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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo apresentar a canção 
como um recurso didático para o ensino e 
aprendizagem da compreensão auditiva e produção 
oral. O motivo da escolha dessa ferramenta partiu de 
nossa própria experiência como alunos da 
Licenciatura em Espanhol do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, ao percebermos o quanto é prazeroso e 
estimulante trabalhar com essa ferramenta, uma vez 

que pode tratar-se não apenas de textos, mas 
também, pode ser uma fonte suscetível às sensações, 
além de uma bagagem de emoção, cultura e 
conteúdo. Neste trabalho foi feito uma breve 
exposição do ensino de língua estrangeira no Brasil, e, 
também, como forma de possibilidade de estar em 
contato com outras culturas por meio da canção, 
assim como sua relação com o processo de 
aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: música; língua espanhola, oralidade, cultura. 

EXPANSION OF THE SPANISH LANGUAGE SKILLS ORAL VIA SONGS OF USE 
ABSTRACT 

This article aims to present the song as a teaching 
tool for teaching and learning of listening 
comprehension and oral production. The reason for 
choosing this tool came from our own experience as 
students of the degree in Spanish from the IFRN, to 
realize just how enjoyable and exciting to work with 
this tool , since it can handle If not only texts , but 

also can be a source susceptible to sensations , and a 
thrill of luggage, culture and content. In this paper a 
brief statement of the foreign language teaching in 
Brazil, and also as a way to possibility of being in 
contact with other cultures through song, as well as 
their relationship with the learning process.

KEY-WORDS: music; Spanish language, orality , culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

A canção é um recurso didático prazeroso que está presente em todos os momentos 

de nossas vidas. Acompanha-nos mesmo sem percebermos. Além de expressar sentimentos 

ela traz sempre uma carga de informações muito além do que imaginamos. No âmbito do 

ensino de línguas estrangeiras a aula através da canção torna-se interessante e enriquecedor 

tanto para o aluno, quanto para o professor, uma vez que em uma única canção podemos 

trabalhar conteúdos (gramaticais, lexicais, culturais, entre outros). No tocante ao ensino de 

língua espanhola, pode-se dizer que existem alguns professores que podem considerar o uso 

da canção uma “perda de tempo” em sala, como se fosse uma distração para o livro. Mas, foi 

a partir das nossas experiências como estudantes de licenciatura do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e pela utilização da canção nas aulas 

de Língua Espanhola que percebemos o quanto esse recurso pode ser importante para o 

desenvolvimento de algumas habilidades, como, por exemplo, a compreensão auditiva e a 

produção oral o que, para estudantes de língua estrangeira, são fundamentais em um 

momento de comunicação. Neste sentindo, de acordo com Asensi, (1997): 

As canções constituem em si mesmos autênticos veículos de informação 

linguística, que permitem a exploração em aulas de diversos níveis 

linguísticos: desde o plano fônico ao sintático y léxico-semântico, sem 

esquecer o textual e cultural, autêntico ponto de partida para o estudo da 

língua.” (ASENSI, 1997. p. 130 tradução nossa). 

Desta forma, acreditamos que, por se tratar de um material autêntico, o uso de 

canções em sala de aula pode contribuir para o desenvolvimento da habilidade oral, uma vez 

que, como menciona Rosario (2005) as canções em espanhol foram escritas por falantes 

nativos e com o objetivo de alcançar um público nativo, e não se limita as fronteiras de seus 

países. São produzidas e interpretadas em comunidades distintas, com marcas linguísticas 

próprias e com isso acreditamos na possibilidade de ampliação do conhecimento cultural do 

aluno sobre os falantes da língua espanhola e seus países. 

Para tanto, ao longo deste artigo, faremos reflexões para compreender a importância 

de se trabalhar com o recurso didático canção nas aulas de língua espanhola, e, também, 

como trabalhá-la partindo de uma perspectiva de atividade intercultural. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos últimos tempos, a procura por uma segunda língua vem aumentando cada vez 
mais em decorrência de vários fatores. Como exemplo, podemos citar a globalização que fez 
com que as fronteiras geográficas entre os países fossem diminuídas através do uso da 
internet. De acordo com Hall (1997) “...geralmente se concorda que, desde os anos 70, tanto 
o alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram enormemente, acelerando o fluxo
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e os laços entre as nações” (HALL, 1997, p. 68). o Brasil, isso não ocorre de forma diferente. 
Devido a esse crescimento e das relações do Brasil com os países vizinhos, integrantes do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e visando a melhor relação da população com o 
desenvolvimento do país, o ensino de língua estrangeira e em particular, o ensino de língua 
espanhola, se tornou uma ferramenta de grande importância à sociedade. Visto que a 
aprendizagem de uma segunda língua possibilita trocas interacionas em diversos campos 
como o da cultura, da educação, da ciência e do trabalho. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2000) destacam: 

Assim, integradas à área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, as línguas 
estrangeiras assumem a condição de ser parte indissolúvel do conjunto de 
conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias 
culturas e, consequentemente, propiciam sua integração num mundo 
globalizado.” (PCNEM, 2000, p.25). 

No Brasil, alguns problemas percebidos, mesmo já existindo uma legislação que 
indique o caráter prático para línguas estrangeiras no ensino médio são fatores como: carga 
horária reduzida e como afirma Serrani (2005) a carência de professores com formação 
linguística adequada ao ensino do idioma que será estudado, o que dificulta o ensino da 
língua estrangeira no Brasil e, muitas vezes, desvia o papel que ela deve assumir na vida do 
aluno bem como a criação de um espaço do domínio sociocultural.  

É por esse motivo que muitos alunos, ao concluírem o Ensino Médio, não se sentem 
preparados com o conhecimento que adquiriram de língua estrangeira para enfrentar o 
mundo competitivo que os espera, e devido a essa deficiência são obrigados a procurarem 
investir em cursos de idiomas para suprir a carência que lhes foi deixada no EM. Vale salientar 
que os objetivos de um curso de idiomas se diferenciam dos objetivos do ensino de língua 
estrangeira na escola regular. Segundo as Orientações Curriculares nacionais para o Ensino 
Médio (OCEM, 2006) a escola regular concentra o ensino apenas no aspecto linguístico ou 
instrumental da Língua Estrangeira e desconsidera outros objetivos, como os educacionais e 
os culturais. Neste caso podemos perceber que por se tratar de um idioma que servirá para a 
transformação do homem na sociedade, é imprescindível isolar o ensino de língua estrangeira 
de seus valores sociais políticos e ideológicos. 

Foi a partir de reflexões sobre este quadro, que aponta como é realizado o processo de 
ensino de uma LE, que nos propusemos a desenvolver este trabalho voltado para uma 
proposta de atividade didática para aula de língua espanhola, trazendo o uso da canção como 
um recurso didático para a compreensão auditiva e produção oral, explorando os aspectos 
gramaticais e culturais advindos da canção. Os conteúdos abordados foram: os pronomes 
demonstrativos do capitulo 8 do livro Síntesis (Martin, 2010). Com o título ¿donde vive la 
gente?. No qual, objetivamos sugerir uma proposta didática para complementar este capítulo, 
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com a intenção de proporcionar aos estudantes que utilizam este livro, uma possibilidade de 
estudo e conhecimento intercultural por meio do uso da canção  

Com isso, antes de passarmos para nossa proposta de material didático de apoio é 
importante entendermos algumas definições de cultura para, assim, trabalhar a compreensão 
da canção como recurso autêntico para o desenvolvimento na compreensão auditiva e 
produção da oralidade do E/LE. 

2.1 A importância de trabalhar com interculturalidade na aula de língua 
espanhola 

A língua espanhola, assim como qualquer língua estrangeira, apresenta uma 
diversidade cultural bastante ampla. Isso acontece em razão de que cada país possui uma 
cultura específica que caracterizam cada sociedade, um povo e seu idioma. Neste sentido, ao 
trabalhar com a interculturalidade em sala de aula o professor deve levar em consideração 
esses fatores, pois, de acordo com Valderrama e Coto (2006): 

Los profesores de E/LE no pueden abarcar la totalidad de las variantes 

culturales del español, pero pueden invitar a la clase a buscar información y 

compartirla, generando una enseñanza activa e intercultural” (VALDERRAMA 

e COTO, 2006, p.7). 

Como podemos perceber a amplitude existente em uma língua impede que o 
professor saiba tudo ou possa ensinar tudo sobre o idioma, uma vez que a língua está em 
constante transformação, assim como as identidades culturais também. No entanto, é 
importante que o professor trabalhe a interculturalidade com os alunos para que eles reflitam 
sobre sua própria cultura e compreendam o sentido do respeito à cultura. Diante disso, 
Hernández e Méndez (2010) apontam que o conhecimento de outras línguas e culturas nos 
permite um melhor entendimento entre os povos e também nos proporciona uma 
compreensão mútua, além de tornar possível o desenvolvimento de atitudes de tolerância e 
respeito sobre a cultura do outro. 

Através dos estudos interculturais em sala de aula o aluno se aproxima de um novo 
modelo de vida diferente do que, comumente, está acostumado. Novos hábitos, novas formas 
de falar, novas formas de se vestir, novas palavras, expressões entre outros aspectos podem 
ser explorados. A interculturalidade em sala de aula permite que o aluno reflita sobre 
condições sociais e a identidade de um povo. Dessa forma, Valderrama e Coto (2006) trazem 
as explicações sobre a cultura dos costumes, a clareza dos rituais e da fala além da interação 
social, não são apenas úteis para o ensino, como também podem ser considerados temas 
motivadores para os estudantes de E/LE. 
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2.2 A canção no processo de ensino e aprendizagem de E/LE. 

Anteriormente falamos que o ensino de língua estrangeira em escolas de nível médio 
passa por problemas no que diz respeito aos conteúdos que são abordados e a importância 
deles para o processo de formação humana do aprendiz. Como estudantes de Licenciatura em 
Espanhol, vivenciamos o dia a dia de nossos professores, e em suas práticas, percebemos o 
quanto a utilização de canções nos ajuda a compreender melhor o conteúdo que estamos 
estudando. Em uma música podemos explorar aspectos no âmbito gramatical, linguístico e 
cultural. A posição que as canções ocupam no processo de ensino e aprendizagem de E/LE 
como um recurso didático tem sido estudada com mais frequência nos últimos anos.  

De acordo com Toresano (2001), o fato mais chamativo sobre a contribuição positiva 
das canções sobre a aprendizagem, na visão da psicologia evolutiva e cognitiva de aquisição 
de segundas línguas, é que elas são retidas com mais facilidade e parecem atuar diretamente 
sobe a memória a curto e longo prazo. Desta forma, é perceptível a grande importância desse 
recurso que traz uma proveitosa bagagem de informações. Essa afirmação se confirma em 
Toresano (2001), quando ela fala que: 

Em aulas de língua se descobre e se ensina cultura. A música e as 
canções são manifestações culturais da comunidade linguística. 
Mas, as canções trazem em suas letras uma valiosa carga de 
informações socioculturais.” (TORESANO, 2001, p. 41, tradução 
nossa). 

Com isso, percebe-se que a música é uma arte presente na vida do homem há muito 
tempo e é usada como forma de expressão cultural, social e política. Muitos povos 
manifestam desejos, e se comunicam através dela.  

Na obra Tareas que suenan bien  Sallés (2002) afirma que: la canción es uno de los 
recursos más estimulantes y más rentables para enseñar e aprender una lengua extranjera”. 
(SALLES, 2002, p. 4). Através dessa afirmação, podemos inferir que, com este recurso o 
envolvimento do aluno com a língua espanhola aumenta em razão de ser um elemento de 
aprovação universal conectado diretamente com a realidade do aluno e do seu contexto 
social. 

3 METODOLOGIA 

O livro Síntesis (Martin, 2012), capítulo oito, traz como conteúdo gramatical “Los 
pronombres demonstrativos”, entretanto, este conteúdo é apresentado de maneira simples e 
direta, e acreditamos que para o desenvolvimento da habilidade oral torna-se necessário que 
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o professor contextualize sua aula, e essa simplificação de conteúdo impossibilita ao aluno um
contato com a cultura da língua espanhola, assim como pode dificultar sua aprendizagem.
Dessa forma Hernández e Méndez (2010) acrescentam que:

El enfoque intercultural propone que el idioma se considere una vía 
para interactuar en el mundo, por lo que los profesores de lengua 
deben asegurarse de desarrollar la competencia intercultural para 
integrar las culturas, a través de la revaloración, reformulación y 
estudio de los valores”. (HERNÁNDEZ e MÉNDEZ 2010, p.97). 

Desta forma, o professor é o principal responsável para trabalhar o desenvolvimento 
da interculturalidade em suas aulas, uma vez que os alunos já estão inseridos em uma cultura, 
e, portanto, a possibilidade de trabalhar com a interculturalidade em sala de aula permite 
uma conexão entre sua cultura e a cultura estudada, e, consequentemente, a partir dessa 
aproximação ele desenvolverá um respeito às culturas apresentadas. Dito isto, propomos a 
utilização do recurso didático canção com o objetivo de desenvolver as habilidades auditivas e 
produção oral, pois como já foi dito anteriormente, esse recurso mostra-se como uma 
ferramenta com considerável possibilidade motivadora para a aprendizagem da língua 
espanhola. 

Nesse sentido, escolhemos como atividade de apoio à atividade proposta pelo livro 
Síntesis (Martin, 2012), capítulo oito (“¿donde vive la gente?”), que traz como conteúdo 
gramatical “Los pronombres demonstrativos” a música “La historia de Juan” do cantor 
colombiano Juanes. A escolha dessa canção deu-se em razão de tratar da desigualdade social 
e dos problemas que crianças e moradores de ruas enfrentam. A seguir apresentaremos uma 
proposta de atividade sistematizada de como trabalhar a música escolhida e o tema em sala 
de aula. 

 Proposta de atividade para a canção: “la historia de Juan” do cantor,

compositor e intérprete colombiano Juanes.

Disciplina: Língua Espanhola 

Nível: Ensino Médio (2º ano) 

Tempo da aula: 2 h/aula  

Quantidade de alunos: 40. 

Tema: “¿dónde vive la gente?”. 

 Objetivo: Estimular o uso da oralidade em sala de aula através da canção de
maneira que, os alunos estabeleçam relações interculturais, bem como
sentimento de respeito às diferenças.

3.1 Procedimentos didáticos: 
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 Etapa I: Conhecimento Prévio Sobre o Tema.

O professor pode iniciar a aula com questionamentos do tipo: ¿Qué piensan ustedes 
sobre la condición de los chiquitos que viven por las calles?; ¿Qué crees sobre una posible 
medida que pueda minimizar esta situación?; ¿Conocen a alguien que vive en estas 
condiciones? 

Papel do professor: é importante que, a partir desse momento, o professor estimule os 
alunos a formularem todas as respostas em espanhol sem correções imediatas, apenas se 
necessário ou solicitado pelo próprio aluno no ato da formulação da resposta com o objetivo 
de trabalhar a oralidade dos alunos. 

Depois de escutar as respostas aos questionamentos feitos pelo professor, ele 
informará aos alunos que passará uma canção que fala sobre algo do que está sendo tratado 
em sala. 

 Etapa II: Apresentando a canção.

Antes de apresentar a canção, em continuação com o tema da aula, o professor pede 
que os alunos mantenham a atenção nela, para depois verificar o que compreenderam. Nesse 
momento, a música é colocada sem a letra impressa como uma forma de avaliar a 
compreensão auditiva dos alunos dentro do espanhol através de uma audição prévia. 

Questionamento pré-audição: 

 ¿De qué trata la canción?

Papel do professor: Verificar as respostas dos alunos, auxiliando-os em sua formulação 
no que diz respeito ao léxico e, a partir das respostas, verificar a compreensão auditiva e a 
relação básica que estabeleceram com a canção. 

 Etapa III: Apresentação da canção impressa e contextualização.

Compositor e Intérprete: Junes
Album: Un Día Normal
Ano de Lançamento: 2002

 Título: La historia de Juan

Esta es la historia de Juan 

El niño que nadie amó 

Que por las calles creció 

Buscando el amor bajo el sol 

Su madre lo abandonó Su padre lo 

maltrató 

Su casa fue un callejón 

Su cama un cartón, su amigo Dios 

Juan preguntó por amor 

Y el mundo se lo negó 

Juan preguntó por honor 

Y el mundo le dió deshonor 
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Juan preguntó por perdón 

Y el mundo lo lastimó 

Juan preguntó y preguntó 

Y el mundo jamás lo escuchó 

Él sólo quizo jugar  

Él sólo quizo soñar 

El sólo quizo amar 

Pero el mundo lo olvidó 

Él sólo quizo volar 

Él sólo quizo cantar 

Él sólo quizo amar 

Pero el mundo lo olvidó 

Tan fuerte fue su dolor 

Que un día se lo llevó Tan fuerte fue su 

dolor 

Que su corazón se apagó 

Tan fuerte fue su temor 

Que un día solo lloró 

Tan fuerte fue su temor 

Que un día su luz se apagó 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

15



XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Questionamentos pós-audição: 

¿Han comprendido mejor el sentido de la canción?; ¿Hay alguna relación con nuestras 

vidas?; ¿Conocen algún chico (a) en Brasil que tuvo alguna relación con la historia de Juan?; 

¿Dudas sobre el vocabulario? 

O objetivo da atividade é trabalhar a escrita dos alunos em espanhol, a ampliação do 
vocabulário e o desenvolvimento da habilidade oral. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino do espanhol através de canções de forma contextualizada e interativa estimula o 

sentimento de segurança e reduz o medo de errar do educando. Assim, as canções podem, e 

devem ser utilizadas como estímulo para situações de comunicações espontâneas.  

Quando queremos utilizar as canções falamos de uma estratégia que esta a nosso alcance. 

Entretanto, para o professor escolher a canção que será trabalhada leva sempre em consideração 

pontos como; a letra; a mensagem; interesse que tal conteúdo chegue aos alunos, mas nos 

questionamos... E o educando? Há canções que goste e queira compartilhar com os demais? 

Conhece alguma canção em espanhol que marcou sua vida ou simplesmente estivesse de acordo 

com a letra? Tais questionamentos foram levantados para propor ao professor leitor deste 

trabalho para que essa escolha seja feita em comum acordo com seus alunos fazendo sugestões 

de canções e, assim, com base nos conhecimentos que deseje expor, possa utilizá-las com 

intenção didática. A partir destes pontos nos dedicaremos a exemplificar como utilizar a canção 

nas aulas de espanhol. 

Podemos verificar que atualmente as canções são mais divulgadas pela internet do que 

pela rádio. Na internet, através das redes sociais como Blogs´s, Facebook, Twitter, sites e até 

mesmo rádios online divulgam materiais musicais em todos os idiomas. Dessa maneira, 

escolhemos o capítulo no livro Síntesis (Martin, 2012), que começa com o título “¿donde vive la 

gente?”. Nesse capítulo o autor aborda temas relacionados à qualidade de moradia do ser 

humano e da sociedade atual, por se tratar de discutir a forma como “essa” ou “aquela” pessoa 

vive e como aspecto gramatical o capítulo adotou “Los pronombres demonstrativos”. Portanto, 

podemos trabalhar e explorar a carga de informações que traz uma canção espanhola, pois, de 

acordo com Asensi (1997): 

Muito mais que uma manifestação artística, é um fenómeno cultural que não 

conhece fronteiras e que atua, por uma parte, como reflexo de nossas atitudes e 

convicções pessoais, e por outra, espelho da maneira de e se relacionar de uma 

sociedade em uma época determinada.” ASENSI, (1997, p. 129, tradução nossa). 
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Com isso, através destas práticas poderemos estimular e avaliar a compreensão auditiva, 

pois para responder as perguntas será necessário ouvir a música e, consequentemente, 

estimularemos a produção oral, pois é quase impossível ouvir a canção e não cantá-la 

espontaneamente. Desta forma, seja em aspectos gramaticais, fonéticos ou culturais todos 

poderão inserir suas contribuições.. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos ao longo deste trabalho é preciso, no momento de utilização da canção como 

recurso didático na aula de língua espanhola, que o professor seja mediador e facilitador nesse 

processo complexo que é o ensino e aprendizagem de um novo idioma. Entendemos que inserir a 

interculturalidade nas aulas de língua espanhola não é uma tarefa muito fácil, pois, deve-se levar e 

considerações fatores como idade, contexto do aluno e seu interesse pela disciplina para auxiliar o 

trabalho dos docentes. E, percebendo isso, que vimos à possibilidade de utilizar a canção de 

maneira contextualizada, de preferência sempre como material de apoio, para que se posso 

apresentar os conteúdos de maneira a abarcar não somente os temas de gramática, mas, 

também, aproximar os alunos a outras culturas hispanofalantes.   

Podemos perceber que, a proposta sugerida neste trabalho, busca não somente  contribuir 

para o desenvolvimento da habilidade oral, e sim integrá-la as demais como: ler, escrever e ouvir. 

Acreditamos que essas habilidades trabalhadas concomitantemente, proporciona segurança aos 

alunos quando em contato com o espanhol. Portanto, o papel do professor insere-se no momento 

de utilização da canção em sala aula na medida em que possa contribuir de forma concreta com a 

construção intelectual dos educandos e na tentativa de eliminar as possíveis barreiras no plano 

geográfico-cultural que possam impedir o aluno a estar em contato com a língua espanhola de 

uma forma motivadora, e divertida, como oferece a canção. Esperamos que a partir destas 

reflexões e discussões que fizemos no decorrer do nosso trabalho tenhamos contribuído para 

aclarar algumas das tantas perguntas que norteiam o ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 
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O USO DA IMAGEM NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
POSSIBILIDADE DE APRENDER 

Allan Phablo de Queiroz1 e Francisco das Chagas Silva Souza (Orientador) 
E-mail: allan_shalom@hotmail.com

1

RESUMO 

Vivemos em um mundo domesticado pelas imagens, 
símbolos, representações que constitui um elemento 
fundamental para relações humanas. Neste aspecto, 
traremos a imagem em forma de fotografia para 
discutirmos os Direitos Humanos a partir do olhar dos 
sujeitos na Educação de Jovens e Adultos-EJA. 
Apoiamo-nos nas discussões nacionais sobre ensino 

em direitos humanos para esta modalidade de ensino 
a partir de parâmetros norteadores para educação 
em nosso país. Todos os apontamentos elencados 
nesta investigação colaboram para a efetivação do 
uso da imagem, como ferramenta metodológica de 
ensino eficaz para a reflexão e construção do ensino-
aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Fotografia e Direitos Humanos. 

IMAGES’ USING IN LEARNING OF EJA: POSSIBILITIES OF A LEARNING 

ABSTRACT 

We live in a world that lives by the existence of the 
images, symbols, and representations, making 
themselves a fundamental element to human 
relations.  In this aspect, we’ll bring the picture in 
form of photography to discuss the Human Rights in 
the looking of the people in EJA – Educação de Jovens 
e Adultos (Mature Teens and Adults Education). We 
take the base of the discussion in the Brazil’s debates 

about “human rights teaching” to this modality of 
learning through the looking of the main parameters 
to Brazil’s education. All the textual citations in the 
work brings us to an corroboration of the pictures 
using as tool for method work in classroom, of an 
efficient work of teaching, reflexing ans building of 
the teaching-learning relation. 

KEY-WORDS: Teaching, Photography, Human Rights. 
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1    INTRODUÇÃO

Criada no século XIX, a fotografia como uma espécie de congelamento da realidade nos 

permite participar de uma cena e um ponto de vista, que é decorrido do ato de desenhar com luz, 

ou no dizer técnico, um fenômeno a partir da refração da luz em um jogo de espelhos 

convenientemente organizados em vias de colocar uma imagem estática em uma camada de filme 

feito de cristais de prata, ou nos tempos contemporâneos, em um visor digital a partir de um 

intrincado e inextrincável jogo de circuitos que se levam a uma captura do objeto em vias de 

expressar em imagem um recorte da visão de quem a realizou e de quem a admira.  

Onde vemos um efeito de aprendizado, vemos também um efeito comercial. A arte em si, 

mas talvez, nem mesmo a estética nos mostram que a interpretação dada a arte se faz por meio 

de análise crítica e pormenorizada em sua plenitude. Reduzida (ou simplificada) a um olhar 

dimensionado entre a realização e a análise, a fotografia a que nos propomos a analisar e a 

provocar análises aqui é uma arte que se coaduna dentro da educação como uma provocação ao 

pensamento. Sempre dito que consegue provocar a mais profunda impressão em seus 

espectadores, a fotografia é um processo de despertar para o processo educativo. 

No que diz respeito à teoria que foi escalonada para este trabalho inicial, optamos por 

fazer uma espécie de primeira análise. E como primeira análise, claro que teríamos que partir para 

um olhar direcionado para os direitos humanos. A “Declaração dos Direitos Humanos” nos serviu 

no quesito sobre a discussão que pretendíamos traçar com a pesquisa sobre os direitos humanos 

em sala de aula. Deu-nos o norte que precisávamos, visto que em uma experiência anterior com 

jovens adolescentes, obtivemos resultados satisfatórios e altamente questionadores. Uma boa 

discussão sobre a fotografia direcionada para a estética do comércio está em nossas leituras sobre 

a estetização atual do mundo em Gilles Lipovetsky e com Eric Hobsbawm, onde pretendíamos 

chegar ao cerne da observação sobre a arte estar saindo das guias populares como “arte” e entrar 

como comércio. 

2     METODOLOGIA

          Enquanto metodologia para o presente trabalho, observamos o cuidado de explanar que 
este ainda é uma primeira análise em preparação para a pesquisa em si, que se conserva ainda em 
fase experimental. A primeira parte, cujos resultados se encontram publicados em um artigo 
distinto, a nossa experiência se deu com adolescentes em uma escola da rede municipal de 
Mossoró nos permitiu averiguar que a educação para os direitos humanos (ou dentro da área das 
“relações humanas”) é possível através do olhar para a fotografia. Já neste, optamos por trabalhar 
com adultos. Neste primeiro momento, escalonamos a teoria necessária para apresentar a 
proposta. 
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De posse da leitura da teoria, procuramos colocar para o trabalho uma discussão sobre 

a fotografia em viés comercial sobre o seu uso em sala de aula e quanto ao que atualmente se 

discute quanto à arte comercial. Sobre o olhar que tange aos jovens, observação direta e 

participante, fazendo parte de seu cotidiano para que a experiência se revele mais eficiente, pois 

só com o olhar que eles produzirem é que a pesquisa pode encontrar seu pormenor mais crítico. 

Por fim, o presente artigo apenas esquematiza em teoria os pormenores que o projeto terá como 

base. 

3 O OLHAR FOTOGRÁFICO E A POSSIBILIDADE DA APRENDIZAGEM EM
DIREITOS HUMANOS. 

A educação, quando direcionada para as artes pode oferecer aos alunos exatamente aquilo 

que a análise social às vezes permite e às vezes não. A realidade e o imaginário em paralelo de 

uma mente que pensa em como essa realidade pode abrir discussões que são formadas a partir de 

diferentes e diversas interpretações acerca do objeto de aprendizagem é nossa missão neste 

trabalho. A fotografia se revela um dos melhores objetos (e arriscamos dizer, “artifícios”) de 

aprendizagem que podemos ter acesso. Sendo esta uma arte do ramo visual, ela provoca as 

sensações de espanto e admiração, que da razão vai à emoção para voltarem como elementos de 

ação e formadores de opinião. 

O presente trabalho faz uma caminhada por uma estrada um pouco complicada que é a 

aprendizagem de adultos para as artes e se revelou ao longo do processo e pelos trâmites da 

investigação que suas respostas e aspirações revelaram ao longo desta trilha. Vendo ao longo do 

trabalho a extensa tarefa de dar aos alunos da Escola que ensinamos um mínimo de conhecimento 

artístico e a missão de abrir os olhos para a realidade que se descortinava diante de seus ainda

ansiosos conhecimentos em imagens, com presença ou ausência de cores, dos mais variados 
tamanhos e com os mais variados temas. Sua sociedade, sua comunidade, sua região geográfica e 
social influem no que eles podem ter como visão de sua realidade. 

Fizemos a nós mesmos e depois jogamos a eles, um questionamento sobre os problemas, 
as vivências, os grandes desafios que sempre são impostos pela vida e até mesmo sobre as 
próprias descobertas diárias na comunidade nas quais as escolas estão situadas são descritas aqui 
em experiências observadas no âmbito escolar e expandimos para o itinerário do cotidiano dos 
alunos, refletido no olhar que captaram de sua comunidade, em prol da compreensão de sua 
sociedade, o que os faz refletir sobre a observância do cumprimento ou quebra dos direitos 
universais de todo ser humano, também aproximando-os da educação para a preservação da 
comunidade. 
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O princípio de vermos como esse processo atua vem da noção de que os objetos de 

aprendizagem permitem maior dinamicidade aos conhecimentos que supõem-se atraídos pela 

curiosidade e não pela obrigação curricular. A humanidade precisa de vez em quando trocar 

olhares e conjeturas. O que nos leva a crer que a maior regra civil já feita, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos está em xeque com a situação atual do mundo. Criada em 1948 pela ONU, a 

declaração ressalta em seus trinta artigos, a liberdade de pensamento (30), a liberdade de 

lazer (24), direito à educação (26) e à saúde (25), direito à liberdade do ser e igualdade 

perante seus semelhantes (1-10). 

Os direitos fazem questão de ressaltar a liberdade do ser, logo após a infame lembrança de 

1945, o massacre do holocausto que matou milhões de seres humanos ainda mais os taxando de 

raça inferiorizadas, a judaica; como se fosse doença eliminatória a orientação sexual e como se 

fosse impureza ou anomalia da humanidade a cor da pele, isso sem comentar os ciganos que 

foram eliminados sumariamente nos primeiros anos do nazismo alemão.  

Na sala de aula, esses direitos podem ser trabalhados, sempre voltados para a 

reflexão no que a arte poderia nos dar de provocação sobre cenas que pareceriam irônicas do 

ponto de vista dos próprios direitos humanos. Não só isso, mas a educação, enquanto trâmite de 

apreensão e processamento dinâmico de conhecimentos nos permite entrar nas mentes dos 

alunos em vias de serem provocados a enxergar novos pormenores, tecerem novos olhares e 

novas opiniões. 

Mesmo não parecendo, a fotografia na sala de aula pode perpassar os conhecimentos 

relativos à condição humana e ao desenvolvimento do mundo a partir das perspectivas únicas da 

educação para a arte. O que nos faz pensar no papel que tem o ensino da arte para jovens. Os 

jovens, mentes inquietas, que não podem esbarrar defronte a um muro que, possivelmente fazem 

deste desafio uma razão para saber mais e desvelar os mistérios do mundo. Se em nosso conceito, 

essa é a cabeça da juventude, imaginemos então o que se passa na cabeça de uma pessoa que já 

viveu um muito. 

Onde vemos um efeito de aprendizado, vemos também um efeito comercial. A arte em si, 
mas talvez, nem mesmo a estética nos mostram que a interpretação dada a arte se faz por meio 
de análise crítica e pormenorizada em sua plenitude. Reduzida (ou simplificada) a um olhar 
dimensionado entre a realização e a análise, a fotografia a que nos propomos a analisar e a 
provocar análises aqui é uma arte que se coaduna dentro da educação como uma provocação ao 
pensamento. Sempre dito que consegue provocar a mais profunda impressão em seus 
espectadores, a fotografia é um processo de despertar para o processo educativo. 
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4   ESTRANHAR “O COMÉRCIO” PARA PODER (RE)CONHECER “A ARTE”.

Pessoas têm direito a sonhar, a se emocionar, a fazer uso de seu direito de serem livres e 

de serem pessoas, o que significa que têm direito a serem humanos. A prática em sala de aula é 

amplamente discutida como uma grande oportunidade de aprendizado a partir da realidade 

própria de muita gente, além claro de permitir uma viagem aos mais distantes lugares sem sair do 

lugar. O que nos leva ao efeito do estranhamento. 

O estranhamento neste caso nos remete ao conceito da antropologia de estranhar o que é 

familiar para descobrir o que há de desconhecido no que achamos que nos seja familiar. Ao 

contemplar as fotos, os alunos perceberam sua leitura acerca da realidade que os cercava. O 

cotidiano de uma escola ou de uma comunidade se mostra capaz de oferecer as condições a que 

se submetem os seres humanos em nome da dignidade e da esperança a que querem ver seu dia a 

dia entregue, mas muito mais ainda às possibilidades de apreensão de conhecimentos a nível 

interdisciplinar, somando-se às muitas áreas a que a fotografia pode abrir-nos o horizonte. 

Captada pela mente, a ação pode transformar-se em estímulo de curiosidade. A educação 

permite uma transposição de informações, porém, precisamos exatamente do diálogo, aquilo que 

transforma a simples e mecânica transmissão em troca de conhecimentos. Afinal o nosso mundo é 

movido a rendimentos e a ações bem programadas, mas que ironia ter que parar um momento da 

realidade em foto para recortar um ponto de vista. 

Segundo um dos primeiros antropólogos a se aventurar na chamada “observação de 

campo”, Bronislaw Malinowski (1978), a observação deve começar como um bom 

“estranhamento” acerca daquilo que se conhece. Sair da zona de conforto implica uma nova 

tomada de conhecimento sobre a cultura que se quer estudar. Logo que vemos a sala de aula, nos 

deparamos com um ambiente que leva ao estranhamento. Mas estranhamento de quê? É 

exatamente aí que entra a questão antropológica de faze-los pensar o que é a noção de 

“fotografia” pregada pelo comércio e o que é “arte” pregada pela elite (esteticamente falando).

O aprendizado deles ancorado em uma estrutura de conhecimento que preconiza os 
padrões elitistas (segundo Bourdieu (2012)) deixa ao mesmo tempo alívio e angústia no ar, porque 
vemos exemplos de que o desejo deles pode ser abalado a qualquer momento pelas regras e 
ditames de um mercado que está – no dizer de Hobsbawm – em constante substituição da beleza 
de uma mercadoria por uma maior e mais promissora, sem falar na decadência virtual, o 
afastamento do contato físico e factual do gênero humano e suas criações. 
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A arte não tem sua existência separada da vida, mas ela em si é parte da vida que 

costumamos levar. Lipovetsky (2015, p. 17) em seu ensaio, “A estetização do mundo” nos conta 

sobre a verdadeira relação entre a arte e as empresas que se dizem detentoras da arte. Enquanto 

processo de parar a realidade, a fotografia nos traz uma espécie de reflexão sobre como é possível 

fazer parar o tempo em determinada cena para que as gerações futuras possam 

tecer pensamentos sobre aquele momento. É justamente esse pormenor que pretendemos 

discutir com os alunos: “Porque a fotografia, depois de sua democratização se tornou tão 

banalizada por entre os preços do atroz comércio artístico mundial?”. É uma pergunta que 

esperamos que eles respondam. 

Para Bauman (1998, p. 121), “o mundo pós-moderno é qualquer coisa, menos imóvel – 

tudo nele está em movimento constante – porém, tudo parece um movimento desordenado 

e aleatório, sem direção”. Isso é o que o move os tempos atuais em direção a um caminho 

– segundo ele – aleatório, sem direção certa, sem rumo aparente. O tempo também ficou

mais passageiro e sua passagem quase que invisível aos nossos olhos, de modo que a

“liquidez” do tempo também pode ser um dos motivos pelos quais a modernização avance mais

depressa.

5   CONCLUSÃO

Como dissemos anteriormente, este artigo prevê ainda a realização da pesquisa, de modo 

que apenas dispomos de alguns resultados com adolescentes em um artigo anterior. Este 

seria mais um ensaio para incitar à necessidade sobre o pensamento artístico cada vez mais 

urgente na educação, porém mais ainda, da educação moral e cívica, ou seja, dos direitos 

humanos para estudantes que cada vez mais necessitados de conteúdo moral em seu cotidiano. 

A pesquisa preconiza a realização de uma pesquisa, onde os alunos tecerão seus pontos de 

vista sobre o que está sendo violado ou seguido sobre os direitos humanos em fotografias que 

apresentaremos e que eles mesmos realizarão em prática ministrada em momentos 

oportunamente selecionados. 

As palavras aqui aguardam conclusões mais maduras quanto ao cerne e à realização da 
pesquisa, que esperamos seja da maior importância para todos os entrevistados. O caminho foi 
aberto. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar a representação da 
mulher na sociedade inglesa do século XVI, a partir da 
obra teatral A Megera Domada, a fim de obter uma 

compreensão do enredo e de seus personagens, para 
dessa forma, caracterizar a peça como uma crítica aos 
costumes sociais da Época Elisabetana, 
proporcionando uma análise do modelo de mulher 

ideal, construído pelos códigos sociais da época. 
Buscando mostrar a presença evidente dessa possível 
interpretação da comédia shakespeariana, fez-se 

necessário ter o conhecimento das características 
próprias de William Shakespeare, usando como 
embasamento teórico, outras obras do mesmo.  

Conhecido por usar em seus textos a famosa 
ambiguidade e a ironia, Shakespeare criou a 
personagem Catarina para satirizar a misoginia e as 
tradições renascentistas, util izando da comicidade e 

da submissão dissimulada para ocultar sua verdadeira 
intenção. 

PALAVRAS-CHAVE: misoginia, mulher, renascimento, sátira, Shakespeare 

REPRESENTATION OF WOMEN IN THE TAMING OS THE SHREW: 
BETWEEN MISOGYNY AND THE SATIRE 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the 
representation of women in English society of the 

sixteenth c entury, from the play Taming of the Shrew, 
in order to get an understanding of the plot and its 
characters, to thus characterize the piece as a 
criticism of social customs of the Elizabethan era, 

providing an analysis of the ideal female model, built 
by the social codes of the time. Trying to show the 
clear presence of this possible interpretation of the 

Shakespearean comedy, it was necessary to have 
knowledge of the characteristics of William 

Shakespeare, using as theoretical background, other 
works of the same. Known to use in his writings, the 
famous ambiguity, and irony, Shakespeare created 
the character Ca to satirize misogyny and Renaissance 

traditions, using the comic and disguised submission 
to hide their true intent.  

KEY-WORDS: misogyny, women, renaissance, satire, Shakespeare 
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1 INTRODUÇÃO

A modernização, a mudança de valores sociais e culturais e as lutas a favor da igualdade de 
gênero, contribuíram para a conquista do espaço da mulher na sociedade ao longo do tempo. 
No século XIX, o sistema capitalista se consolidava trazendo consigo a inserção da mulher no 
mercado de trabalho e, consequentemente, uma mudança na forma de enxergar o 
verdadeiro papel da mulher.   

No final do século XVI, a mulher só possuía duas alternativas: o casamento ou o convento. 
Essa última opção só era válida para as mulheres que pertencessem a uma classe mais alta. 
Portanto, as mesmas eram treinadas desde a infância para serem boas esposas, caso contrário, 
seriam desprezadas pela sociedade e não conseguiriam pretendentes. Isso se torna perceptível 
logo no começo de peça A Megera Domada, através da fala do personagem 
Hortênsio: “Pretendentes senhorita! Que pretendeis significar com isto? Não haverá 
pretendentes para vós enquanto não fordes mais amável e doce” (SHAKESPEARE, 2003, p.42). 

Na obra em questão, Shakespeare aborda várias tradições e costumes da 
Época Elisabetana. O machismo e a submissão feminina são exemplos de suas retratações. A 
igreja medieval e o catolicismo exerceram grande influência nessa construção de 
modelo comportamental padrão que toda mulher deveria seguir, idealizado a partir da virgem 
Maria. Dessa forma, Lima e Teixeira (2008, p. 114-115) afirmam que: 

A mãe de Jesus foi fundamental para a teologia cristã enriquecer o seu discurso, pois, 
com a sua fé e a sua obediência, trouxe a vida e a salvação ao mundo, ao contrário da 

sua antepassada, que tinha trazido morte e desgraça para toda a espécie humana. [...] 
Ela seria a nova Eva, a anti -Eva: a Ave. Concebendo sem pecado, tornou-se o protótipo 
idealizado do feminino: destaca-se pela pureza sexual e pela maternidade, [...] Por 

intermédio dela a Igreja conseguia oferecer às mulheres uma espécie de saída da 
condição pecaminosa instaurada pela primeira mulher e mãe, Eva. Para isso, era 
necessário criar um novo modelo de mulher, ideal e idealizado: a de mãe, esposa e 
virgem. [...] Se a mulher não seguisse o ideal da virgindade e castidade, era prefer ível, 

então, que se casasse para ser esposa (servir ao homem) e, principalmente, ser mãe. 
Com base nas histórias dessas duas figuras, Eva e Maria, a Igreja construiu parte de seu 
discurso [...] Eva era aquilo que as mulheres eram por natureza; Maria, aquil o que as 
mulheres deveriam ser por opção. 

É visível como a igreja exerceu forte influência na construção de um modelo padrão que 

deveria ser seguido pelo sexo feminino. O Barroco (final do século XVI ao XVIII) também 
evidenciava a imagem da mulher como sendo um sinônimo de pecado e luxúria, culpada de 

seduzir o homem a cair em tentação.  
Portanto, ao longo deste trabalho, foi feita uma breve abordagem histórica, seguindo uma 

linha de interpretação, tendo como objetivo principal caracterizar a obra como uma sátira ao 
machismo da época a partir de trechos do livro que foram retirados e analisados para destacar 
o padrão comportamental que a sociedade idealizava e exigia a toda mulher para, assim,

haver uma ideia conclusiva a respeito da obra e da representação feminina no século XVI.

2   METODOLOGIA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa teórica. Para análise da 
representação da mulher no século XVI foram usados métodos interpretativos a partir de 
idealizações de alguns autores acerca do tema, tendo como embasamento principal a obra A 
Megera Domada, de William Shakespeare, da qual foram retirados trechos do livro que mostram 
especificamente a ironia mascarada pela comicidade numa análise mais aprofundada.

Para entender a realidade inglesa daquela época e a visão que Shakespeare possuía em 
relação às mulheres, foi consultada a obra O Mercador de Veneza, que é uma de suas peças mais 

encenadas e filmadas; também foi utilizada a comédia As Alegres Comadres de Windsor e a obra 
Macbeth, ambas produzidas por William Shakespeare, nas quais as personagens femininas 

ocupam papéis de destaque no enredo.  
 Com isso, há uma comparação das duas representações femininas, mostrando a 

discrepância entre Bianca, de índole mansa e cordata e Catarina, de gênio forte e terrível, que ia 
contra a todos os costumes que lhe eram impostos, abordando a problemática do machismo 

presente no Período Elisabetano e que é existente até os dias de hoje. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES
A misoginia, termo “[...] usado já na Grécia Antiga, é comumente definido como ódio, 

desprezo, ou medo das mulheres [...]” (BARRETO, 2011, p. 9). O espaço da mulher nas fontes da 

historiografia da idade moderna foi determinado pelos homens e pela visão clerical e misógina 
calcada pela cultura machista dominante da época. Dessa forma, tornou-se notória a 

subalternização da mulher na sociedade ao longo da História.  
Desde a Antiguidade Clássica, por volta do século VIII a.C., o papel da mesma era definido a 

partir da naturalização da criação de uma visão de subordinação social e cultural feitas pela 
sociedade em relação à figura feminina. Submetidas socialmente, eram desprovidas de quaisquer 

tipos de direitos – jurídicos e políticos – e obrigadas a se curvarem para seus maridos.  
Todavia, segundo Beauvoir (1970, p. 14), “a necessidade biológica – desejo sexual e desejo de 

posterioridade – que coloca o macho sob a dependência da fêmea não libertou socialmente a 
mulher”, desse modo, a herança histórica que estava  arraigada ao cotidiano da mulher, pretendia 

mantê-la num padrão misógino, de recato, de puritanismo e de delicadeza. 
A partir dessa teorização, a crítica à misoginia da Época Elisabetana pode ser vista em A 

Megera Domada, que tendo sido publicada primeiramente como The Taming of the Shrew, foi 

uma comédia de costumes escrita pelo dramaturgo William Shakespeare. 
A história gira em torno de Catarina Minola, filha de um rico mercador de Pádua, Batista 

Minola, que possui duas filhas: Catarina, a indomável e temida pela língua ferina, afastando todo e 
qualquer tipo de pretendente que tentasse cortejá-la e Bianca, que era totalmente o oposto de 

sua irmã, sendo um exemplo de bom comportamento ante a sociedade e possuindo inúmeros 
pretendentes, que se encontram num beco sem saída ao saber que Batista só permitirá que ela se 

case quando Catarina conseguir um marido.  
Dessa forma, os pretendentes de Bianca se unem para arranjar um homem que esteja disposto 

a se casar com a megera. Petruchio, amigo de Hortênsio (um dos pretendentes de Bianca) e 
recém-chegado na cidade, diz que está decidido a conseguir um bom casamento com uma esposa 

rica, não importando a personalidade, mas apenas o dote. Com isso, ele declara ao amigo que se 
casará com Catarina, mesmo sabendo a mulher indomável que ela era. 
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Petruchio e Catarina se casam e, com o passar do tempo e da crueldade de seu marido, ele a 
domina e a muda completamente. Numa análise mais complexa, é possível interpretar a mudança 
de Catarina como sendo uma dissimulação a fim de evitar os maus tratos e a fúria de Petruchio, 
tornando-se, à vista de todos, um exemplo de submissão e obediência. 

A obra em questão possui dois papéis femininos representados pelas duas irmãs. A partir 
disso, percebe-se que o autor usou Catarina propositalmente como contrariedade à sociedade 
Elisabetana, a qual era representada por Bianca. 

Para Flávia Peres Pregnolatto (2012, p.60), “Todos os personagens da peça desprezam-na e 
com isso conseguimos analisar como a sociedade renascentista enxergava as mulheres que agiam 

como ela”. Assim como Catarina era difamada e excluída pela sociedade, o mesmo acontecia 
dentro do âmbito familiar. Era desprezada por Batista, seu pai e, isso pode ser observado através 

de sua fala: “Não tens vergonha, mesquinha de espírito endemoninhado?” (SHAKESPEARE, 2003, 
p.60).

A obra foi considerada por muitos como sendo um retrato do machismo e da imposição de
regras comportamentais da época renascentista. No entanto, é deixado apenas em evidência o 
machismo e esquece-se da reputação que Shakespeare possuía de satirizar os costumes e 
tradições num âmbito histórico e social, fazendo o uso do sarcasmo, da ambiguidade nos discursos 
e da ironia, mascarada pela comicidade dos seus textos.  

O cômico tem seu lugar garantido ao abrigar a lógica da complexidade: ideias que 
parecem incoerentes ou absurdas, o duplo sentido, o erro, a irracionalidade. Ele se 
caracteriza por colocar-se à margem da sociedade, questionando a estrutura da 

ordem social, tratando do reprimido, ligando o homem à sua essência e à sua 
condição (MASETTI apud GARBELINI, 2013, p. 178). 

Para compreender a comicidade na representação de Catarina como quebra de 
paradigmas sociais da época, torna-se necessário entender a essência das personagens femininas 

criadas por Shakespeare e a opinião do mesmo sobre as mulheres. Como foi dito anteriormente, 
muitos críticos julgavam A Megera Domada como sendo uma peça completamente machista, 

acusando o autor de inferiorizar as mulheres, cometendo a misoginia, porém, Shakespeare 
admirava a natureza feminina, sua capacidade e sua inteligência. Exemplo diss o é o trecho em que 

ele expressa sua opinião sobre a Rainha Elisabeth I:  

Elizabeth... Deve ser amada e temida. Os seus devem abençoá -la: seus inimigos 
tremem como um campo de cereais açoitados pelo vento e abaixam a cabeça com 

pesar. O bem cresce com ela. Nos seus dias, todo homem comerá em segurança 
sob as suas próprias videiras o que ele planta e cantará canções alegres de paz a 
todos os seus vizinhos (SHAKESPEARE apud GUELB, 2002, p. 178). 

Vista a admiração de William Shakespeare para com Elisabeth I, é interpretado que a mesma 
pode ter sido a inspiração para a criação de Catarina e de várias outras personagens femininas, 

como por exemplo, Lady Macbeth, da peça shakespeariana Macbeth.  E isso pode ser notado 
através de sua fala: “O que os pôs ébrios deu-me ousadia. O que os deixou semimortos, aí, o meu 
ser inflamou” (SHAKESPEARE, 2002, p.60). A partir desse trecho, torna -se evidente as 
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características de uma personalidade forte da ambiciosa e ousada Lady Macbeth que, com grande 
poder de persuasão, conseguiu influenciar seu companheiro a ajudá-la a alcançar o trono como 
rainha, ou seja, outra personagem feminina criada por Shakespeare que também pode ser 
comparada à Rainha Elisabeth I, a qual lutou para conseguir o que queria, sendo a maior monarca 
da Grã-Bretanha e a primeira mulher que conquistou, independentemente, o que lhe era de 
direito, assumindo o trono e comandando o reino da Inglaterra, indo contra tudo e todos que, 
segundo Guelb (2002, p. 179) não admitiam seu reinado:  

Sua ascensão ao trono ofendeu pensadores patriarcais, que argumentaram que 
uma mulher não poderia exercer o poder com inteligência ou eficácia. Entretanto, 

seu reinado triunfante e bem-sucedido mudou para sempre a ideia mundial da 
capacidade da mulher, plantando as sementes do mai s poderoso movimento de 
direitos humanos de que se tem notícia: a conquista feminina de poder e 
autoridade.  

Shakespeare evidencia o conflito das tradições que eram impostas a toda mulher daquela 
época, restringindo-as de tomarem suas decisões e escolherem seus caminhos. O casamento 
arranjado pelos pais da noiva sem haver um consentimento da mesma era um costume que 
perdurou durante muitos séculos. A mulher não possuía o direito de escolha muito menos poderia 
dizer não ao casamento ou à ordem do pai. Outra obra teatral em que o dramaturgo aborda essa 
questão é em O Mercador de Veneza, quando Pórcia, uma rica herdeira, tem que escolher o seu 
pretendente a partir de regras que foram estipuladas pelo seu pai ainda vivo, tornando-se 
evidente a sua indignação através de sua fala: 

[...] Contudo, este raciocínio de nada me serve para ajudar-me a escolher um 
marido. Ai de mim! Que disse eu: “Escolher”! Não posso nem escolher quem me 

agrade nem recusar quem detestar, assim, a vontade de uma fi lha viva deve curvar -
se à vontade do pai morto... Não é duro Nerissa, que eu não possa escolher nem 
recusar ninguém? (SHAKESPEARE, 2006, p. 23).  

Além da falta do livre arbítrio feminino abordado por Shakespeare, outros exemplos de 
costumes retratados pelo autor em A Megera Domada são a obrigação da filha mais velha se casar 

primeiro e o dote, que era uma espécie de quantia em dinheiro e em bens, dados ao noivo no 

acerto da união matrimonial: “[...] Nestas condições, se conseguir fazer-me amar por vossa filha, 
dizei-me: que dote receberei ao torná-la como esposa?” (SHAKESPEARE, 2003, p. 63). Portanto, 

torna-se notória a crítica que o autor fez aos homens da sociedade que casavam apenas 
interessados no dinheiro.  

Shakespeare também usa do discurso final de Catarina para ironiza r essa questão do 
pagamento dado ao noivo dizendo: “[...] Só implora a ti o tributo do amor, da doce fiel obediência: 

paga bem pequena para tão grande dívida” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Ou seja, que a mulher 
ficava em dívida com o seu marido, por causa de todo o esforço e sacrifício que o mesmo fazia por 

ela. Porém, a ideia real mostra a ambiguidade de sua fala, pois o homem é quem recebe o dote ao 
se casar, ou seja, é ele quem está em dívida para com a sua esposa. 

Essa tradição também é abordada em sua outra comédia As alegres comadres de Windsor, 
em seu enredo secundário, quando a personagem Ana Page se vê no meio de três pretendentes, 
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entre os quais, um deles não possuía a aprovação de seus pais, pelo fato de ele ter acabado com 
toda a herança deixada pela família e querer cortejá-la, somente pelo dote que iria receber. Isso 
se torna perceptível através da fala de Fenton, o pretendente de Ana: “Teu pai não me dará o 
consentimento; tenho certeza disso [...] Ele há de me objetar que eu sou de berço muito el evado e 
que minhas despesas tendo deixado doente minha bolsa, procuro um meio de curá-la, apenas 
com a fortuna dele” (SHAKESPEARE, 2004, p. 102). 

Notam-se também traços referentes ao feminismo em Catarina. Em termos gerais, pode-se 

definir a palavra “[...] feminismo como a consciência adquirida sobre a situação de subalternidade 
da mulher na sociedade” (COSTA, 1998, p. 25). Portanto, é visível que Catarina possui esse tipo de 

conhecimento sobre seu estado de subordinação ao seu marido quando, após o casamento, 
Petruchio, planejando domar sua jovem esposa, declara que eles não ficarão para o banquete 

nupcial. Revoltando-se, ela diz: “Pois, então faze o que quiseres. Hoje, não partirei, não; nem 
amanhã, até que tenha vontade. A porta está aberta, senhor. Ali está vosso caminho. Podes ir a 

trote” (SHAKESPEARE, 2003, p.85). Segundo Feitosa (2008, p. 85), nota-se na fala de Catarina “[...] 
um princípio de discurso feminista [...] a medida que esse discurso bate de frente com as ideias 
misóginas da época, em que a mulher deveria ser submissa e obedecer ao marido”.  

Com isso, Petruchio a humilha na frente de todos com a sua resposta sobre submissão: 

[...] Quanto a minha boa Catarina, deve seguir-me. Não, não é preciso abrir tanto 

os olhos, nem bater com os pés no chão, nem admirar-se, nem irritar-se. Serei o 
dono daquilo que me pertence. Ela faz parte de meus bens, meus bens móveis; ela 
é minha casa, meu mobiliário, meu campo, meu celeiro, meu cavalo, meu boi, meu 
burro, meu tudo [...] (SHAKESPEARE, 2003, p.86) 

O discurso final da personagem, em muitas análises, é encarado como sendo um desfecho 

misógino de inferiorização da mulher, mas é possível visualizar o uso da ironia feita pelo autor 
para ridicularizar o machismo da época e o padrão comportamental que a sociedade idealizava e 

exigia da figura feminina. Catarina usa da ambiguidade e do sarcasmo ao dizer: “[...] não lancem 
teus olhos desdenhosos, como se quisesses atravessar teu senhor, teu rei, e teu governante. Isso 

[...] destrói tua reputação [...] e não é  prudente nem amável” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Sua 
fala serve para retribuir as críticas antes feitas a ela referindo-se indiretamente à advertência que 

um dos candidatos de Bianca lhe fez, dizendo-lhe para ser mais amável e doce, caso contrário, a 

mesma não conseguiria arranjar pretendente algum que estivesse disposto a se casar com ela.  
É perceptível que ela também critica Petruchio usando da ironia ao falar: “Teu marido é teu 

senhor, tua vida, teu guardião, tua cabeça, teu soberano; é quem cuida de ti, que se ocupa do teu 
bem-estar. [...] De noite, vela no meio da tempestade [...] enquanto tu dormes calidamente em 

casa, segura e salva” (SHAKESPEARE, 2003, p.125). Sendo que ele faz justamente o contrário de 
sua fala: 

Ela, hoje, nada comeu, nem comerá. Não dormiu a noite passada, nem dormirá 

esta noite [...] ela ficará acordada durante toda a noite, e se por acaso cochilar, 
praguejarei, gritarei, e com a barulhada que fizer, eu a manterei acordada. Este é o 
meio de matar uma esposa pela delicadeza; e assim, dominar-lhe-ei o gênio 
teimoso (SHAKESPEARE, 2003, p.94).  
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Em vista disso, é percebível que a personagem não se curvou diante do seu marido, muito 
menos foi domada por ele, ela apenas dissimulou a obediência, sendo essa a sua arma para 
satirizar a sociedade e os costumes daquela época. 

4  CONCLUSÃO
Levando em consideração todas as análises feitas a partir das obras citadas nesse trabalho, 

conclui-se que Shakespeare era um dramaturgo que usava suas peças e seus personagens a fim de 

expressar sua posição em relação aos fatos e costumes da época renascentista. 
Rotulada por uma sociedade a qual criava uma utopia de dominação cultural e social em 

relação à mulher, Catarina foi a representação do começo de uma ideologia feminista em pleno 
século XVI. Diante da originalidade shakespeariana de apresentar suas críticas de forma sutil, a 

hipótese de que Shakespeare seria misógino é descartada, pois a ironia, o humor inócuo e o 
deboche estão plasmados em sua obra. 

Portanto a megera, na realidade, não foi domada nem vencida pela anulação social. Pelo 
contrário, ela foi a personificação da determinação feminina, usando como arma, em seus 
discursos dissimulados, a ironia para se opor à misoginia da época e criticar a hipocrisia da 

sociedade em querer criar uma padronização comportamental para o papel social da mulher.  
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INGLÊS ATRAVÉS DE CANÇÕES 

J. G. do Nascimento Neto 
E-mail: joao.galvao@ifrn.edu.br

RESUMO 

A música desempenha papel essencial no ensino-
aprendizagem do inglês por lidar com a oralidade, 
fluência, obtenção de vocabulário atualizado, bem 
como a chance de trabalhar com aspectos gramaticais 
e semânticos. A memorização que a canção 
proporciona facilita a criação e manutenção de um 
nível de comunicação importante para a aquisição da 
fluência exigida para se frequentar um curso 
ministrado em língua inglesa. O texto da canção 
popular está mais próximo do dia a dia do estudante 
e serve como elemento motivador por fazê-lo sentir-
se representado nos temas abordados na música. 
Quando se entende o motivo do estudo, da discussão 
e apresentação de um tema, a motivação se faz 
presente. A proposta foi apresentada aos alunos com 
a mostra da importância da música e de outros 

elementos culturais (filmes, peças de teatro etc.) - 
elementos motivadores para as línguas. Solicitou-se 
aos alunos que, grupos escolhessem uma canção em 
inglês para apresentação e cuja letra fosse objeto de 
verificação quanto à correção da gramática 
preponderante na canção e uma interpretação do 
significado e seus aspectos socioculturais. O 
entendimento do texto foi elemento motivador 
essencial para a compreensão da relação música e 
letra como um elemento único e significativo, sua 
ligação com a realidade dos seus compositores e do 
país em que viviam/vivem, sua importância no seu 
próprio país e mundial, etc. Os grupos apresentaram 
canções em duas etapas: um ppt com a análise 
textual e social da canção e artista e a mostra 
cantada, dublada ou vídeo produzido. 

PALAVRAS-CHAVE: inglês, canções, ensino de línguas, oralidade, motivação 

ENGLISH THROUGH SONGS 
ABSTRACT 

Music plays an essential role in the teaching and 
learning of English for dealing with orality, fluency, an 
up-to-date vocabulary, as well as providing the 
chance to work with grammatical and semantic 
aspects. Memorizing a song facilitates the creation 
and maintenance of an important communication 
level useful to acquire the fluency required to attend 
a course taught in English. The words of a popular 
song are closer to the daily routine of the students 
and serves as a motivator by making him feel inside in 
the topics covered in it. When you understand the 
reason for the study, discussion and presentation of a 
theme, motivation arises. The proposal was 
presented to the class to show the importance of 
songs and other cultural elements (movies, plays etc.) 

as motivators. Students were requested to form 
groups and choose a song for presentation in English 
and whose lyrics were subject to verification for 
correctness of the grammar in the song and an 
interpretation of the meaning and its socio-cultural 
aspects. Understanding the text was an essential 
motivating factor to comprehend the relationship 
between the song and its lyrics as a unique and 
significant element, its connection with the reality of 
their authors and the country in which they lived/live, 
etc. The groups presented songs in two stages: a ppt 
with textual and social analysis of the song and artist; 
and the song presentation by singing, lip-syncing or 
through a produced video. 

KEY-WORDS: English, songs, language teaching, orality, motivation 
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1 INTRODUÇÃO 

A língua inglesa é hoje instrumento essencial na divulgação da produção científica. Em 

entrevista recente, (Veja, 25 de junho de 2014, páginas amarelas, p. 15-5) o reitor da USP declara 

sua preocupação com o nível de inglês daqueles que chegam àquela instituição – a número 1 do 

Brasil. Marco Antonio Zago diz: “O estudante da PUC do Chile, por exemplo, diferentemente do 

brasileiro, chega à faculdade falando inglês. E ele trabalhará numa sociedade global em que o 

inglês é necessário. Não podemos nos esquivar do problema.” O reitor assim se manifesta ao ser 

perguntado sobre o retorno ao Brasil de estudantes do Ciência sem Fronteiras que não foram 

capazes de mostrar fluência em inglês. 

Professores de língua inglesa já sentiam esse problema há bastante tempo e como forma 

de minimizar essa dificuldade e encarar esse problema, temos desenvolvido atividades 

pedagógicas motivadoras através de canções para o aprendizado do inglês. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A música desempenha papel essencial no ensino-aprendizagem do inglês por lidar com a 

oralidade, fluência, obtenção de vocabulário atualizado, bem como a chance de trabalhar com 

aspectos gramaticais e semânticos. A memorização que a canção proporciona facilita a criação e 

manutenção de um nível de comunicação importante para a aquisição da fluência exigida para se 

frequentar um curso ministrado em língua inglesa. O texto da canção popular está mais próximo 

do dia a dia do estudante e serve como elemento motivador por fazê-lo sentir-se representado 

nos temas abordados na música e artes. Em adição à motivação temos cada vez mais estudos 

sobre as estratégias que contribuem para o aprendizado, tais como: relembrança e memória, o 

ensaio mental involuntário e habilidades específicas da língua. 

Considerando-se o processo de relembrar e memorizar, temos que a melodia, junto ao 

ritmo e à rima nos textos das canções são elemento de grande valor na manutenção e 

recuperação da pronúncia e do vocabulário, ajudando em aulas que objetivem estudos fonéticos 

ou mesmo exploração vocabular e gramatical. A memória é ativada com mais facilidade quando 

chamada através de uma canção ou melodia. Há professores que fazem uso de paródias como 

forma de sedimentar novas palavras ou pronúncias. LEITH (1979, p 540) afirma que ...não há um 

modo melhor ou mais rápido de se ensinar fonética do que com canções. A instrução fonética é um 

bom uso ao qual canções podem ser aplicadas mesmo em aulas de principiantes. 

MURPHEY (1989) fornece evidência que a música ajuda eficientemente no relembrar frasal 

e léxico dada a semelhança das canções com o discurso conversacional. O processo linguístico de 

discernimento de fonemas, expressões e compreensão pode ser desenvolvido através das 

canções. Exercícios auditivos que objetivem perceber formas e pronúncias corretas, evitando os 

“mondegreens” – confusão ou má interpretação de uma frase como resultado de uma quase 

homofonia, de modo a gerar um novo significado, da pop music podem ser muito úteis e 
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motivadores em sala de aula. A natureza repetitiva de uma canção torna-a eficiente para 

exercícios de pronúncia.  

Ademais, quando um estudante entende o motivo do estudo, da discussão e apresentação 

de um tema, o desejo de aprendizado e participação se mostra mais presente. Desenvolvemos um 

momento pedagógico de relação ensino-realidade, juntando os tópicos estudados durante o ano 

com canções populares em língua inglesa como forma de motivar os estudantes à leitura das 

letras das canções, memorização dos aspectos fonéticos do inglês e prática do canto em grupo ou 

individual, ou ainda formas alternativas como dublagem e feitura de vídeos com canções. A arte e 

o ensino de idiomas são parceiros poderosos no processo ensino-aprendizagem.

3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de aliar música e ensino de inglês, a cada 4º bimestre, após completarmos 

o programa definido para as séries específicas – no IFRN, 3º e 4º anos do ensino médio,

desenvolvemos a proposta de ensino de inglês através de canções. A proposta foi apresentada aos

alunos com a mostra da importância da música e de outros elementos culturais (filmes, peças de

teatro etc) como elementos motivadores para o ensino de idiomas. Solicitou-se, então, dos alunos:

01 – Escolha de uma canção em língua inglesa, com a letra da canção e sua verificação 

quanto à correção; 

02 – Análise de quais aspectos gramaticais se mostravam mais presentes na canção, tipo: 

tempo verbal preponderante, uso dos graus dos adjetivos, voz verbal predominante, rimas, 

interrogativa, negativas etc.; 

03 – Uma interpretação do texto da canção (em português, mesmo, levando à prática do 

processo de tradução), explicando o que a canção quer dizer, seus aspectos, se positiva, negativa, 

romântica ou até mesmo se descartável culturalmente. Ressaltamos que os alunos precisavam 

entender a relação música e letra como um elemento único e significativo, sua relação com a 

realidade mediante informação dos seus compositores em que país viviam/vivem, sua importância 

no seu próprio país e mundial, dentre outros aspectos; 

04 – Definição da canção com o grupo escolhido e definição de uma forma de 

apresentação da canção, preferivelmente cantada com acompanhamento ao vivo ou playback 

(sem voz), a cappella, admitindo-se também uma apresentação de mímica da canção – gravada 

em vídeo – e apresentada em sala (foram indicados links como exemplificação); 

05 – O professor, por sua vez, se disponibilizou a orientar os detalhes de pronúncia e 

mesmo musicais, quando necessários. Os grupos que não tinham membros que sabiam tocar 

instrumentos musicais podiam fazer contato com o professor para uma solução; 

06 – As definições do cronograma de apresentações dos trabalhos foram feitas 

posteriormente.  
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Cada etapa (itens acima) foi pontuada, compondo a nota final bimestral. Todos os itens 

mencionados foram objeto da apresentação de grupo. Os que não se sentiram confortáveis 

cantando puderam participar apresentando a parte das interpretações dos textos, aspectos 

gramaticais, importância cultural, dentre outros. Não foram avaliados aspectos de afinação ou 

outros relacionados à capacidade artística, considerando que o objetivo foi sempre de associar a 

canção e o aprendizado da língua inglesa. Mesmo assim, os grupos buscaram a excelência e 

apresentaram muita criatividade em suas mostras.  

As turmas participantes nos anos de 2013 e 2014 foram: 

20131.3.401X.1V Curso Técnico em Informática Integrado (2005-2011) - Campus Natal-

Central - Turno: Vespertino; 

20131 3.101.1V Curso: Técnico em Edificações Integrado (2005-2011) - Campus Natal-

Central - Turno: Vespertino; 

20141.3.01432.1V Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração, na Forma Integrado 

(2012) - Campus Natal-Central - Turno: Vespertino; 

20141.3.01112.1V Curso: Técnico de Nível Médio em Manutenção e Suporte em 

Informática, na Forma Integrado (2012) - Campus Natal-Central - Turno: Vespertino. 

A avaliação das apresentações foi dividida entre a percepção do professor e dos 

componentes dos outros grupos, que também se manifestaram quanto ao desempenho dos 

colegas. Regras claras foram explicitadas sobre o que era relevante a ser analisado e sobre a 

responsabilidade de uma avaliação justa. Uma planilha com tópicos foi distribuída para facilitar o 

preenchimento dos dados e a partir dela foi composta a nota da etapa. Houve uma turma que 

preferiu desenvolver um vídeo único em processo de mash-up com todos os seus componentes, 

gerando assim um vídeo-recordação a ser guardado como registro de um momento relevante do 

seu período no IFRN. Todos participaram como atores e cantores executando o lip-sync das 

canções. As gravações em novas atividades merecem uma filmagem em equipamento mais 

avançado, ainda que não possamos considerar as que foram apresentadas como inadequadas. Os 

alunos usaram câmeras de celulares e fotográficas com resolução de razoável a boa e 

desempenharam um bom trabalho de edição, aliando ao trabalho da língua estrangeira os 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas no IF. O período em que os alunos frequentam o 

médio-integrado nos IFs é o momento de experimentação de artes diversas, como teatro, 

literatura, dança, pintura e música. Em paralelo ao ensino acadêmico, o alunado faz escolhas 

sobre que língua estrangeira moderna aprender e que arte definir como sua área de expressão. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar de o uso da música em sala de aula ter sido objeto de estudo desde a década de 

1970, este campo se ressente de publicações específicas que lidem com o assunto e possam servir 

de fórum de discussão e troca de informações. Não apenas a língua inglesa pode ser trabalhada, 
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mas qualquer outro idioma pode ser abordado através das canções dos seus países, possibilitando 

a discussão dos aspectos linguísticos e culturais que fazem uma nação. O aprendizado de uma 

segunda língua como o inglês pode tirar proveito da canção popular dos EUA, Inglaterra, Austrália, 

Irlanda, Canadá e outros para ensinar e utilizar suas letras, realidade cultural e política, como 

elementos autênticos que possibilitam um aprendizado seguro e eficiente de uma segunda língua.  

Na abordagem empregada, os alunos tiveram a chance de não apenas exercitar a oralidade 

da língua inglesa, memorizando-a e imitando situações reais de uso, mas também de praticar 

aprendizados de outras disciplinas como a utilização de elementos da informática, fazendo 

gravações em áudio e vídeo, e das artes musicais, tocando violões, guitarras, teclados e 

percussões. 

Abaixo está o modelo de Planilha de Avaliação dos grupos utilizado nas turmas: 

Tabela 1 – Modelo de Planilha de Avaliação 

Aluno: ___________________________ Turma: __________ Nota final: ____________

AVALIAÇÃO DAS CANÇÕES E APRESENTAÇÕES DO 4º BIMESTRE (100 pts.)

OS CRITÉRIOS DE 01 A 05 ABAIXO SERÃO AVALIADOS E ATRIBUÍDO UM ÚNICO CONCEITO (R – B – 
O) PARA A CANÇÃO E APRESENTAÇÃO CONJUNTAMENTE.

01 – A canção escolhida, a correção da letra apresentada;  

02 – A gramática da letra da canção, seus aspectos de correção e comentários sobre a qualidade do 

texto; 

03 – Em português, a interpretação do texto e seu alcance e provável público ao qual a canção é 

dirigida; 

04 – A forma de apresentação da canção e o porquê da escolha dessa forma; 

05 – A apresentação da canção, o envolvimento do grupo, como um todo, e os desempenhos 

pessoais; 

06 – Cada aluno receberá nota sobre sua AVALIAÇÃO SUCINTA DO DESEMPENHO DOS OUTROS 

GRUPOS. (Como você avaliou os outros colegas!)
07 – Assiduidade e compromisso individual com o desenvolvimento do trabalho do bimestre. 

Frequência e participação nas orientações. (Professor)
Obs. O aluno NÃO deve avaliar seu próprio grupo. É de responsabilidade do aluno escrever a letra

correspondente ao grupo sob avaliação na coluna Grupos. A pontuação será feita com um CONCEITO R 

(regular), B (bom) e O (ótimo). Qualquer comentário adicional use o verso da folha. Cada Grupo terá o 

máximo de 15 minutos para apresentar a tarefa inteira. Estima-se, porém, que 10 minutos são suficientes. 

Os itens 06 e 07 serão avaliados pelo professor sobre o desempenho de cada aluno individualmente. 
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5 CONCLUSÃO 

A utilização das atividades artísticas no ensino de idiomas desempenha um papel importante 

no processo ensino-aprendizado. Quantos não se direcionaram para os estudos linguísticos pela 

atração gerada pela música popular, pela literatura ou teatro? Dar a oportunidade ao aluno de 

utilizar uma manifestação cultural como ferramenta de melhoria do desempenho acadêmico nos 

parece da maior relevância. A fluência em uma língua passa pelo aprendizado e automatização das 

habilidades linguísticas de listening and speaking, no primeiro momento e, consequentemente das 

habilidades de reading and writing. A cidadania, praticada no âmbito dos IFs, passa pela 

capacitação do nosso aluno no domínio das línguas, como elemento de comunicação, e das artes, 

como instrumento de inclusão do técnico-cidadão no campo das artes. A importância do trabalho 

em grupo e divisão de tarefas com consequente composição de resultados de avaliação é 

compreendida como responsabilidade de todos e todos se unem para tal objetivo. 
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culmina em uma proliferação de estereótipos, 
fortemente evidenciados na narrativa de Evaristo, 
que encapsulam identidades e mantêm os sujeitos 
em lugares fixos com pouca voz e mobilidade. Além 
da questão da escrita ambivalente, gênero e etnia 
serão também averiguados, uma vez que são 
demonstrados através da protagonista, mulher e 
negra, por meio de suas andanças e sua relação com 
as outras personagens, marcadas pela ambivalência. 

RESUMO
 
Esta  pesquisa  visa  investigar  as  especificidades  do 
discurso  afrodescendente  de  Conceição  Evaristo  em 
sua  obra  intitulada  Ponciá  Vicêncio.  Para  isso,  a 
escrita  ambivalente  de  Evaristo  será  analisada  a  fim 
de  examinar  as  questões  de  gênero,  etnia  e  classe 
social  em  sua  obra  Ponciá  Vicêncio.  A  pesquisa  será 
embasada no conceito de ambivalência, proposto por 
Homi  K.  Bhabha,  ao  sugerir  que  a  fixação  de 
identidades  promovida  pelo  discurso  colonial  e, 
posteriormente,  exercida  pelo  discurso  pós-colonial, 
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Ponciá Vicêncio. 

MARGINILIZED AFRO-BRAZILIAN VOICES IN PONCIÁ VICÊNCIO: CONCEIÇÃO
EVARISTO’S AMBIVALENT WRITING   

exercised by the post-colonial discourse as well, 
results in a proliferation of stereotypes, strongly 
pictured Evaristo’s narrative. Beyond the question of 
ambivalent writing, gender and ethnicity will also be 
investigated, as they are depicted by Ponciá 

Vicêncio’s protagonist, female and black, as well as 
through her wanderings and her relationship to the 
other characters, which are strongly marked by 
ambivalence. 

ABSTRACT
 
This  research  aims  to  investigate  the  specificities  of 
the  African-Brazilian  discourse  of  the  Brazilian 
Literature  author  Conceição  Evaristo  in  her  novel 

Ponciá  Vicencio.  For  this,  Evaristo’s  ambivalent  
writing will be taken into account in order to examine 
gender,  ethnic  and  social  class  issues  in  her  novel 
Ponciá  Vicencio.  The  research  is  grounded  in  the 
concept of ambivalence, proposed byHomi K. Bhabha, 
which  suggests  that  the  crystallization    identities 
promoted by the colonial discourse and subsequently 
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1  INTRODUÇÃO

Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte, em 1946, em uma favela 

na Avenida Afonso Pena. Ela traz em sua memória acontecimentos e pessoas desse tempo que, 

muitas vezes, podem ser encontradas em suas histórias. Filha de dona Joana, é a segunda filha de 

nove irmãos. Sua mãe era doméstica, lavava roupas para fora e contava muitas histórias. Algumas 

das histórias de Dona Joana foram “recontadas” por Evaristo. 

Conceição  Evaristo  também  trabalhou  como  doméstica  em  Belo  Horizonte  enquanto 

estudava.  Formou-se  professora  no  antigo  curso  Normal,  em  1971,  e  em  seguida  partiu  para  a 

cidade  do  Rio  de  Janeiro  em  busca  de  trabalho.  Presta  concurso  e  se  ingressa  no  magistério 

público. Continua seus estudos se formando em Letras (Português-Literatura) pela UFRJ.  É Mestre 

em Literatura Brasileira pela PUC-RJ e Doutora em Literatura Comparada pela UFF.  

Evaristo publica poemas e contos na coletânea Cadernos Negros desde 1990 e é chamada 

para  palestras  e  congressos  em  todo  o  Brasil  e  no  exterior,  nos  quais  aborda  as  questões  de 

gênero e etnia na literatura brasileira. Ponciá Vicêncio é o primeiro romance de Conceição Evaristo 

e tem sido tema de artigos e discussões no meio acadêmico desde sua publicação em 2003. Além 

da indicação ao vestibular 2008 da UFMG, o livro foi publicado em inglês.  

A  obra  narra  problemas  do  cotidiano  das  mulheres  afrodescendentes  sob  um  ponto  de 

vista claramente feminino e negro, num contexto atual que nos permite propor o presente estudo. 

Neste  trabalho  buscamos  analisar  a  obra  de  Conceição  Evaristo  no  que  se  refere  a  sua  escrita 

ambivalente por meio de questões de etnia e gênero. De acordo com Homi K. Bhabha, o discurso 

colonial possui uma dependência no conceito de “Fixação” ao construir ideologicamente o outro 

(o colonizado). Esse conceito traz a tona a ideia de ordem estabilizada e dá ênfase à repetição de 

conceitos.  A  estratégia  de  se  repetir  conceitos  ou  ideias  fixas  culmina  na  proliferação  de 

estereótipos, que são formas de conhecimento e identificação ocilantes entre o que está sempre 

no seu devido lugar, o que já é conhecido e também algo que precisa ser ansiosamente repetido. 

Dessa  forma,  a  conceituação  de  Bhabha  possibilita  a  análise  da  construção  do  estereótipo  da 

mulher negra no romance Ponciá Vicêncio, de Evaristo. Sendo assim, este artigo apresenta a fase 

inicial do projeto de iniciação científica financiado pela bolsa de pesquisa PIBIC-EM/CNPq, a partir 

da fundamentação teórica realizada no momento inicial da pesquisa. 

2  DISCUSSÕES

De acordo com Homi K. Bhabha, o discurso colonial possui uma dependência no conceito 

de “Fixação” ao construir ideologicamente o outro (o colonizado). Esse conceito traz a tona a ideia 

de ordem estabilizada e dá ênfase à repetição de conceitos. A estratégia de se repetir conceitos ou 

ideias  fixas  culmina  na  proliferação  de  estereótipos,  que  são  formas  de  conhecimento  e 
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identificação  ocilantes  entre  o  que  está  sempre  no  seu  devido  lugar,  o  que  já  é  conhecido  e 

também algo que precisa ser ansiosamente repetido.   

O uso de estereótipos produz e reforça uma verdade probabilística e uma predicabilidade 

propagada  no  discurso  colonial  sobre  o  outro.  Bhabha  então  propõe  um  olhar  alternativo  em 

relação às imagens positivas e negativas do outro produzidas pelo discurso colonial, já que esse 

acredita que a representação e a subjetivação do colonizado vai além das fronteiras de fixação do 

outro.      

Para compreender a subjetivação do outro dentro do discurso  colonizador, indo além da 

representação cristalizada do colonizado, Bhabha sugere ser imperativo analisar a forma em que o 

discurso colonial constrói o seu regime de verdade absoluta. Assim, o discurso colonial em si se 

torna  crucial  para  a  propagação  da  diferença  e  discriminação  inerentes  às  práticas  políticas  e 

discursivas de hierarquização cultural e racial. 

Esse  modo  de  representação  do  outro  produzido  pelo  discurso  colonial  enfatiza  a 

construção  sistemática  e  arbitrária  de  signos  culturais  e  sociais  que  são,  muitas  vezes, 

intencionalistas e nacionalistas. Isso permite que não se leve em consideração o entendimento do 

objeto de seu próprio discurso, ou seja, o outro. 

A simplificação efetuada no processo de representação do estereótipos ignora o processo 

de identificação física e ambivalente do outro. Dessa forma, o discurso do colonizador constrói o 

colonizado  como  uma  população  de  tipos  degenerados  com  base  em  sua  origem  racial  para 

justificar a colonização propriamente dita e estabelecer um sistema de administração e instrução 

denominado governmentality (governar a mentalidade do outro). 

A  disseminação  do  discurso  colonizador  acontece  por  meio  da  propagação  de  narrativas 

dos sujeitos e signos baseados na totalização de uma verdade reconhecível e reformada, uma vez 

que essa teoria de encapsulamento fixa o que não é familiar à algo estabelecido (o estereótipo em 

si) e descarta a ambivalência do outro. Com isso, de acordo com Bhabha, a psicanálise, conectada 

à questão da identidade, sugere que todas as formas de identificação são parciais e ambivalentes. 

Todos  os  sujeitos  são  constituídos  em  um  espaço  limiar.  A  ambivalência,  então,  é  muito 

importante para a compreensão dos processos e das relações sociais.  

Da mesma forma, a semiótica, teoria e compreensão dos signos, sugere que um signo em 

particular  possui  um  conjunto  de  significados  baseados  numa  localização  sistemática  e  no  uso 

discursivo  desse  signo.  Cada  signo  ganha  seu  significado  através  de  um  sistema  linguístico 

particular. As palavras devem ser lidas a partir de um certo contexto social. Por isso, a semiótica 

sugere que valores universais não podem ser atribuídos a textos. Deve-se compreender o teor da 

interpretação e da representação de tais textos. 

Ao se levar em consideração o conceito da palavra ambivalência proposto por Bhabha, faz-
se com que os estereótipos se tornem uma simplificação não somente porque são uma 
falsa representação de uma realidade especifica, mas porque a simplificação do sujeito ocorre 
também através de formas fixas de representação. Com efeito, o discurso colonial nega 
oportunidades de negociação que possibilitam o acesso ao reconhecimento do outro. 
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Em relação à escrita afrodescendente, Duarte (2009) afirma que a representação da 

mulher afrodescendente na literatura brasileira acontece de forma “[…] estereotipada que une 

sensualidade e depressão. “Branca para casar, preta para trabalhar e a mulata para fornicar”: 

assim a doxa patriarcal herdada dos tempos coloniais inscreve a figura da mulher presente no 

imaginário masculino brasileiro e a repassa à ficção e à poesia de inúmeros autores. (p. 63-64). 
Com efeito, a escrita sobre a mulher afrodescendente é marcada “por uma semântica 

erótica obcecada pelos corpos de pele morena, sempre desfrutáveis, […], aos olhos e às fantasias 

sexuais do homem branco […] ao vincular a mulher afrodescendente ao desregramento e à 

promiscuidade. (p. 64). 

Dessa forma, a mulher afrodescendente “é reduzida a signo cujo sentido permanece 

prisioneiro de um discurso em que racismo e sexismo se emparelham em definitivo e remetem a 

uma organização social em que o modo de produção escravista dá o tom de valores e 

comportamentos […], a partir do senso comum patriarcal e eurocêntrico, [...] ao aprisioná-la nas 

teias do estereótipo” (p. 65-66). 

Com isso, a escrita sobre mulheres afrodescendentes “alia o preconceito incrustado 

historicamente com o pensamento […] que celebra […] o mito da hierarquia entre raças […] por 

meio da forca de permanência de uma imagem que atravessa os séculos e marca a representação 

das descendentes de africanos na literatura brasileira.” (pp. 68-69). 

Evaristo (2005) exerce sua voz ambivalente a partir do momento em que usa sua escrita 

para questionar e refletir sobre a representação da mulher afrodescendente na literatura 

brasileira ao fazer o seguinte questionamento: “Estaria a literatura, assim como a história, 

produzindo um apagamento ou destacando determinados aspectos em detrimento de outros, e 

assim ocultando os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira?” (p. 2002). 

De acordo com Duarte (2009), Evaristo “[…] busca testemunhar na ficção os mecanismos 

de limpeza étnica” fortemente presentes na literatura sobre mulheres afrodescendentes, já que 

sua escrita subverte imagens e procedimentos cristalizados no discurso hegemônico […]”. (p. 75-

76). 

Gonçalves (2009) parece concordar tanto com Duarte quanto com Evaristo ao constatar 

que na “representação da mulher negra, […], ela [a mulher afrodescendente] é retratada como a 

antimusa da sociedade brasileira, porque não se adéqua ao modelo estético. A Literatura, assim 

como a história, produz um apagamento dessas mulheres, ocultando os sentidos de uma matriz 

africana na sociedade brasileira.” (p. 52). 

Segundo Gonçalves (2009), as obras ambivalentes de Evaristo “[…] provocam intensos 

ruídos na transmissão oficial dos fatos ou na forma como o social é construído, […], já que, ao se 

permitir que os silenciados ocupem lugares delineados pela escrita, dá-se vazão ao reprimido que 

emerge rasurando a cena dos grandes feitos para compor outras histórias.” (p. 52). 

Além disso, Gonçalves (2009) afirma que a obra de Evaristo “examina temas complexos, 

tais como a vida nas favelas, o preconceito e a exclusão social. Mas, ela também fala de amor, de 

esperança, da família. Sua perspectiva feminina mostra sua constante busca contra o preconceito, 
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a repressão e a injustiça social. […] É através de seu trabalho e dos diferentes temas que aborda 

que  [Evaristo]  re-constrói  e  (re)negocia  suas  diferentes  identidades:  mulher,  preta  e  pobre.  A 

escrita representa, assim, um ato de resistência.” (p. 53). 

De  acordo  com  a  própria  Evaristo  (2005),  “[…]  A  escre(vivência)  das  mulheres  negras 

explicita  as  aventuras  e  desaventuras  de  quem  conhece  uma  dupla  condição  que  a  sociedade 

brasileira  teima  em  querer  inferiorizada,  mulher  e  negra.”  (p.  205).  Gonçalves  (2009)  corrobora 

com  a  visão  de  Evaristo  ao  afirmar  que  “a  escrita  é,  por  isso  mesmo,  um  ato  de  resistência:  a 

literatura, uma parte importante no debate sociopolítico, uma “arma” para ser utilizada contra a 

marginalização.” (p. 59). Assim, Evaristo “[...] usa sua poesia como uma maneira de rejeição das 

ordens pré-estabelecidas.” (pp. 60).  

A  própria  Evaristo  (2009)  percebe  que  “o  modo  como  revele,  com  mais  intensidade,  o 

desejo da sociedade brasileira de apagar ou ignorar a forte presença dos povos africanos e seus 

descendentes  na  formação  nacional,  se  de  nas  formas  de  representação  da  mulher  negra  no 

interior do discurso literário. A ficção ainda se ancora nas imagens de um passado escravo, em que 

a mulher negra era considerada só um corpo que cumpria as funções de força de trabalho, de um 

corpo-procriação de novos corpos para serem escravizados e/ou de um corpo-objeto de prazer do 

macho senhor.” (p. 23). 

Ainda de acordo com Evaristo (2009), necessita-se produzir “um discurso negro, orientado 

por uma postura ideológica que levará a uma produção literária marcada por uma fala enfática, 

denunciadora  da  condição  do  negro  no  Brasil  e  igualmente  afirmativa  do  mundo  e  das  coisas 

culturais  africanas  e  afro-brasileiras,  o  que  a  diferencia  de  um  discurso  produzido  nas  décadas 

anteriores […].” (p. 25). 

Concluindo, Evaristo (2009) complementa que “afirmando um contra-discurso à literatura 

produzida  pela  cultura hegemônica,  os  textos  afro-brasileiros  surgem  pautados  pela  vivência  de 

sujeitos  negros/as  na  sociedade  brasileira  e  trazendo  experiências  diversificadas,  desde  o 

conteúdo ate os modos de utilização da língua.” (p. 27). 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa ainda está em andamento. Os próximos passos do projeto são levar a diante a 

etapas  metodológicas  estabelecidas  no  projeto  de  iniciação  científica,  além  de  realizar  novas 

leituras  do  arcabouço  teórico  adotado  para  a  análise  dos  objetivos  gerais  e  específicos  desta 

pesquisa  de  iniciação  científica.  Assim,  esta  pesquisa  ainda  realizará  estudos  com  o  intuito  de 

analisar a obra de Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, por meio de um diálogo entre gênero, etnia 

e exclusão social para fazer considerações sobre a representação do afrodescendente na literatura 

afro-brasileira. 
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RESUMO 

Este artigo foi desenvolvido no intuito de analisar 
a obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-
Exupéry, como elemento reflexivo para a 
sociabilidade humana, através da categoria Amor, 
embora não chegando a uma definição concreta 

sobre, em contraponto a uma sociedade centrada na 

tecnologia, no consumo, porém fragilizada, 
fragmentada, nas suas relações humanas. Os seres 
humanos estão dando mais importância a 
relacionamentos que se estabelecem por laços 
momentâneos, frágeis e volúveis que podem, 

facilmente, ser desmanchados a qualquer momento. 

Em um mundo cada vez mais dinâmico, fluido, veloz - 
seja real ou virtual - Cativar o outro é cada vez mais 
desafiador, porque não costumamos “perder tempo”. 
Desta forma, a sociabilidade humana vai sendo 
modificada pela internet através de bate-papo, e-mail 
ou celular através de mensagens de texto e bate-
papo, nos afastando cada vez mais do encontro com 
o outro. Para tanto, o escopo teórico desta pesquisa
se fundamenta pelas obras Amor Líquido, Vida para
Consumo de Zygmunt Bauman e A Resistência de
Ernesto Sábato.

PALAVRAS-CHAVE:  Sociabilidade; cativar; amor; sociedade; laços.

“WHITH IS TO CREATE TIES?” – THE LITTLE PRINCE AS PRACTICAL MANUAL OF 
HUMAN SOCIABILITY FOR THE PRESENT DAY 

ABSTRACT 

This article was developed in order to analyze 
the book The Little Prince by Antoine de Saint-
Exupéry, as reflective element for human 
sociability, through the Love category, though not 
reaching a concrete definition of, as opposed to a 
company focused on technology, consumption, 
however fragile , fragmented, in their human 
relations. Humans are giving more importance to 
relationships that are established by momentary, 
fragile and fickle ties that can easily be collapsed at 
any time. In an increasingly dynamic, fluid, fast-

moving world - whether real or virtual - Captivate the 
other is increasingly challenging because we do not 
usually "waste time". Thus, human sociability is being 
modified by the internet through chat, email or 
phone through text messages and chat, increasingly 
moving away from the encounter with the other. 
Thus, the theoretical scope of this research is 
founded by the works Liquid Love, Life for 
consumption by Zygmunt Bauman and The Resistance 
by Ernesto Sabato.

KEY-WORDS: Sociability; to captivate; love; society. ties. 
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1   INTRODUÇÃO

Todos os dias, alguém que habita o planeta terra tem dúvidas sobre o tão falado e 

decantado amor. Os pensamentos se entrelaçam não somente com os indivíduos – através do seu 

senso comum - mas também com psicólogos, sociólogos, antropólogos que estudam os 

relacionamentos humanos.  

Claramente, as questões que nos levam a amar evoluem, a cada dia, por meios de 

questionamentos que nos proporcionam até algumas respostas. Uma pessoa que sente atração ou 

até mesmo gosta do que o outro proporciona, diz amar a mesma ou se sente cativado por esta. E 

assim, criamos vários questionamentos sobre o que realmente podemos dizer que é amor. 

Sobretudo, há quem afirma, também, que o amor é algo que conseguimos viver sem.  

Embora não tendo uma definição concreta sobre o amor, suas nuances, suas reações, 

neste artigo, podemos vislumbrar esta categoria que existe no ser social, estabelecendo vínculos, 

criando, dando um nexo constitutivo às relações humanas, em meio a uma sociedade tão 

fragmentada.  

Desta forma, o objetivo do trabalho consiste na análise crítica da obra O Pequeno Príncipe 

de Antoine de Saint-Exupéry, ancorados pelas obras Amor Líquido, Vida para Consumo de 

Zygmunt Bauman e A Resistência de Ernesto Sábato, como elemento reflexivo para a sociabilidade 

humana, em contraponto a uma sociedade centrada na tecnologia, no consumo, porém 

fragilizada, fragmentada, nas suas relações humanas. 

2   MATERIAS E MÉTODOS

A base deste artigo se fundamenta no livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-

Exupéry. O Pequeno Príncipe não é um livro para crianças - como grande parte das pessoas 

pensam – mas traz um título mágico, até certo ponto, sonhador, que conta a história de uma 

criança feliz que surge da solidão, do próprio Exupéry para reconhecer cada um de nós, abrir nossa 

alma, para explicar-nos, de forma metafórica, o segredo do deserto, da felicidade, dos laços de 

amizade, de amor, mesmo em meio ao mundo onde vivemos.  

Existem livros que, invariavelmente, transformam os seus leitores. Esta obra de Exupéry, 

sem dúvida, é um destes livros que permite uma experiência única com a leitura, pois 

descobrimos, por meio dela, que cada um de nós traz um “pequeno príncipe” exilado de seu

planeta, onde a infância é  este grande território, este refúgio consolado para o qual  que  
retornamos e nos reconhecemos em nossa essência.

49



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Desta forma, o propósito deste artigo é analisar a obra O Pequeno Príncipe tendo 

por objetivo reconhecê-la como instrumento reflexivo para a sociabilidade humana, em 

contraponto a uma sociedade voltada para a tecnologia, para o consumo e que, ao mesmo tempo, 

é fragilizada, fragmentada, nas suas relações humanas. 

Para tanto, esta discussão se apoia, a partir de um referencial teórico formado pela obra 

Amor Líquido em que seu autor Zygmunt Bauman investiga porque as relações humanas estão 

cada vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança que só tendem a aumentar, pois as pessoas 

não sabem mais como manter um relacionamento de longo prazo, não apenas nas relações 

amorosas, nos vínculos familiares, mas também entre os seres humanos de forma geral. 

Também está vinculada à reflexão, a obra A resistência do autor argentino Ernesto Sabato 

que busca incitar o leitor à resistência a tudo àquilo que afasta o homem do diálogo com os outros 

homens, propondo como armas o afeto interpessoal, a solidariedade, a defesa da liberdade de 

pensamento e imaginação, como também uma segunda obra de Bauman: Vida para Consumo. 

Neste livro, o sociólogo polonês aponta como as relações humanas, a partir do que ele vai chamar 

de sociedade de consumidores, se constituem. De um lado, a mercadoria como centro das práticas 

cotidianas. De outro, uma orientação permanente para que o modelo de conduta das pessoas seja 

sempre articulado através do ato de consumir. 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todo o princípio de desenvolvimento deste artigo, gira em torno de 

uma determinada passagem, em que o principezinho e a raposa falam sobre a necessidade de se 

criar laços: - Quem és tu? perguntou o principezinho. Tu és bem bonita...

- Sou uma raposa, disse a raposa

- Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste

- Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda.

- Ah! desculpa, disse o principezinho.

Após uma reflexão, acrescentou: 

- Que quer dizer "cativar"?

- Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras?

- Procuro os homens, disse o principezinho - Que quer dizer "cativar"?

- Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo! Criam galinhas

também. É a única coisa interessante que eles fazem - Tu procuras galinhas? 

- Não, disse o principezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer "cativar"?
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- É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa “criar laços”.

- Criar laços? (EXUPÉRY, 2009, p. 36)

Mas, como criar laços em uma sociedade cada vez mais individualista, apressada e 

fragmentada? Cativar o outro é cada vez mais desafiador porque não costumamos “perder 

tempo” com o outro. As pessoas não mais esperam que o outro “venha às três da tarde” porque 

têm dias que a Internet não funciona, o WhatsApp fica bugado, o sinal da telefonia celular está 

ruim.  

Certamente, se pudéssemos, faríamos como o príncipe e a raposa, mas não podemos 

esperar pelo outro, é preciso ir ao seu encontro, senão ele nunca vem. Mesmo com uma 

interrogação em nossa cabeça, ir ao encontro, criando laços e cativando por outras maneiras 

porque a velocidade tecnológica nos impõe essa condição. Entretanto, há uma dificuldade, em se 

perpetuar vínculos, no mundo atual: 

Quantas lágrimas há por trás das máscaras! Quanto mais perto o homem estaria do 
encontro com outro homem se nos aproximássemos uns dos outros nos assumindo como 
necessitados que somos, em vez de nos fingirmos fortes. Se parássemos de nos mostrar 
autossuficientes e nos atrevêssemos a reconhecer a grande necessidade que temos do outro 
para continuar vivendo, como mortos de sede que somos na verdade, quanto mal poderia ser 
evitado (SABATO, 2008, p. 61) 

Mas, como posso, conhecer, amar o outro se não me achego a ele? Certamente, alguns nos 

decepcionam, outros - em um belo dia - se afastam; outros, permanecem sempre, independente 

de qualquer coisa; Isto ocorre, justamente, por esse comprometimento ou não com o outro. Esse 

comprometimento, essa “perda de tempo” com o outro contribuiria para vivenciar esta 

sociabilidade tão latente, no tecido textual de O Pequeno Príncipe, mas tão difícil diante da 

fragilidade das relações humanas, hoje em dia. Em uma passagem clássica do livro, Exupéry (2002) 

nos ensina: 

Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o 

coração. O essencial é invisível para os olhos. 

- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o principezinho, a fim de se lembrar.

- Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante.

- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... repetiu o principezinho, a fim de se

lembrar. 

- Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves

esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és 

responsável pela rosa... (EXUPÉRY, 2009, p. 38) 
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Diz Bauman (2004, p. 47) que “amar o próximo como amamos a nós mesmos significaria 

então respeitar a singularidade de cada um, o valor de nossas diferenças, que enriquecem o 

mundo que habitamos em conjunto e assim o tornam um lugar mais fascinante e agradável, 

aumentando a cornucópia de suas promessas”.  

É inegável que O Pequeno Príncipe traz um amor mais sentimentalista, até certo ponto, 

utópico, porque não dizer ingênuo, pois Exupéry resgata, através da figura do principezinho, essa 

condição de um ser humano mais sociável, amoroso, gentil, o que é cada vez mais difícil de 

observar em nossa sociedade tão competitiva, consumista. Sobre esta sociedade consumista e 

cada vez mais individualizada, afirma Bauman (2006): 

O ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade de consumidores” se 
distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das 
relações entre os consumidores e os objetos de consumo. Esse feito notável foi alcançado 
mediante a anexação e colonização, pelos mercados de consumo, do espaço que se estende 
entre os indivíduos – esse espaço em que se estabelecem as ligações que conectam os seres 
humanos e se erguem as cercas que os separam. (BAUMAN, 2006, P. 17) 

Há um consumo, sem necessidade, como válvula de escape para a solidão, para a falta do 

outro, e, assim, buscamos a “felicidade” em coisas desprezíveis, efêmeras, deixando de lado as 

pessoas, o contato humano. Sabato (2008) nos diz que “estamos tão desorientados, que achamos 

que satisfazer-se é ir às compras. Um luxo verdadeiro é um encontro humano. Satisfações 

verdadeiras são aquelas que embargam a alma de gratidão e nos predispõem ao amor” (p. 57).  

Esta afirmação de Sabato atesta que as pessoas se preocupam mais com as grifes, as 

marcas, tudo aquilo que “coisifica” o homem e que, ao contrário do que ele pensa, o torna mais 

um na multidão e se completa com este trecho do livro de Exupéry (2009) que ironiza este padrão 

de valor pregado pela sociedade: “Ele fizera na época uma grande demonstração da sua 

descoberta num Congresso Internacional de Astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito, por causa 

das roupas que usava. As pessoas grandes são assim” (EXUPÉRY, 2009, P. 8). Isto demonstra que a 

busca - pelo homem moderno - em ser feliz, se generaliza, encontra eco, por exemplo, na estética 

do corpo, inclusive por pessoas mais velhas que se tratam mais, cuidam do seu corpo – não só 

como questão de saúde -, mas para manter uma melhor aparência e, assim, vamos vivendo de 

aparências, cada vez mais presos a nós mesmos, isolados do outro.  

Entretanto, nunca estamos ou, às vezes, pensamos nunca estarmos sozinhos. Pensamos, 

pois prevalece a máxima do “alguém na multidão”, em que tenho muitos perto de mim, mas 

ninguém do meu lado, junto comigo. Nas redes sociais, no Facebook (principalmente), vários 

amigos, mas poucos foram cativados, com poucos tenho laços criados; Assim, nos decepcionamos 

com as pessoas, restando-nos a saudade misturada com certo rancor e não se percebe que esta 

condição foi imposta, justamente, por essa fragilidade na relação que foi construída. Este trecho 

de O Pequeno Príncipe alerta-nos para o valor da amizade: 
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Confessou-me ainda: Não soube compreender coisa alguma! Devia tê-la julgado pelos 
atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava ... Não devia jamais ter fugido. Deveria 
ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores ! Mas eu 
era jovem demais para saber amar. (EXUPÉRY, 2009, p. 17) 

Esta questão problematizada, em torno da amizade, do amor entre duas pessoas, por 

exemplo, suscita a seguinte questão: como criar laços em uma sociedade cada vez mais 

individualista, apressada e fragmentada? Ora, comprova-se que está cada vez mais difícil criar um 

laço, com quem quer que seja, em uma sociedade tão individualista. Cativar, realmente, está se 

tornando quase impossível, já que as pessoas estão “amando” mais os objetos do que outras 

pessoas, afastando- se, assim, do nosso mundo e indo para o seu “mundo”. De acordo com 

Bauman (2006): 

Os shopping centers muito têm feito para reclassificar o labor da sobrevivência como 
diversão e recreação. O que costumava ser sofrido e suportado com uma mistura de 
ressentimento e repulsa, sob a pressão refratária da necessidade, tem adquirido os poderes 
sedutores de uma promessa de prazeres incalculáveis sem a adição de riscos igualmente 
incalculáveis. O que os shopping centers fizeram pelas tarefas da sobrevivência diária, o namoro 
pela internet tem feito pela negociação de parceria. Mas, tal como o alívio da necessidade e as 
pressões da "pura sobrevivência" eram condições necessárias para o sucesso dos shopping 
centers, assim também o namoro pela internet dificilmente teria êxito se não tivesse sido 
ajudado e favorecido por terem sido eliminados da lista de suas condições necessárias o 
engajamento full-time, o compromisso e a obrigação “de estar à disposição quando o outro 
precisa”. (BAUMAN, 2006, P.40) 

O amor criado pela sociedade atual (a qual, Bauman, denomina de modernidade líquida) 

tira a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros, pois, deixamos de nos importar 

com o próximo e passamos a importar somente conosco, de forma que “tragicamente, o homem 

está perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do mundo que o rodeia, quando é 

nele que se dá o encontro, a possibilidade do amor, os gestos supremos da vida” (SABATO, 2008). 

Exupéry, por meio deste trecho - em que fala o principezinho – nos alerta sobre este 

comprometimento que gera a possibilidade do amor: 

Minha rosa, sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela 
sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus 
sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o pára-vento. Foi dela que eu matei as larvas (exceto 
duas ou três por causa das borboletas). Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou 
mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. (EXUPÉRY, 2009, p. 37) 

O que o pequeno príncipe busca, com o seu coração, é a verdade dos seres, a presença do 

outro. Realmente, só se conhece o que se ama. Este amor é dom de si que implica em sofrimento, 

renúncia e sacrifício. Não há dúvida que existe amor suficiente para cada ser, tornamos a 

manifestá-lo, a cada dia, em pensamentos e ações. Entretanto, cada um tem uma maneira própria 
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de amar. Exupéry (2009) revela a profundidade do amor e reconhece o que é ultrapassado, 

efêmero, provisório, causando uma angústia por, ao mesmo tempo, desejar amar e sentir-se 

desencantado com o mundo que o rodeia. 

Este desencanto se justificaria, ainda mais, neste tempo, em que as pessoas estão sendo 

tratadas como itens de consumo, acessórios afetivos para a melhor ocasião, como um produto 

descartável ou, em certas situações, como peça defeituosa que se não agrada ou não funciona 

como esperado se efetua a troca. 

4  CONCLUSÃO

Amor não tem idade, cor, espécie e raça. Amor é uma oportunidade de expressar afeto, 

carinho, admiração por alguém; é está bem consigo, não só de mente, mas de corpo, melhorando 

assim o modo como se vive. Há ainda, quem se fecha, incapaz de evoluir, restando assim solidão, 

vazio e tristeza que só irá passar se colocar ou substituir algo neste vazio, como foi visto nos 

trechos de Vida para consumo.  

Necessita-se, também, rechaçar a imagem, estereotipada, imposta pela sociedade - mais 

precisamente pela mídia - a respeito de que só podemos ser felizes se existir o amor, mas, que 

espécie de amor? Este amor volúvel, líquido? As relações se findam, com a mesma velocidade com 

que começam e as pessoas pensam terminar com um problema eliminando seus vínculos, 

entretanto, só criam mais problemas e anseiam pela felicidade. 

Basta ver, então, que se a felicidade não existisse, o amor não existiria, assim como, não 

existiriam os laços humanos, as amizades, a solidão e os pensamentos que nos levam a nos 

questionar frequentemente.  

Assim, conclui-se que não se pode generalizar o amor. Amor não é um tesouro perdido, 

mas, também não está estampado em banca de revista, pois tem que se que aprender a achá-lo e 

dele fazer um laço que não desfaça com facilidade, pois como visto nesta pesquisa, criar laços 

transforma as pessoas e, consequentemente, muda a sociedade.  

Portanto, à espera desta mudança de mentalidade, se encontram muitos de nós que, 

desapontados, nos relacionamos com os outros pela internet - até mesmo como uma tentativa de 

não encarar a sociedade lá fora - nos mascaramos atrás das redes sociais e criamos uma nova 

personalidade, para tentar transparecer uma vida, aparentemente, feliz.  

Porém, como nos diz Sabato (2008) “se há uma coisa que não falha, e é a convicção de que 

- unicamente - os valores do espírito podem nos resgatar deste terremoto que ameaça a condição

humana” e são estes valores que, por meio desta pesquisa, a obra de Saint-Exupéry faz saltar aos

nossos olhos, o que convenhamos mais nos parece um manual – mais do que necessário – para

estes tempos líquidos, em que nada é feito para durar.
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RESUMO 

O estrangeiro é aquele que se sente fora do 
mundo por não seguir o que a sociedade impõe, não 
conseguindo encontrar, em si mesmo, aquilo que 
procura, originando, assim, a impossibilidade de 
sermos realmente quem somos mesmo sendo um 
nativo daquele lugar.  A estrangeiridade, desta forma, 
se destaca por buscar o diferente sempre tentando 
encontrar seu lugar. 

O artigo tem como objetivo compreender a 
estrangeiridade em Caio Fernando Abreu, que causa 
a impossibilidade de viver em sua própria terra. 
Território esse que vai além do espaço geográfico e 

se define no questionamento e inadequação às regras 
impostas pela sociedade.  

O estudo foi fundamentado na obra 
“Morangos mofados” de Caio Fernando Abreu, tendo 
como respaldo teórico as obras “Cenários em Ruinas” 
de Nelson Brissac Peixoto e “Estrangeiros para nós 
mesmos” de Julia Kristeva, no intuito de 
problematizar esta estrangeiridade que é marcada 
pela busca do diferente, pelo lugar da identidade. 

PALAVRAS-CHAVE:  estrangeiro, impossibilidade, melancolia, solidão, origem.

STRANGE FOREIGN: THE PROBLEM OF THE NARRATIVE OF FALL 
FOREIGNNESS FERNANDO ABREU 

ABSTRACT 

The foreign is one who feels out of the world for not 
following what society imposes. Unable to find 
yourself in what you are looking for, thus 
creating the inability to truly be who we are even 
being a native of that place. The strangeness stands 
for fetching the different every time trying to find 
their place. The project was based on the work 
"moldy strawberries" Caio Fernando Abreu, 

having as theoretical support in the works: "Scenarios 
in Ruins" (Nelson Brissac) and "Aliens for 
ourselves" (Julia Kristeva). Keeping an intertextuality 
between authors. May be noted several
definitions of foreignness, thus reaching a new 
discussion on this topic. 

foreign, impossibility, melancholy, loneliness, origin. 
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1   INTRODUÇÃO

Caio Fernando Abreu é um escritor que tem o conto como gênero predominante, embora 
também escreva peças teatrais e romances. Grande parte dos textos já foi traduzida para outras 
línguas. A diversidade e a intertextualidade em suas obras associam-se com a multiplicidade de 
significados e são traços que, juntos, constituem um impedimento para a afirmação de uma leitura 
generalizada.  

A linha de pesquisa deste trabalho, intitulado “Estranhos estrangeiros: A problemática da 
estrangeiridade na narrativa de Caio Fernando Abreu” tem como objetivo compreender a 
estrangeiridade em Caio Fernando Abreu, que causa a impossibilidade de viver em sua própria 
terra. Terra essa que vai além do espaço geográfico, pois é vista também pelo lado psicológico. 

A escolha desse tema está fundamentada à luz das obras: “Estrangeiros para nós mesmos” 
de Julia Kristeva e “Cenários em ruinas” de Nelson Brissac Peixoto, como também pela reflexão 
sobre alguns contos do livro “Morangos Mofados” sempre acompanhados por um sentimento de 
melancolia, resultante da impossibilidade de materialização de ideias num contexto marcado pela 
tirania e coibição social. 

Esta escrita da estrangeiridade é marcada pela busca do diferente, pelo lugar da 
identidade, buscando revelar-se na sociedade onde vive, no qual não segue o padrão social e, por 
isso, torna-se um estrangeiro, buscando sempre chegar à sua origem que daria o sentido da vida.  

Em meio à diversidade e quantidade de contos no livro, houve a necessidade de 
selecionarmos alguns. Os contos selecionados foram “Além do ponto”, “Diálogo”, “Pela Passagem 
De Uma Grande Dor”, “transformações” e “Luz e sombra”. O que não implica dizer que os outros 
textos foram descartados, eles serão citados e referenciados ao decorrer do projeto.  

2   METODOLOGIA

Esse trabalho consiste numa pesquisa da narrativa de Caio Fernando Abreu, pois é 
perceptível uma grande variedade de temas e assuntos que percorrem e que se revelam em 
campos de investigação passiveis de serem abordados. Sendo assim, priorizou-se o estudo da 
problemática da estrangeiridade.  

A partir da leitura do livro “Morangos Mofados”, observamos a perspectiva de melancolia 
que transparece na sua obra - sobretudo nos contos que escolhemos para analisar - percebendo 
que sua escrita é tida como confessional marcada por uma realidade autobiográfica, sobretudo, 
pela falência dos sonhos, na inadequação e do vazio das pessoas, no cenário das grandes cidades, 
em algo que não se consegue encontrar no dia a dia que é a busca por algo capaz de dar sentido à 
vida. Estes traços são recorrentes de uma dor moral, causada pelo menosprezo da sociedade, 
anexando-os aos elementos que configuram o tema abordado. 
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O artigo foi fundamentado, a partir de um estudo sobre a condição de estrangeiro que, 
para Caio, se reflete em não seguir as regras que a sociedade estabelece, vivendo deslocado em 
meio ao que se julgava “certo”. 

 2.1 ESTRANHOS ESTRANGEIROS: COMPREENDENDO A ESTRANGEIRIDADE EM CAIO F.

Cada pessoa possui um ser diferente dentro de si em que, atrás de máscaras, se escondem 
para não mostrar ao outro o que realmente é ou o que sempre fora. Assim, a sociedade muitas 
vezes deixa-o à margem, excluindo-o do meio comum pelo fato de não aceitar o diferente. 

Uma pessoa deslocada de si, apesar de viver em sua terra de origem, vivencia essa 
estrangeiridade, por  não seguir os padrões estabelecidos e adotados pela grande massa. E, deste 
modo, tenta mostrar a sociedade o que ela deseja ver, mesmo quando o que fala se resume às 
suas reflexões sobre sua situação de espirito: “Ele é uma boca a mais, uma palavra 
incompreensível, um comportamento incomum”.  

Esse que aos poucos se perdeu no tempo - e que hoje não pertence a nenhum lugar e a 
nenhuma pessoa - foi se desarraigando do seu “eu”. Mesmo sabendo que “os outros possuam 
coisas o estrangeiro sabe que ele é o único a ter uma biografia, isto é, uma vida feita de 
provas” (KRISTEVA, 1994). Por que “aos olhos dele, os que não o são não tem vida alguma, mal 
existem”. 

Assim, o estrangeiro se sente absolutamente livre, tendo a solidão como essência 
dessa liberdade, ressaltando o que vimos em alguns contos, como em Pela passagem de 
uma grande dor: “sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras desbotadas com 
coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala tremer e 
flutuar, empalidecida pelo bordô mortiço da cor deluxe de um filme antigo qualquer” (ABREU, 
1996, p.20).  

Também em Luz e sombra (1996): “tardes, parado aqui nesta janela, em frente aos
intermináveis telhados de zinco onde ás vezes pousam pombas"(ABREU, 1996, P.48). Estes trechos 
transparecem a melancolia que faz parte da vida dessas pessoas.
           Kristeva telhados (1994) sobrepõe para nós um ponto de vista, a respeito desse imigrante:

Estranhamente o estrangeiro habita em nós. Ele é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o 
entendimento e a simpatia.  Por reconhecê-lo em nós poupamo-nos de ter que detesta-lo 
em si mesmo. Sintoma que torna a “nós” precisamente problemático, talvez impossível, o 
estrangeiro começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos 
reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades. (KRISTEVA, 
1994, P. 9) 

Portanto, traz uma nova concepção sobre esta estrangeiridade, dando 
entendimento que a partir do momento em que nos deparamos estrangeiros passamos a não mais 
o ser.
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3  A BUSCA PELO LUGAR DA IDENTIDADE

Caio Fernando ressalta esse tema com frequência, de forma que a identidade a que 
se refere é a sua raiz, uma origem que ele não obtém. Assim, torna-se impossível estabelecer uma 
definição exata do seu eu, questionando a esta existência. Podemos notar na citação a seguir: 

O que equivale a dizer que, estabelecimento em si, o estrangeiro não tem um si. No 
limite, uma segurança oca, sem valor, que centra as suas possibilidades de ser 
constantemente outro, ao sabor dos outros e das circunstancias. Eu faço o que se quer, 
mas não sou “eu” – meu “eu” esta em outro lugar, meu “eu” não pertence a ninguem, 
meu “eu” não pertence a “mim”... “eu” existe? (KRISTEVA, 1994, P. 17) 

Essa é uma avaliação do “eu” de Kristeva. Entretanto,  podemos observar essa procura 
também em Nelson Brissac Peixoto (1987) que busca induzir a essa origem: 

Através dessas tentativas para estabelecer a identidade de uma pessoa, esses 
investigadores estão tentando fixar a deles próprias. O que procuram nos outros é algo 
que diga o que eles são. Essas buscas são um jogo de espelhos, no mundo da escuridão 
todos são detetives. (PEIXOTO, 1987, p. 13) 

Um dos contos de Caio que converge a este pensamento é Além do ponto em que o 
personagem tenta chegar a um lugar. Porém, este é inalcançável e, diante dessa impossibilidade, o 
sujeito sente-se, neste momento, como se fosse invisível ou meramente não o vissem:  

Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de não querer que 
ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía, caía,caía e tive
vontade de voltar para algum lugar seco e quente, se houvesse, e não se lembrava 
de nenhum, ou parar para sempre ali mesmo naquela esquina cinzenta que eu tentava 
atravessar sem conseguir, os carros me jogando água e lama ao passar, mas eu não 
podia, ou podia, mas não devia, ou podia, mas não queria ou não sabia mais como se 
parava ou voltava atrás, eu tinha que continuar indo ao encontro dele. (ABREU, 1995, p. 
28) 

Em outro conto é enfatizado a invisibilidade. Neste, o escritor clarifica que o adventício não 
demostra ao mundo exterior o seu íntimo, revelando apenas o falso corpo, como o próprio 
descreve: 

Sua invisibilidade, no entanto não o invisibilizava: encadernava-o meticulosa em 
um determinado corpo e uma voz particular e uns gestos habituais e alguns trejeitos 
pessoais que, aparentemente, eram ele mesmo. Por isso não é verdade que não o veriam. 
Veriam e viam, sim, aquela casca reproduzindo com perfeição o externo dele. Tão perfeito 
que nem ao menos provocava suspeitas, aumentando as pausas entre as palavras, 
demorando o olhar, ralentando o passo daquele falso corpo. (ABREU, 1996, p.29) 
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Como se pode observar, o estrangeiro encontra-se em sua própria terra e é um ser 
estranho, quase um forasteiro. Na maioria das vezes, ele apenas não transparece para o resto seu 
interior, mostrando uma máscara:  

Todos eles perderam sua identidade e se procuram através de uma permanente 
mobilização. Mas isso não os leva a lugar algum. Não é por acaso que essas viagens se 
passam todas se passam todas num ponto geográfico bem preciso: a fronteira. Tudo se 
situa no limite, na borda: de rios, do deserto, da estrada, do país, em estações, 
aeroportos... Mas eles não se contentam mais em tentar ocupar esta terra de ninguém. 
Estão sempre a atravessá-la. Manter-se no limite de um território, na fronteira, é um 
modo de se desterritorializar, de virar estrangeiro. (PEIXOTO, 1987, p. 157) 

4   A IMPOSSIBILIDADE DE VIVER EM SUA PRÓPRIA TERRA

Podemos concluir o estrangeiro sendo nós mesmos, “indivíduos sem casa nem raízes 
no seu próprio país adotam imagens e estórias alheias, de um lugar diferente. Vivem em sua terra 
como se fossem outros, como se tivessem ido embora” (PEIXOTO, 1987). Kristeva mostra-nos 
ainda as duas definições do ser estrangeiro: 

De um lado, os que se consomem na divisão entre o que não existe mais e o que jamais 
existirá: os adeptos do neutro, os partidarios de vazio, insensíveis ou 
melodramaticos, mas sempre desiludidos; não forçosamente derrotistas, em geral eles se 
transformam nos maiores ironistas. Do outro lado, os que transcedem: nem antes, nem 
agora, mas além, eles são levados por uma paixão, certamente jamais saciada, mas tenaz, 
para uma outra terra sempre prometida, a de uma profissão, de um amor, de uma criação, 
de uma glória. São os crédulos, os que, às vezes, transforman-se em céticos. (KRISTEVA, 
1994, P. 18) 

Se de um lado temos a melancolia de uns, pelo que se passou ou o que jamais voltará 
- estes sempre querendo adotar um identidade – procuram deslembrar o passado, o que são.
De outro lado notamos, os que não se conformam com a posição da sociedade, ousando ser
diferente e isso faz com que ele seja tratado como estranho. Esse porém nunca desiste,
mas experimenta uma impossibilidade de mudança.

Seu maior medo era o destemor que sentia. Íntegro, sem mágoas nem carências ou 
expectativas. Inteiro, sem memórias nem fantasias. Mesmo o não medo sequer sentia, 
pois não dar-certo era o natural das coisas serem, imodificáveis, irredutíveis a qualquer 
tipo de esforço (ABREU, 1996, p. 53).  

Desta forma, nada que ele idealize, dará certo, pois ele nada contra a correnteza, 
destacando-se em meio a multidão. Mesmo não tendo apoio, ele nunca para de tentar. 
Embora, ache que os demais não tem vida, por não adotar suas próprias regras. 
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5  CONCLUSÃO

Neste estudo foi abordada e evidenciada a condição de estrangeiridade delineada 
nos contos de Caio Fernando Abreu, apontando sentimentos de deslocamento, anormalidade 
emocional, melancolia, solidão e insegurança. Gerando um ambiente sombrio para a realização 
plena do indivíduo. Impedindo também sua reabilitação emocional e moral. 

Estas Narrativas, e também outras tantas de Caio F. Abreu acentua a impotência dos 
sujeitos mediante a possibilidade de transformação de suas vidas como também da sociedade, 
deixando clara sua consciência sobre a precariedade da condição humana. É nesse sentido que a 
busca incansável dos personagens nunca obtém o sucesso, como vemos ao final de cada conto. 

É um discurso unidimensional, catalogado pela objetividade dos textos, impactando o leitor 
diante a problemática abordada. Que destaca o deslocamento e a insatisfação destes. 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo narrar brevemente 
a importância do programa de Tutoria e 
Aprendizagem de Laboratório (TAL)   –  Língua  
Inglesa  – para   a formação dos discentes dos 
cursos de ensino médio técnico integrado do  IFRN  
– campus João Câmara, com o intuito de apresentar  
o modo de inserção do ensino do Inglês no IFRN/
J.C., bem como a sua relevância  no  processo  
de  ensino-aprendizagem  de

língua  inglesa,  sob  o  prisma  da  objetividade  
do discente  do  IFRN   em  aprender   a  língua  
inglesa levando em conta as altas exigências do 
mercado de trabalho e o cenário atual deste idioma 
no Brasil. Por fim, serão sugeridas propostas 
de como potencializar o ensino de inglês no IFRN – 
campus João Câmara a partir    da   utilização   da   
bolsa    de   tutoria    TAL.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino médio, IFRN, campus João Câmara, língua inglesa, bolsa TAL. 

ABSTRACT 
This article aims to briefly narrate  the importance of 
the Laboratory Tutoring and Learning 
scholarship program (TAL) - English language 
discipline - for the training  of  high  school  
students   at  IFRN   –  João Câmara campus,  in 
order  to  show the  way English teaching insertion 
at IFRN / JC takes place as well as the relevance 
of the English language teaching- learning process 
of such students,  through the prism 

of purpose IFRN students possess in 
learning the English language when it comes to 
the high demands of the labor market and the 
current  scenario of the English language in 
Brazil. Finally, proposals on how to enhance the 
teaching of English will be suggested in IFRN – 
João Câmara campus through the use of 
the TAL scholarship.

KEY-WORDS: High School, IFRN, João Câmara campus, English language, “TAL” scholarship. 

XI CONGRESSO  DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN

ISTRUMENTALIZANDO FUTUROS PROFISSIONAIS: A RELEVÂNCIA DO 
PROGRAMA DE BOLSA DE TUTORIA E APRENDIZAGEM DE LABORATÓRIO (TAL) 

- LÍNGUA INGLESA - PARA A FORMAÇÃO DOS DISCENTES DOS CURSOS DE
ENSINO MÉDIO TÉCNICO INTEGRADO DO IFRN - CAMPUS JOÃO CÂMARA

ENABLING FUTURE PROFESSIONALS: THE RELEVANCE OF THE "TAL" 
MENTORING SCHOLARSHIP PROGRAM AT IFRN - JOÃO CÂMARA 

CAMPUS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

62



XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

Há no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
campus João  Câmara  (IFRN-JC),  um  programa  de  bolsas  de  Tutoria  e  Aprendizagem  de  
Laboratório intitulado (TAL),  que  compreende  várias disciplinas, dentre  elas, a disciplina de 
língua inglesa. Segundo Silva e Rodrigues Júnior (2009), a tutoria: 

é um procedimento de ensino centralizado no professor, o qual, no comando 
da instrução,   utiliza   como   auxiliares   alguns   alunos   que   ajudam   outros   
que apresentam  dificuldade  em  aprender.   São geralmente da mesma 
turma, no entanto,  podem ser de séries mais avançadas. Atuam durante o 
período de aula, ou, eventualmente, em outros períodos, sob a 
coordenação do docente (SILVA; RODRIGUES, 2009, p. 35). 

O programa de bolsas TAL tem como objetivo colocar os alunos para 
atuarem como tutores, a partir de um processo seletivo criterioso e detalhado, que inclui 
uma prova escrita, uma aula dada pelos candidatos em inglês e uma entrevista que segue 
o mesmo padrão. Depois das etapas de seleção, o aluno-tutor ficará sob instrução do
professor responsável pelo TAL – Língua Inglesa, porém terá uma grande responsabilidade,
pois o tutor será aquele que os outros discentes irão buscar o seu conhecimento.
Dessa forma, a autonomia, a consciência e o controle do aluno passam a ser quesitos
importantes para a promoção da aprendizagem dos conteúdos por meio da bolsa TAL (FRISON,
2013, p.67).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A palavra “tutoria” vem do latim tutari e significa pôr em segurança, 

proteger, defender, guardar, ser protetor; o que justifica seu uso no sentido de assumir, 
tutelar alguém, zelar por uma pessoa ou um grupo (BRUTTEN, 2008, p.02). O tutor ainda é 
definido como o indivíduo que exerce uma tutela, quem ampara, protege, supervisiona, 
dirige, governa, e, em algumas instituições de ensino, é o aluno escolhido para instrução de 
outros alunos (HOUAISS; VILLAR, 2008, p.749). 

A tutoria presencial proporciona ao tutor a oportunidade de expandir seus 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, aplicando-os aos tutelados, e ao passo que o 
próprio aluno elabora as atividades e todo o sistema e dinamicidade de aula que serão 
passadas durante o programa, uma vez que tal aluno aplica na prática todo seu intelectual 
teórico sobre, neste caso, a disciplina de língua inglesa, no programa de bolsa TAL do IFRN 
– campus João Câmara. O tutelando tem acesso direto a uma fonte de conhecimento de
uma forma mais tranquila e confortável, visto que seu
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“professor” pode ser até mesmo um colega de turma, assim facilitando diretamente 
seu entendimento, pois no programa de tutoria ele tem um maior período de tempo para 
explorar a relação professor-aluno, apresentando dúvidas e trocando  informações com o 
tutor  em  uma turma com um número de alunos bem menor, o que possibilita o acesso a uma 
atenção especial; levando em conta que em sua turma regular possui, no mínimo, entre  25 e 
30 alunos, fato que, para  quem  não  tem  facilidade  de  aprender   inglês,  é  algo  crucial  no  
processo  de  ensino- aprendizagem de língua inglesa. 

3  METODOLOGIA 

          O seguinte trabalho foi realizado a partir da experiência do programa de bolsas de 
Tutoria e Aprendizagem de Laboratório intitulado (TAL) – Língua Inglesa –, fundamentado 
por estudos de profissionais  que  desenvolveram  pesquisas  especificamente  sobre  programas  
de  tutoria.  O principal meio de pesquisa se deu estritamente através de 
pesquisas bibliográficas. Para apuração de resultados, foram questionados os próprios 
alunos do IFRN campus João Câmara que participaram do TAL. 

4  DISCUSSÃO  E RESULTADOS 

  4.1 O porquê de os alunos do IFRN aprenderem Inglês: cenário atual do Inglês no Brasil 

      O Inglês é tido como uma língua universal, ou seja, no mundo inteiro ele está 
presente.  A língua inglesa é a língua da comunicação, que interliga culturas, a famosa “língua 
das viagens e dos estudos”.  E por mais  que as pessoas  achem que não tem  contato  
nenhum  com o inglês, isso, muitas vezes, se torna uma inverdade: há o jeans que se veste 
todo dia, o e-mail que se manda a um amigo, e até aquele hot dog que você come 
quando sai da faculdade. Em todo lugar, desde o shopping até o happy hour que os 
colegas fazem depois do expediente, a língua inglesa é falada diariamente, algumas 
expressões já se tornaram até mesmo parte do vocabulário brasileiro. 

No Brasil,  o  ensino  do  Inglês  ainda  é  considerado  carente.  De acordo  com  
Mariana Azevedo, pelo site ESTADÃO, em uma pesquisa que foi feita pela Education First, 
uma escola de intercâmbios e idiomas que se encontra em 55 países, o Brasil se encontra em 
38° num ranking de 60 países em relação a sua proficiência no idioma, na mesma faixa do Irã, 
Sri Lanka e Egito. Essa é uma realidade que tem que mudar no país. No Brasil, hoje em 
dia, a maioria das organizações deixou  de ter  o Inglês  como um diferencial,  passando  a 
ser uma exigência, o profissional  que
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possui domínio da língua pode chegar a ter um aumento dentre uma média de 30% a 
70% no seu salário. 

4.2. O valor de saber Inglês dentro do mercado de trabalho 

Com o mundo cada vez mais globalizado, as relações entre  empresas  de 
diversos países aumentam  a cada dia, e o que faz possível que essas relações ocorram é o 
Inglês, que como já foi dito, é o idioma que interliga todos os países no mundo inteiro. 
Antigamente, saber falar inglês era um luxo, e o profissional que fosse fluente era “um em um 
milhão”, porém, hoje não é mais assim. Não é mais luxo saber falar Inglês, é uma 
necessidade, passou a ser uma questão de sobrevivência dentro  do mercado de trabalho, 
uma vez que hoje é exigido que o profissional tenha  completo domínio da língua inglesa para 
ingressar num novo emprego. 

Em alguns casos, a vaga pode não especificar a fluência em Inglês, mas mesmo assim 
o candidato deve  saber  falar  a  língua,  pois  este  terá  uma  maior  chance  de  ser  contratado
e promovido  em  situações  futuras,   ou  até   mesmo   de  representar  a  empresa   em
eventos internacionais.

Para alunos do IFRN, o aprendizado da língua inglesa é incontestável, é 
mais que importante. No instituto, a nível médio integrado atuam os cursos de 
Administração, Informática e Eletrotécnica, sabe-se que ambos requerem que o aluno, 
para participar ativamente e com sucesso no mercado de trabalho dentro cada uma dessas 
áreas, tenha o máximo de conhecimento de Inglês, visto que: 

A  crescente  internacionalização dos  mercados  levou as  nações  a  adotarem  
o Inglês como o idioma oficial do mundo dos negócios e considerando a
importância econômica do Brasil como país em desenvolvimento, dominar o
Inglês se tornou sinônimo de sobrevivência e integração global [...] O domínio de
idiomas significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo,
melhores condições de acompanhar  as rápidas mudanças que vêm
ocorrendo  nesse novo e tecnológico século (ROCHA, 2001).

4.3. Resultados da bolsa TAL – Língua Inglesa – IFRN – campus João Câmara 

Até o presente momento, o resultado da bolsa TAL de língua inglesa no IFRN – campus 
João Câmara tem se mostrado satisfatório, como pode-se ser observado pelos relatos de 
alguns alunos que compareceram à tutoria da disciplina de 
língua inglesa:
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Fui tirar várias dúvidas com relação a algumas atividades que o professor 
passou em sala, e sobre o seminário que seria apresentado em inglês, no qual a 
monitora esteve  sempre  à disposição me ajudando  a interpretar as questões,  
entender e pronunciar de forma correta.  A monitora passou uma atividade 
de música, para eu  estudar  para  uma  atividade semelhante que  o professor  
faria na  semana seguinte, ela também  me explicou sobre  o assunto  que  eu  
estava  estudando. Tudo isso contribuiu muito para minha formação, refletindo 
na minha nota (Aluna atendida pelo programa de tutoria, 3° ano, 2014). 

Minha experiência na monitoria se mostrou bastante  positiva, pois tive 
a oportunidade de praticar mais profundamente meu conhecimento nos 
assuntos passados em sala de aula, e tive também a oportunidade de tirar 
todas as dúvidas que eu tinha (Aluno atendido pelo programa de tutoria, 3° ano, 
2014). 

As aulas me ajudaram a me aprofundar ainda mais, elas eram boas 
porque havia interação dos alunos, em relação a pronuncia, etc. Uma das 
melhores aulas que já tive, que me deu mais vontade  cada vez mais de 
estudar,  e mesmo em alguns momentos  sem entender ou pronunciar bem as 
palavras, a monitora nos ajudou, e disse que não poderíamos nos abalar por 
isso, e sim procurar aprender  mais. Obrigada por todos os momentos  
(Aluna que participava de aulas regulares toda segunda-feira, numa 
turma de aproximadamente 13 alunos, 2° ano, 2014). 

Além disso, devido ao apoio exercido pela monitoria, nenhum dos alunos 
atendidos obteve diminuição nas médias bimestrais na matéria de Língua Inglesa. Ainda 
obtiveram, também, como consequência, ótimos resultados nas apresentações de seminários 
em sala de aula, após assistência fornecida pelo programa. E, ainda na lista dos 
benefícios que a monitoria desencadeou, está o desempenho dos alunos que estavam sempre 
presentes nas aulas marcadas: foi percebido que a cada aula os alunos melhoravam 
seu desempenho, aperfeiçoando sua pronuncia; estando atualizados sobre o tema da aula, 
e tendo em mente o que tinha sido estudado na semana anterior. 

Por fim, o uso de alunos como tutores para ensinar outros alunos ainda pode ser 
visto como algo negativo, mesmo tendo em vista bons resultados. Todo professor tem em sua 
sala de aula uma fonte inesgotável de “matéria-prima”, que apresenta uma vasta gama de 
capacidades e tutores em potencial. Porém, devem-se abandonar as velhas ideias de 
que os alunos só aprendem com as ajudas  necessariamente limitadas, oferecidas pelo 
professor  em sala de  aula sempre  lotada e compartilhar com eles a capacidade mediadora 
ou de ensino (DURANT; VIDAL, 2007, p. 13). 
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5 CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatos analisados percebe-se que o programa de Tutoria e Aprendizagem 
de Laboratório (TAL)  – Língua Inglesa – é de  extrema  importância para  alunos do IFRN,  
seja ele atuando  como tutor ou como tutelado. A Língua Inglesa é tida como fator 
indispensável para um aluno do instituto, visto que para ser um profissional bem qualificado 
e bem visto aos olhos das empresas, falar Inglês se tornou uma exigência. Porém, falhas 
quanto ao ensino dessa língua estão presentes, o número de alunos por turma é muito 
grande e a carga horária de aulas não é o suficiente.  Para resolver essa falha e 
potencializar o ensino do Inglês, poderiam ser montadas turmas com um número menor 
de alunos, que seriam atendidos regularmente pelo programa de tutoria, de três a quatro 
vezes por semana para suprir a necessidade dos alunos em aprender Inglês com 
qualidade. Nessas aulas, seriam feitas atividades práticas, de conversação, e simulando a 
realidade das entrevistas de emprego em Inglês, desde a elaboração de currículos até trabalhar 
no vocabulário de termos específicos de cada área. 
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O USO DO FACEBOOK COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA: A PARTICIPAÇÃO DISCENTE E A EFICÁCIA DA 

PRÁTICA 

T. L. Jeronimo1; C. M. L. Silva2 e L. F. Bernardes
E-mail: thamireslima309@gmail.com1; camila.maressa@hotmail.com2; luciana.bernardo@ifrn.edu.br3 

RESUMO 

Este trabalho discute como as redes sociais podem 
ser usadas como ferramentas tecnológicas de apoio 
no ensino-aprendizagem da língua inglesa. 
Observando que estas ferramentas atraem o público 
jovem e estão em expansão na atualidade, pode-se 
destacar o uso do Facebook que está entre os 
principais acessados. Deste modo, este artigo baseia-
se em uma revisão bibliográfica feita a partir de 
estudos já realizados sobre o assunto e pesquisas 
realizadas com uma turma do ensino técnico 
integrado do IFRN - Campus São Gonçalo do 
Amarante. Por meio destas, foi constatado que a 
aplicação das redes sociais como componentes de 

auxílio à aprendizagem de línguas estrangeiras são 
fortes agentes na ampliação de conhecimento, assim 
como facilitadores de comunicação entre alunos e 
professores, propiciando maiores interações e 
incentivando os discentes a buscar auxílio 
na aprendizagem independentemente do 
ambiente.  Assim, foi possível analisar o nível 
gramatical dos alunos, as dificuldades e as 
maneiras de auxiliá-los nessa aprendizagem. Por 
fim, o principal objetivo desta pesquisa é 
analisar, quantificar e mostrar a viabilidade do 
uso destas ferramentas na relação ensino-
aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: alternativa, educação, ensino, língua, redes sociais. 

FACEBOOK USE AS A TOOL IN ENGLISH TEACHING: A 
STUDENT PARTICIPATION AND THE PRACTICE OF 

EFFECTIVENESS 
ABSTRACT 

This paper discusses how social networks can be used 
as technological support tools in English language 
teaching and learning. Noting that these tools attract 
the younger public and it is expanding today, and we 
can highlight the use of Facebook among the main 
accessed. Therefore, this article is based on a 
literature review made from existing studies on the 
subject and research conducted with a group of 
integrated technical education IFRN campus of São 
Gonçalo do Amarante. Through these, it was 
contested that the application of social networks as 

an aid component to learning foreign languages are 
strong players in the expansion of knowledge, as well 
as facilitating communication between students and 
teachers, providing greater interaction and 
encouraging the students to search assistance in 
learning uncommitted the environmental. Therefore, 
it was possible to analyse the grammatical level of the 
students, the difficulties and the ways to assist them 
in that learning. Finally, the main purpose this 
research is analyse, quantify and show the feasibility 
of using these tools in the teaching-learning. 

KEY-WORDS: alternative, education, teaching, language, social networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

      O surgimento acelerado e definitivo das novas tecnologias nos dias atuais gera uma 

presença constante de tais em nossa rotina, na maioria dos locais em que convivemos. 

Logo, é normal que também esteja no âmbito de ensino-aprendizagem, tanto de forma 

maléfica, quanto benéfica. Com o advento dos tablets e smartphones estamos cada vez 

mais conectados e, por vezes, menos concentrados nos diversos afazeres off-line que 

devemos realizar diariamente. Assim, as redes sociais configuram-se como “inimigos” da 

escola, com os quais temos que estar sempre disputando a atenção dos alunos.

A escola, entretanto, tenta contra-atacar incluindo plataformas online em seus 

currículos, tais como os sistemas acadêmicos, páginas de docentes, plataforma moodle e 

jogos educativos. Essas tentativas, no entanto, não obtêm sucesso entre os alunos, que não 

querem dividir o tempo que passam online com essas novas plataformas.

Desta forma, esse artigo vem com o intuito de investigar de que formas esses 

“inimigos” podem ser utilizados a favor da escola e especialmente do ensino-aprendizagem 

de língua inglesa. Considerando o interesse já existente pelas redes sociais, buscamos 

acrescentar o uso dessas ferramentas para o ensino de línguas estrangeiras e a 

comunicação entre professores e alunos. Acredita-se que as redes sociais podem se tornar 

aliadas da escola de um modo geral, e especialmente dos professores de língua inglesa no 

processo educacional. 

A inserção destas ferramentas gerou um interesse maior dos alunos pela matéria, 

facilitou o modo de aprendizagem, dinamizou a forma de estudo, logo, a associação entre 

as palavras “jovens internautas” com o termo “estudante” estreita suas relações com a 

língua inglesa, pois estes indivíduos estão aprendendo com o acréscimo do divertimento 

gerado pelas novas tecnologias.

Objetivou-se que o ensino de língua inglesa parta da sala de aula para um ambiente 

no qual os jovens estão muito mais familiarizados e desta forma, introduzindo uma busca 

maior pelo saber. 

Além disso, o ambiente escolar é tido como um ambiente formal e restrito, no qual 

o estudante apenas adquire conhecimento. E por meio desta pesquisa, é possível mostrar

que o aluno pode sim em outros tipos de ambiente, como nas redes sociais, por exemplo,

aprender mais do que em sala de aula, não somente a língua inglesa que é o foco dessa

pesquisa, mas também outras disciplinas propedêuticas e técnicas. Um ambiente menos

formal dá ao jovem maior liberdade de expressar-se e descobrir a melhor forma de

aprendizagem para si, além de permitir a interação com pessoas de países diferentes,

praticando e estimulando o interesse pela disciplina.
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Atualmente, as redes sociais são a forma mais utilizada de compartilhamento de 

ideias e informações. Porém, também está sendo usada como uma forma de ensino, pois 

fora da sala de aula e nas redes sociais os alunos estão aprendendo muito mais. Sabe-se 

que existem “os dois lados da moeda”, tais podem ser usadas como forma de divertimento 

e aprendizagem, como também podem ser utilizadas para outros fins, mas hoje, elas são 

tidas como boas formas de desenvolvimento da aprendizagem, logo que fora de sala de 

aula o aluno tem várias formas de aprender, descobrir novas palavras e contextos que 

apenas no convívio escolar é impossível de se descobrir. 

Segundo Capobianco (2010), tais ferramentas oferecem recursos potencializadores 

dos processos na área de educacional abrindo novas possibilidades para complementar o 

ensino formal. 

A principal rede social na qual pode se obter êxito no ensino da língua estrangeira é 

o Facebook, a rede social mais utilizada hoje. Segundo a Socialbakers – empresa de

estatísticas sobre redes sociais – o crescimento da utilização das redes de 2012 para 2013

aumentou 32,4%, ou seja, em 2012 no Brasil existia 35,1 milhões de internautas em 2013

esse número passou para 64,8 milhões. Vendo isto, torna-se mais visível que é

praticamente impossível tirar a atenção dos adolescentes do facebook, sendo eles

constituintes de grande parte da população cibernética brasileira, então a estratégia é

proporcionar um ambiente de ensino-aprendizagem dentro dele.

Segundo uma pesquisa feita por Mazer, Mumpy e Simonds e outra feita por 

Sturgeon e Walker, revela que os jovens procuram conversar com professores e obter mais 

aprendizagem através do Facebook e que perfis de professores ricos em informações faz o 

aluno buscar ainda mais aprendizagem através do educador. Os autores ainda alegam que 

a há evidencias de que o canal de comunicação aberto gerado entre alunos e professores 

no Facebook gera um ambiente de aprendizagem mais rico e maior. 

Sabe-se que existe o facebok em português, mas pode se criar um ambiente dentro 

da rede social que os alunos interajam com a língua e possam conhecê-la cada vez mais. 

Rabello e Haguenauer (2011), citando Siemens e Weller (2011), afirmam que as 

redes sociais podem ser utilizadas como ambientes virtuais de aprendizagem em 

detrimento de outras plataformas educacionais formais. 

Portanto, a utilização das redes sociais como ambientes virtuais de aprendizagem – 

AVA- pode facilitar e melhorar a vida do estudante e do professor, dando abertura para a 

construção do saber e do interesse do aluno. Facilitando também que os alunos mais 

tímidos possam empolgar-se e perder o medo de questionar. 
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3  METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida por meio de uma revisão 

bibliográfica, no qual nomes brasileiros destacaram-se por utilizarem esta ferramenta 

como apoio acadêmico nas mais diversas áreas da graduação, como por exemplo, Solimar 

que utiliza as redes sociais no curso de letras e Capobianco que afirma que as redes sociais 

são grandes fontes de aprendizado. Além de escritores americanos como Mazer, Mumpy e 

Simonds; Sturgeon e Walker. 

Após este momento, foi aplicado um questionário com a turma selecionada, no qual 

foram feitas algumas perguntas básicas sobre quantas horas por dia utilizavam a internet, 

como se comportavam mediante o uso, se era estudar ou para outros fins, se havia o 

interesse no projeto, levando em consideração a aprendizagem como um método auxiliar 

no ensino da língua, atrelando-o ao conteúdo ministrado em sala de aula, além de 

questões que mediam os conhecimentos dos alunos na língua. Por meio dos resultados 

obtidos e de algumas observações com os alunos foi possível traçar o perfil da turma e a 

escolha do método utilizado com esta. 

A partir do que foi realizado, iniciou-se a parte experimental que constituía de duas 

etapas: a observação sistemática dos alunos para acompanhar as evoluções e a elaboração 

de atividades que seriam respondidas por eles online, por meio de um grupo fechado no 

facebook no qual eles interagiam com a professora e entre si. Dessa forma, foi possível 

trabalhar a parte gramatical dos alunos, dando abertura para que eles postassem tudo que 

desejassem referente ao aprendizado e tornassem a metodologia mais dinâmica, desta 

forma, os alunos poderiam exercitar aquilo que aprendiam em sala de aula nas atividades 

propostas, ampliando desta forma, seus conhecimentos. Já que nem sempre há tempo 

suficiente para realização de todo o cronograma em sala de aula. 

Mediante as atividades elaboradas e por eles executadas foi possível estudar as 

variações gramaticais, os erros mais frequentes da linguagem e trabalhar com os alunos 

para corrigi-los. 

Por fim, podemos perceber a evolução dos alunos dentro de sala de aula e saber a 

eficácia do projeto por meio da elaboração do questionário final, no qual, os alunos deram 

suas opiniões sobre o projeto e mostraram a evolução. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com o que foi observado no primeiro questionário realizado foi possível 

traçar um perfil da sala partindo da informação de que a maior parte da turma em questão 

não possui conhecimento básico na língua. Por meio do teste, que apresenta as questões 

apresentadas na Figura 1, podemos observar o nível de aprendizagem da turma e a 

expectativa com o projeto. 
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Figura 1: As perguntas contidas na primeira sondagem com os discentes em classe. IFRN, 2014 

Por meio das questões apresentadas na Figura 1, foi possível montar gráficos com 

as respostas dos estudantes, para chegarmos a uma conclusão sobre o método a ser 

trabalhado. Na primeira questão, observou-se que dos 26 alunos existentes na turma: 3 

participam de uma rede social; 6 participam de duas redes sociais; 7 participam de três 

redes sociais; 5 participam de quatro redes sociais e 5 participam de cinco ou mais redes 

sociais. Observou-se também que todos os alunos mencionados no questionário têm 

facebook, além de outras redes sociais, como mostra na Figura 2.  

Figura 2: O gráfico mostra a proporção de alunos que possui redes sociais em porcentagem. IFRN, 2014.  

Além disso, de acordo com as respostas da segunda pergunta, contida na Figura 1, 

38% da turma já havia tentado utilizar ou utilizava as redes sociais como forma de 

aprendizagem de idiomas e 62% não tentou, havendo assim uma disparidade entre os 

alunos que queriam utilizar a ferramenta e os que não queriam, como indica na Figura 3.  
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Figura 3: O gráfico mostra a quantidade de alunos que possuem interesse em aprender por meio das 
redes social. IFRN, 2014. 

Visto que de acordo com a terceira pergunta, 10 alunos passavam três horas 

acessando as redes; 7 passavam cinco ou mais horas nas redes sociais; 3 utilizavam por 

quatro horas; 5 por uma hora e 1 por duas horas, com esses dados presentes na Figura 4, 

foi observado que os discentes ou não tinham interesse em utilizar a tecnologia a favor da 

aprendizagem, não querendo aproveitar um pouco do tempo para ampliar os 

conhecimentos, preferindo assim utilizar a tecnologia como um passatempo, para 

conversar com amigos ou jogar.  

Figura 4: Gráfico que observa a quantidade de horas que os estudantes passam acessando as redes 
sociais para diversos fins. IFRN, 2014. 

Não obstante, ainda foi possível observar que 13 estudantes esperavam que esse 

trabalho tivesse um bom resultado; 10 esperavam que fosse regular; 1 que fosse uma 

experiência ruim e 2 não possuíam expectativa na utilização das redes como forma de 

aprendizagem (Figura 5).  
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Figura 5: Gráfico que apresenta a expectativa no uso da ferramenta como auxilio na aprendizegem 
de Língua Inglesa. IFRN, 2014. 

Ainda assim, 10 alunos tentaram conversar com pessoas de outros países e 16 não 

tentaram, como mostra a Figura 6, isso indica que os alunos tinham o anseio por aprender 

a língua, que achavam necessário, mas que em algum momento da vida tiveram situações 

desagradáveis tentando aprende-la, seja por meio da educação básica que eles receberam 

da língua, por acharem que ela é difícil ou então em algum momento, numa conversa com 

foreigns, que são pessoas de outros países que se dispõe para compartilhar 

conhecimentos, fazendo com que o estudante aprenda a língua desejada, assim, o aluno 

aperfeiçoa a gramática e com o tempo a oralidade.  
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Outro fator que foi observado por meio da última questão, mencionada na Figura 1, 

foi que 6 alunos não possuíam conhecimento em língua inglesa, 15 sabiam o básico para se 

comunicar, 2 tinham nível intermediário e 3 possuem nível avançado. Como mostra a 

Figura 6. A partir destes dados, foi possível traçar um cronograma de atividades com os 

alunos, com o objetivo de ampliar os conhecimentos destes e também aprimorar o que 

estava sendo ensinado em sala de aula.  

Figura 6: Análise do nível de conhecimento dos alunos participantes do projeto. IFRN, 2014. 
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Desta forma, abordou-se em sala de aulas dinâmicas, atividades que trouxessem os 

estudantes para o convívio com a língua fazendo com que estes buscassem interesse pela 

aprendizagem e simultaneamente de acordo com os conteúdos ministrados, passava-se 

questões e atividades que os fizessem fixar o conteúdo ministrado, em um grupo no 

Facebook, assim, observou-se a forma como os alunos escreviam na língua inglesa, se era 

norma culta, se era informal, e avaliou-se os erros mais comuns existentes na 

aprendizagem, trazendo para sala de aula e ensinando-os a forma correta. Na Figura 7, está 

presente um gráfico com os as formas mais utilizadas pelos alunos para responder as 

questões, atenta-se para os alunos que escreviam de forma incoerente, apenas querendo 

usar gírias brasileiras que na língua inglesa não existem e, por isso, escreviam coisas sem 

nexo, não possuindo sentido correto nas orações. 

Figura 7: Formas gramaticais utilizadas pelos alunos no decorrer da pesquisa, a quantidade 
presente é a quantidade de alunos que utilizam a forma escrita descrita. IFRN, 2014. 

 Assim, no decorrer dos meses os alunos aperfeiçoaram o conhecimento na língua, 

alunos mais tímidos dentro de sala de aula, começaram a interagir com o professor e com a 

disciplina, além de mostrarem sua capacidade e sua facilidade na aprendizagem, os alunos 

que no início não queriam participar do projeto, participaram e se identificaram com a 

forma de conhecimento, assim, quando foi realizado o último questionário com a turma, 

obteve-se um resultado positivo diferentemente do primeiro, desta vez, os alunos 

mostraram interesse na aprendizagem, disseram que foi uma ótima forma de ampliar o 

conhecimento. Por tanto, que as redes sociais são aliadas na aprendizagem, os alunos ao 

final do projeto, aumentaram o rendimento na disciplina.  
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5 CONCLUSÃO

Em virtude do que foi apresentado, conclui-se que as ferramentas aqui expostas 

certamente pode auxiliar e complementar o processo de aprendizagem de forma dinâmica, 

atrativa e eficaz. Visto que, este mecanismo é capaz de contribuir para melhorar a 

proficiência dos alunos. Além disso, a interação é de suma importância em qualquer 

aprendizado e a interação com o computador tem facilitado ainda mais o processo de 

obtenção do conhecimento, fazendo assim com que os alunos sintam prazer em aprender 

e estejam cada vez mais empolgados e estimulados a instruir‐se. 

Desta forma, estudos futuros de mapeamento e detalhamento dos erros mais 

comuns que os estudantes cometem e, assim, trabalhar especificamente nos pontos 

fracos, de modo que eles melhorem ortograficamente e oralmente. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar e compreender o 
tempo como elemento da narrativa na obra 
romancista, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. 
O trabalho terá como base teórica os autores: 
GANCHO (1991), AMARAL et al. (2003), MOISES 

(2008) e PINNA (2006). Para isso, será explicada a 
sequência narrativa, os elementos da narrativa a que 
o tempo é incluso e a escola literária do romantismo,
com foco na segunda geração.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Narrativa, Romantismo, Tempo, Álvares de Azevedo. 

TIME ANALYSIS ON THE ROMANTIC NOVEL NOITE NA TAVERNA 

ABSTRACT 

This article objective is to analyze and understand the 
time as an element of fiction in the Romantic period 
novel, Noite na Taverna by Álvares de Azevedo. This 
work has as its theoretical grounds GANCHO (1991), 
AMARAL et al. (2003), MOISES (2008) and PINNA 

(2006). Focusing on the second generation of the 
Romanticism, the sequence of the narrative and the 
elements of fiction, in which time is included, will be 
explained in this work. 

KEY-WORDS: Literature, Narrative , Romanticism, Time, Álvares de Azevedo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o objetivo de analisar o elemento da narrativa chamado tempo, no 

romance Noite na Taverna, do poeta ultra-romântico brasileiro, Álvares de Azevedo. Como 

também permitir ao leitor a melhor compreensão desse elemento, enquanto parte da narrativa, 

da sequência narrativa, da escola literária do romantismo e do principal autor da segunda geração 

romântica: Manuel Antônio Álvares de Azevedo. 

Para isso, foi feita uma pesquisa descritiva, reunindo os conhecimentos necessários por 

meio de uma bibliografia adequada, sendo os autores (as): GANCHO (1991), AMARAL et al. (2003), 

MOISÉS (2008) e PINNA (2006). 

O tempo, como parte construtora de uma obra literária, influi decisivamente na 

compreensão da própria. Com uma disposição coesa desse elemento na história (Noite na 

Taverna), será permitido ao leitor compreender as nuances das transições temporais, como a volta 

do presente ao passado, pois caso elas sejas usadas de forma irregular, toda a compreensão da 

obra literária será prejudicada. Dessa forma, o prévio conhecimento do tempo tanto permite 

preparar autores para a criação de suas obras, quanto permite despertar o senso crítico daquele 

leitor assíduo. 

A obra Noite na Taverna se constitui como ideal para a análise temporal, pois a 

independência de sentido entre seus capítulos – permitindo que eles sejam interpretados 

individualmente – facilita a compreensão do tempo. 

2 APORTE TEÓRICO 

2.1 A narrativa e os elementos da narrativa 

A narrativa, segundo BARTHES (1993, p.103-104 apud PINNA, 2006, p.138),“[...] está 

presente em todos os tempos, lugares, sociedades, iniciada junto a própria história da 

humanidade [...]”. Não existe o conhecimento de nenhuma civilização que não tenha usado a 

narrativa. Os homens pré-históricos narravam suas caçadas através das artes rupestres. Os 

egípcios narravam seu modo de vida, sua cultura através de pinturas. Os fenícios desenvolveram a 

escrita. GANCHO (1991, p.6), sugere livros, novelas de TV, filmes de cinema, peças teatrais, 

notícias de jornal, desenhos animados como veículos portadores da narrativa. Nos dias de hoje, 

ela está pouco presente na tradição oral: narrações dos mais velhos, contando histórias de suas 

glórias passadas, de seus amores e de suas vidas.  

Assim, abordaremos agora, as características peculiares a sequência narrativa. Desde já, é 

relevante destacar que ela tanto relata fatos condizentes com a realidade, como também fatos 
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fictícios. A narração da história de vida de uma pessoa são fatos reais. Os famosos contos da 

carochinha são exemplos de narrativas que possuem fatos fictícios.  

A estrutura da narrativa dividi-se em: situação inicial; complicação; clímax; resolução; 

situação final; moral ou avaliação. Essa estrutura é chamada de enredo. O enredo numa narrativa 

nem sempre é apresentado nesta sequência. Podemos ter uma história que se inicie pela situação 

final e que termine na situação inicial ou que inicie tanto na situação final quanta acabe nela – vale 

salientar que a resolução, complicação, clímax e a moral ou avaliação também podem se 

fragmentar na história. Em algumas narrativas, no enredo, podem faltar algumas dessas partes, 

como a moral ou avaliação. A resolução também pode não aparecer, é o caso de histórias em que 

a complicação não pode ser desfeita naquele momento, ou a situação inicial, assim, a história 

começa logo na complicação – caso seja seguida a ordem descrita inicialmente. 

A partir da peculiaridade do texto narrativo, certos elementos fundamentais são 

necessários para que reconheçamos a sua estrutura, fazendo-a diferente das outras sequências 

textuais. Eles são conhecidos como elementos da narrativa, são eles: o enredo, o narrador ou foco 

narrativo, o espaço, os personagens ou as personagens e o tempo. Juntos, eles são a base da 

narrativa, sem eles a particularidade do gênero desapareceria. GANCHO (1991, p.5) afirma que 

eles procuram basicamente responder às seguintes questões: O que aconteceu? Quem viveu os 

fatos? Como? Onde? Por quê? Quando? Por quanto tempo? De que forma? 

O enredo foi tratado anteriormente em sua macroestrutura, como ela pode se organizar 

diferentemente numa narrativa e como partes dela podem não aparecer. Agora, procuraremos 

explicar a função de cada uma de suas partes. A situação inicial ou introdução é responsável pela 

apresentação da história; a complicação ou desenvolvimento é a parte em que se desenvolve o 

conflito, na qual, segundo GANCHO (1991, p.11), seria “[...] qualquer componente da história [...] 

que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do 

leitor”. O clímax é o ponto máximo do conflito na história, no qual se tem uma tensão máxima; a 

situação final ou conclusão se constitui como a solução dos conflitos; por fim, a moral ou avaliação 

é a mensagem que o autor quer passar ao leitor. Abordaremos, agora, os demais elementos. 

Os personagens, como o próprio nome sugere, são as pessoas que vivem os fatos narrados. 

Os personagens podem ser classificados quanto ao seu papel desempenhado na história, podendo 

ser o protagonista, sendo ele o personagem principal da história; o antagonista, aquele que se 

opõe ao protagonista; e os personagens secundários, que são aqueles menos importantes na 

história, podem ser ajudantes do protagonista, ou do antagonista, ser confidentes, enfim, 

figurantes (GANCHO, 1991). 

O espaço é o lugar em que a história acontece. Nele podem ser descritas características 

físicas do lugar, características sociais do local em que se insere a história e características 

psicológicas, internas aos personagens presentes naquele espaço. O termo espaço, geralmente, 

tratará apenas das características físicas, sendo que as demais serão designadas pelo termo 
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ambiente, “[...] um espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas [...]” 

GANCHO (1991, p.23). 

O narrador ou o foco narrativo – elemento fundamental da narrativa – é aquele que narra 

a história, a partir do seu ponto de vista. Ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. 

O narrador em primeira pessoa, ou narrador personagem, será um personagem participante da 

história, ele irá narrá-la com base no seu ponto de vista. Dessa forma, seu campo de visão será 

limitado, como diz GANCHO (1991, p.28-29), o narrador personagem possuirá variantes, sendo 

elas: “Narrador testemunha: geralmente não é o personagem principal, mas narra acontecimentos 

dos quais participou, ainda que sem grande destaque [...]; Narrador protagonista: é o narrador 

que é também o personagem central [...].”. 

O narrador em terceira pessoa, ou narrador observador, diferentemente do narrador 

personagem, não participa dos fatos narrados, mantendo um ponto de vista imparcial perante os 

fatos. Segundo GANCHO (1991), ele pode ser onisciente, o qual saberá tudo sobre a história, como 

também poderá ser onipresente, estando em todos os lugares. Assim, ele poderá narrar tanto os 

fatos como os sentimentos das personagens. Ele possuirá duas variantes, sendo elas: 

Narrador “intruso”: é o narrador que fala com o leitor ou que julga 
diretamente o comportamento dos personagens [...]; Narrador “parcial”: é 
o narrador que se identifica com determinado personagem da história e,
mesmo não o defendendo explicitamente, permite que ele tenha mais
espaço, isto é, maior destaque na história [...]. (GANCHO, 1991, p.28)

Neste artigo, trataremos, mais especificamente, do último elemento da narrativa, o tempo. 

O tempo pode ser impresso numa narrativa sob três variantes, a época em que se passa a história, 

a duração da história e a variação cronológico ou psicológico que serão abordadas na análise 

temporal do romance. 

 O tempo ajuda no entendimento da narrativa no que diz respeito a sua duração, 

permitindo ao leitor ver o passar das horas, dias, semanas, meses ou até anos, claramente. 

GANCHO (1991, p.21) define esse tempo como cronológico: “O nome que se dá ao tempo que 

transcorre na ordem natural dos fatos no enredo, isto é, do começo para o final. Está, portanto 

ligado ao enredo linear; chama-se cronológico porque é mensurável em horas, dias, meses, anos, 

séculos.” 

O tempo cronológico pode ser percebido facilmente em uma história que se inicie na 

infância de um personagem e sucede os fatos tendo por base a sequência natural deles, passando 

através da juventude, da maturidade e velhice deste. 

GANCHO (1991, p.21) define outra variante do tempo, o psicológico, como: “O nome que 

se dá ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do 
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narrador ou dos personagens, isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos. Está, portanto, 

ligado ao enredo não linear.” 

O tempo psicológico trata-se da volta a acontecimentos passados na vida dos personagens, 

como uma lembrança de fatos passados na história, ou até fatos que não aconteceram 

propriamente na história, mas sim na vida de um personagem. 

Em uma narrativa que utiliza essas duas variantes do tempo, podemos perceber uma 

transição do tempo cronológico para o psicológico. Por exemplo, um velho homem narrando suas 

glórias do passado. Essa transição entre um tempo e outro, voltando no tempo, é chamada de 

técnica do flashback.  

O uso da técnica do flashback requer muita prática do autor, pois a transição entre os 

tempos pode causar confusão no leitor, prejudicando a sua interpretação da narrativa. Quando 

essa transição apresenta-se bem suave e explícita na narrativa, o leitor compreende bem a 

história, podendo imergir nos fatos narrados. 

Como nesta pesquisa trabalharemos com o romance Noite na Taverna, de Álvares de 

Azevedo, é necessário abordarmos alguns conhecimentos sobre o período histórico que remete ao 

romantismo, como a própria escola romântica, como também se faz necessário saber um pouco 

mais sobre o autor do livro. Após estas considerações, passaremos a análise do elemento tempo 

neste romance. 

2.2 Autor, momento histórico do romantismo e a escola romântica 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo, no dia 12 de setembro de 1831. 

Seus estudos primários e secundários foram realizados no Rio de Janeiro, após sua família ter se 

mudado para lá, no Colégio Stoll e no Colégio Pedro II. Em 1848, depois de sua volta à São Paulo, 

matricula-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sua vida foi bem dolorosa, tinha 

tuberculose e durante seus últimos anos de vida dois de seus melhores amigos morreram, por 

isso, ele dizia: “Cada ano uma vítima se perde nas ondas, e a sorte escolhe sorrindo os melhores 

dentre nós” (MOISÉS, 2008, p. 431). 

Ele era poeta, contista, dramaturgo e ensaísta e foi um dos principais escritores brasileiros 

do romantismo, considerado o maior poeta da segunda geração romântica. Em suas obras 

predominam a melancolia, o pessimismo e o tédio. Ele é Patrono da cadeira nº 2 da Academia 

Brasileira de Letras. 

Em 25 de abril de 1852, morreu de forma trágica: submeteu-se a uma operação de tumor, 

acometido de sua tuberculose pulmonar nas férias de 1851-1852, a qual foi agravada pelo tumor 

na fossa ilíaca, ocasionado por uma queda de cavalo, aos 21 anos. Devido à sua morte precoce, ele 

não conseguira publicar suas obras, a solução para a publicação, segundo descrita por MOISÉS 

(2008, p.432), baseou-se em um homem: 
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Jaci Monteiro publica-lhe as Obras, em dois volumes, o primeiro dos quais 
contendo a Lira dos Vinte Anos e o segundo, “Pedro Ivo”, Macário, Noite na 
taverna, etc. Na segunda edição, em três volumes (1862), reproduziu-se a 
primeira e acrescentou-se o “Poema do Frade”. Em 1886, veio a público “O 
Conde Lopo”, mais adiante incorporado às suas obras completas. 

 

Outras obras de Álvares de Azevedo são: Poemas Irônicos, Venenosos e Sarcásticos e 

Poemas Malditos. Analisaremos o tempo no seu romance Noite na Taverna. 

O romantismo, geralmente, é datado da primeira metade do século XIX, porém, suas 

origens vêm do século XVIII, progredindo até a segunda metade do século XIX. Em seu momento 

histórico europeu, o romantismo surgiu em um período revolucionário, responsável por grandes 

transformações econômicas, sociais, políticas e ideológicas, consideradas fundamentais, de acordo 

com AMARAL et al.(2003). 

No século XVIII, ocorre o advento da Revolução Industrial, iniciada em meados de 1750, na 

Inglaterra. Seu caráter é baseado na produção industrial em série e não na artesanal – como antes 

– influenciou na mudança do estilo de vida e na formação da classe do proletariado. Aconteceu a 

Revolução Francesa, em 1789, representando a total tomada do poder político pela burguesia, 

depois de sua ascendência no fim da Idade Média, a qual divulgava os ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade, que se espalharam pelo mundo inspirando movimentos. Também 

ocorreu a Revolução Gloriosa da Inglaterra, em que, segundo dados de AMARAL et al. (2003, 

p.120), já no século anterior (1688-1689), a Inglaterra instituíra a Declaração de Direito (Bill of 

Rights). 

Já no Brasil, o momento histórico do romantismo inicia na primeira metade do século XIX, 

nele aconteceram várias transformações políticas. AMARAL et al.(2003, p.133) destacam algumas 

delas, como:  

 

A transferência da família real para o Rio de Janeiro (1808), a elevação do 
Brasil à categoria de reino (1816), a independência (1822), um primeiro 
reinado (D. Pedro I, 1822-1831), um período de regência (durante a 
menoridade de D. Pedro II, 1831-1840) e o início de um [...] segundo 
reinado, que se estendera até 1889. 

 

A declaração da independência, que gerou um orgulho nacional, em 1822, não terminou a 

tradição colonial: o país manteve a dependência externa e o modelo de economia agrária e 

escravista. A sociedade apresentava-se muito insatisfeita com o alcance das reformas de D. João 

VI. Havia conflitos entre liberais e conservadores que buscavam um modelo político. A partir da 

84



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

cidade natal de Álvares de Azevedo, São Paulo, ele se inspirou na sua situação durante a criação 

de seus livros. 

Na segunda metade do século, o país teve o comércio com o exterior, principalmente na 

exportação do café, ampliado, e também a imigração para a Europa. Junto à industrialização, tudo 

isso, de acordo com AMARAL et al. (2003), provocou crises sérias de ordem econômica e política 

(internamente e externamente como a Guerra contra Rosas – 1850-1852; questão com o Uruguai 

– 1863-1864; Guerra do Paraguai – 1865-1870).

Enquanto linguagem, o romantismo irá apresentar suas características, que o definem 

como tal. Entre elas, AMARAL et al. (2003) indicam: nacionalismo, historicismo, medievalismo, 

pessimismo, criticismo, confessionalismo e a valorização pelas fontes populares. 

Os autores, através do confessionalismo, procuraram expressar seus sentimentos pessoais, 

em determinada parte de suas vidas. O pessimismo vem fortalecendo o confessionalismo, pois ele 

virá explicá-lo. Dessa forma, a posição individualista e egoísta daquela época será melancolizada, 

com muito tédio da vida e a tentativa de fuga da realidade (escapismo), trazendo obras com 

ambientes misteriosos e exóticos, narrativas sobrenaturais, cultuação à imaginação e a morte 

como última solução (AMARAL et al., 2003). 

A segunda geração do romantismo no Brasil ficou conhecida como ultra-romântica e 

considerada como mal do século. Segundo AMARAL et al. (2003), essa geração possuía um 

emocionalismo excessivo e até considerado “derramado”, tédio, melancolia. A inadaptação à vida 

em sociedade conduz o indivíduo às formas de escapismo, como: fantasias, sonhos e o culto da 

morte; elencados por AMARAL et al. (2003). Os principais poetas dessa geração foram: Luís José 

Junqueira Freire (1832-1855), José Marques Casimiro de Abreu (1839-1860) e Manuel Antônio 

Álvares de Azevedo (1831-1852). Essa geração predominou nas décadas de 1840 e 1850. 

Lord Byron, renomado poeta inglês, influenciou completamente a segunda geração 

romântica no Brasil, também chamada de geração ultra-romântica ou Byroniana. Seu estilo de 

escrita caracteriza-se por mostrar um modo de viver e uma forma particular de ver o mundo; um 

estilo de vida boêmia, noturna, voltada para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. 

Sua forma de ver o mundo é egocêntrica, narcisista, pessimista, angustiada e, por vezes, satânica. 

Noite na Taverna é um bom exemplo da segunda fase do romantismo.  

Noite na Taverna é uma obra que critica, em seu contexto histórico (séc. XIX), os costumes, 

as manias e as mediocridades da sociedade brasileira da época, contemporânea ao período em 

que Álvares de Azevedo viveu (1800-1850). Partiremos agora, para a análise temporal do romance. 

2.3 Análise temporal de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo 

Solfieri, Bertram, Gennaro, Claudius Hermann e Johann estão em uma taverna a beber e 

contar histórias. Conversam sobre noites de embriaguez, mulheres e orgias. Os cinco 
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protagonistas e narradores de Noite na Taverna possuem traços em comum: são homens ébrios e 

devassos que transitam pelo amor, pela morte e por toda forma de perdição humana. Amores 

proibidos e aventuras com tons macabros, além de elementos romanescos e satânicos que a 

condimentam como: violentação, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia, 

assassinatos por vingança ou amor, entre outros (AZEVEDO, 2005). 

O tempo, no capítulo inicial, é predominantemente cronológico, pois é no ambiente da 

taverna que os fatos ocorrem de maneira linear. Com verbos no presente, percebe-se esta 

cronologia, isso fica claro em trechos como: “– Calai-vos, malditos! [...]”, “- O vinho acabou-se nos 

copos [...]”, AZEVEDO (2005, p.12). A partir do ambiente da taverna é que os personagens irão 

contar suas histórias em tempo psicológico, utilizando a técnica do flashback. Os personagens 

costumam voltar ao tempo cronológico com pouca frequência, ou seja, a narrativa volta para o 

ambiente da taverna. A partir do segundo capítulo, a história se alternará entre tempo psicológico 

e tempo cronológico. 

No início do segundo capítulo, Solfieri situa-se em Roma, narrando, em tempo psicológico, 

o que ocorreu com ele algum tempo atrás, um caso de amor, necrofilia e muito vinho. Quando ele

diz em uma passagem: “– Era em Roma [...]”, em AZEVEDO (2005, p.19), fica claro que o tempo em

que ele está narrando é psicológico, pelo emprego do verbo no passado. No final do capítulo, o

tempo é alternado para cronológico, para que Solfieri possa concluir a sua história na taverna.

Logo após, no terceiro capítulo da obra, Bertram introduz a sua história, contudo, ainda em 

tempo cronológico. No trecho a seguir, observa-se o verbo no presente, constatando o tempo 

cronológico: “Sabeis, uma mulher levou-me a perdição [...]”, AZEVEDO (2005, p.27). Em seguida, 

ele alterna para o tempo psicológico para contar uma história de amor, alcoolismo e decadência 

de sua pessoa. Na passagem: “Amei muito essa moça [...]”, fica clara a predominância do tempo 

psicológico em AZEVEDO (2005, p.28). Ao terminar sua história, faz uma transição rápida para o 

tempo cronológico para poder reclamar mais bebida à taverneira, insultando-a. 

Em uma passagem no terceiro capítulo do livro, pode-se perceber uma vaga localização do 

tempo histórico em que se situa a trama da narrativa, na fala de um velho homem que aparece no 

ambiente da taverna, durante a narração de Bertram: “[...] Fui soldado e banhei minha fronte 

juvenil nos últimos raios de sol da águia de Waterloo. Apertei ao fogo da batalha a mão do homem 

do século [...]”, em AZEVEDO (2005, p.38). O velho seria jovem, em 18 de junho de 1815, quando 

Napoleão confrontava o Duque de Wellington, podendo ser o homem do século o famoso 

Napoleão. Assim, pode-se situar o encontro na taverna por volta da época em que o livro foi 

escrito. 

 No quarto capítulo, assim como Solfieri e Bertram, Gennaro introduz sua melancólica 

história em tempo cronológico, como observado no trecho: “[...] Sabes, Bertram, eu sou pintor... 

[...]”, em AZEVEDO (2005, p.47). Logo após, ele passa a contá-la em tempo psicológico, observado 

no trecho a seguir, com verbo no passado: “Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes [...]”, 
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AZEVEDO (2005, p.47). Com bebida o acompanhando e o sentimento de traidor o corroendo, ele 

conta sua história. O fim do capítulo se passa em tempo psicológico, com o fim da história de 

Gennaro. 

 No quinto capítulo, Claudius Hermann também introduz a sua história em tempo 

cronológico, como observado no trecho a seguir: “– Pois bem! quereis uma história? Eu pudera 

contá-las [...]”, em AZEVEDO (2005, p.61). Em seguida, há uma alteração para o tempo psicológico, 

como no trecho a seguir, iniciando com o verbo no passado: “Apostei como homem a quem não 

doera [...]”, AZEVEDO (2005, p.62). Assim, contando sua desonrosa história, com adultério, 

acompanhada de sua riqueza. Finaliza o capítulo com sua história, em tempo psicológico, sem 

haver a alteração final para o tempo cronológico. 

 No sexto capítulo, Johann faz uma pequena introdução a sua história, em tempo 

cronológico. No trecho a seguir, é mostrada uma evidência deste, com o tempo verbal no 

presente: “[...] Quero lançar também uma moeda em vossa urna [...]”, em AZEVEDO (2005, p.85). 

Em seguida, passa para a sua história em tempo psicológico, como observado no trecho: “Era em 

Paris, num bilhar [...]”, em AZEVEDO (2005, p.85). Sua história baseia-se em um duelo. Ao ganhar o 

duelo ele vai a um encontro com uma mulher com a qual o homem a quem ele matou iria se 

encontrar. Terminado o encontro, ele é surpreendido por um homem, e por defesa, Johann o 

mata. Logo após, ele descobre que a mulher era sua irmã e o homem o seu irmão. Esse fato é 

importante para o compreendimento do último capítulo, pois em o “Último beijo de amor” serão 

retomadas as personagens e a continuação dessa história. A história e o capítulo acabam com 

Johann contando as revelações desta no ambiente da taverna, em tempo cronológico. 

 O sétimo capítulo inteiro se passa na taverna, unicamente em tempo cronológico, o que 

pode ser observado pela presença do narrador onisciente no trecho a seguir: “A noite ia alta: a 

orgia findara. Os convidados dormiam repletos, nas trevas.”, em AZEVEDO (2005, p.95). Na 

taverna estão todos dormindo. Entra pela porta uma mulher que caminha em direção ao leito de 

Johann e o mata. Tal mulher é a sua irmã (Giorgia), que se vinga por ele ter matado seu outro 

irmão e supostamente o seu amado (o homem do duelo), chamado Artur. Outrora, Artur estava 

vivo e passou toda a narrativa na taverna junto aos homens, porém,  disfarçado de Arnold. Em 

seguida, os dois amados se matam. Esse foi o único capítulo em que um personagem secundário 

aparece no ambiente da taverna, no caso Giorgia, pois Artur ou Arnold se constitue como 

personagem principail. 

Como podemos perceber, a alternância entre os tempos cronológico e psicológico é 

fundamental para a construção de Noite na Taverna, pois ajuda a situar o leitor em relação aos 

fatos narrados, bem como dinamiza a obra lida, requerendo perspicácia do leitor no desenrolar do 

enredo, despertando seu senso crítico em relação aos fatos históricos condizentes com os 

literários. 
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3 CONCLUSÃO 

O presente artigo facilitou a compreensão do tempo por meio da análise do romance Noite 

na Taverna, pois na obra existe um uso coeso dele, permitindo uma boa exemplificação deste 

como elemento fundamental da narrativa, como também uma fácil compreensão da obra. 

O mais interessante do romance Noite na Taverna é que seus capítulos podem ser lidos 

separadamente sem o risco de perder sentido. Essa independência dos capítulos acaba por dar um 

toque do gênero conto neles. Dessa forma, torna a leitura do livro fluida e permite várias 

aplicações de ensino em sala de aula.  

Como exemplo de aplicação, os capítulos poderão ser facilmente interpretados 

cenicamente pelos alunos, uma vez que não existe tanta dependência entre ele. A divisão destes 

poderá ser feita para diversos grupos, evitando que se forme apenas um grupo saturado com 

todos os alunos de uma sala. 

Outro exemplo de aplicação seria a proposta de uma discussão regrada do livro, 

permitindo discutir todas as nuances temporais do romance, como também discutir os outros 

elementos, tais como: os personagens, o espaço, o foco narrativo e o enredo. 
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3

RESUMO 

O foco narrativo é o elemento estruturador de toda 

história. Sua importância é enorme dentro de uma 

obra, pois é ele quem faz a relação entre o leitor e o 

autor, seja o narrador personagem (1°pessoa) ou 

observador/onisciente (3°pessoa). O trabalho que se 

segue foi feito com base na obra de Álvares de 

Azevedo, Noite na Taverna, e nela iremos analisar o 

foco narrativo, e como o autor utiliza esse recurso 

para deixar sua obra mais dinâmica. Para tanto, 

apoiamo-nos nas teorias de GANCHO (1991), 

AMORIM (2003) e MOISÉS (2008). 

PALAVRAS-CHAVE: Elemento estruturador, narrador personagem, narrador observador/onisciente, Álvares de
Azevedo.

ABSTRACT 

The narrative´s focal point is the structuring element 

of a story. It has a huge importance within a work for 

it establishes the relation between the reader and the 

character, whether he is the character narrator (first 

person) or the observer/omniscient one (third 

person). This article has as its grounds Álvares de 

Azevedo´s work, Noite na Taverna, whose narrative´s 

focal point will be analyzed, as well as how the author 

uses this resource to turn his work into a more 

dynamic one. In order to accomplish that, we will 

ground on the theories of GANCHO (1991), AMORIM 

(2003) and MOISÉS (2008). 

KEY-WORDS: Structuring element , character narrator , narrator observer / omniscient, Álvares de Azevedo. 

ANÁLISE DO FOCO NARRATIVO EM NOITE NA TAVERNA

ANALYSIS OF NARRATIVE FOCUS AT NOITE NA TAVERNA
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1 INTRODUÇÃO 

Álvares de Azevedo utilizava muitos recursos para dinamizar suas obras, com diversas 

estratégias de escrita, como é o caso da técnica do flashback, fato que o torna um dos maiores 

escritores brasileiros.  Desse modo, o presente trabalho visa analisar uma de suas obras, Noite na 

Taverna, mostrando assim um desses recursos utilizados pelo autor, o foco narrativo. Durante 

toda a obra, Álvares de Azevedo intercala os tipos de narrador, prendendo cada vez mais o leitor e 

dando vida a sua obra. 

Para esta análise, realizamos uma pesquisa exploratória, que conforme nos diz HANDEM et 

al. in FIGUEIREDO (2004): “[...] Seu principal objetivo é o aprimoramento de idéias ou a descoberta 

de intuições.”.Logo, retomamos as teorias de GANCHO (1991) e AMORIM (2003), para que fosse 

possível fazer o estudo do foco narrativo dentro da obra de Álvares de Azevedo, analisando assim, 

capítulo a capítulo, a forma na qual o autor dispõe o narrador durante a obra. 

2 APORTE TEÓRICO 

2.1 O que é narrar? 

O ato de narrar é algo muito antigo, como nos diz GANCHO (1991, p. 06) “Narrar é uma 

manifestação que acompanha o homem desde sua origem. [...]”, antes mesmo da escrita a 

narração já existia, e era feita de diversas formas. Um dos registros mais antigos da narração são 

as pinturas rupestres, feitas nas paredes das cavernas, depois foram surgindo outras formas, como 

as histórias de tradição oral, que eram repassadas de geração para geração. Nos dias de hoje, 

temos vários exemplos de narrativas, como as novelas, contos, romances, etc. Todos os dias 

narramos algo, um exemplo disso é quando conversamos com um amigo e contamos como foi 

nosso dia. Desse modo, podemos concluir que a narração é dada pelos relatos dos fatos 

retratados por uma sequência de ações que estão ligadas a determinados acontecimentos, 

podendo estes serem reais ou fictícios. 

Partindo desse conceito, devemos conhecer os elementos básicos que constituem todas as 

narrativas, tais elementos são essenciais em todo texto no qual a narração predomina. Segundo 

GANCHO (1991), são cinco os elementos que fundamentam a narração: enredo, tempo, espaço, 

personagens e o foco narrativo. 

O enredo é constituído, basicamente, pelos fatos que irão ocorrer durante a narrativa, sua 

história. Porém, esses fatos não são dispostos de qualquer forma, há uma estrutura básica a qual o 

enredo pertence, contendo um início, meio e fim. Essa estrutura se divide, de modo geral, em: 
introdução, que é a parte inicial da narrativa, na qual vão ser apresentados os personagens; 

complicação, que é onde se inicia o conflito; clímax, ponto de maior tensão da trama, 
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caracterizado pelo auge do conflito; e conclusão ou desfecho final, que é a solução do conflito, 

podendo resultar em diversos finais (GANCHO, 1991). 

O tempo se divide de duas formas: o cronológico e o psicológico. O cronológico está 

relacionado ao tempo linear, que é aquele que podemos contar, seja em horas, dias, meses, anos, 

etc. e segue uma sequência lógica. Já o tempo psicológico é aquele ligado às emoções dos 

personagens, caracterizado por mesclar o presente com o passado, utilizando assim, muitas vezes, 

a técnica do flashback. 

O espaço é o local onde se passa a trama, pode ser indicado logo no início da narrativa, ou 

na medida em que os fatos são contados. Pode ser indicado por um país, estado, rua, a casa de 

alguém, ou qualquer outro local. Esse espaço, anteriormente descrito, é denominado espaço 

físico, mas existe outro tipo chamado de ambiente, que é voltado para as características sociais do 

local no qual se passa a história. Podemos citar como exemplo narrativas que se passam em 

favelas ou bairros de alta classe. 

Os personagens são quem realizam e participam dos fatos narrados, também são divididos 

em duas categorias, os personagens principais e os secundários. Os personagens principais são 

aqueles no qual a trama gira todo o tempo ao seu redor, podendo ele ser personagem 

protagonista, ou antagonista. Já os personagens secundários são aqueles que aparecem menos 

durante a trama, de toda forma são essenciais para a construção de uma boa narração. 

Por fim, temos o foco narrativo, que é de que forma a história vai ser narrada. Isso pode 

ser feito em primeira pessoa, quando o narrador é personagem, podendo ser ele personagem 

principal ou secundário. Ou em terceira pessoa, quando o narrador é observador, que apenas 

narra o que viu, ou onisciente, que é aquele que tem um conhecimento mais profundo acerca dos 

personagens, conhecendo assim seus sentimentos e pensamentos. 

Como a obra em estudo trata-se de um romance, antes de nos aprofundarmos no estudo 

do foco narrativo, instrumento da nossa análise na obra, é relevante que se entenda o que é o 

gênero romance. 

2.2 Gênero romance 

O Romance é um gênero marcado por uma linha de evolução, de acordo com AMORIM 

(2003, p. 21): “A trajetória do prestígio que a narrativa romanesca vai assumindo é paralela à sua 

vinculação a história, como substituição da visão mítica do mundo. [...]”, mais com o tempo essa 

forma de romance se alterou. Foi denominado como “expressão literária dos tempos modernos” 

(idem) por sair da narrativa de entretenimento para realizar estudos e criticas sociais. 
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A narrativa passa por longos períodos de desenvolvimento, ou seja , a sua forma de 

representação é alterada, uma bom exemplo são as canções de novela, que eram situadas como 

romance sentimental, mas estavam partindo para o mundo burguês, desta forma, outros 

romances surgem com base na temática burguesa, como por exemplo, o romance barroco, 

conforme diz AMORIM (2003, p. 22): 

Ocorre que, ao lado da visão medieval-cristã, o ambiente urbano-burguês 
se alarga sem trégua. Esse fato permite o surgimento, no século XVII, do romance 
barroco, que parece operar uma síntese temática das formas anteriores. A síntese 
temática, entretanto, não conseguiu frear a tendência a adiposidade do romance 
barroco, temperado com tramas intricadas e imaginação excessiva sem o reparo 
da verossimilhança. [...] 

Para o surgimento do romance moderno, foi necessário um tipo de romance conhecido 

como picadeiro, durante os séculos XVI e XVII. Iniciou descrevendo a realidade da sociedade, já 

saindo de um contexto sentimental e mostrando os costumes contemporâneos. 

 “[...] O romance moderno é o resultado da dissolução da narrativa barroca , mítica e 

imaginosa, e da desagregação e perda  da homogeneidade da estética clássica do século XVII em 

diante. [...]” (AMORIM, 2003, p. 25), representando o mundo na análise dos mecanismos sociais 

em determinada época, relatando as relações sociais e os dramas do indivíduo, toda essa 

mudança é marcada pela passagem da “celebração ao desencanto e à crítica” (AMORIM, 2003, P. 

51).   

A aproximação do romantismo com a sociedade burguesa é um processo que se deu em 

tempo diferentes, em ritmo particular, nos respectivos lugares onde nasceria, seu 

desenvolvimento aconteceu assim como a diversidade de romances surgiram, podem ser citados o 

“romance policial”, “romance de aventuras”, “romance regional”, “romance histórico”, “romance 

urbano”, dentre outros. De forma geral, o romance éestruturado por narrador, personagens, 

enredo, tempo e espaço, apresentando uma sequência de fatos que estão interligados.  

Passemos agora ao estudo do foco narrativo, parte fundamental desta pesquisa. Em 

seguida falaremos um pouco da segunda geração do romantismo brasileiro, período em que a 

obra em estudo se insere. 

2.3 O foco narrativo 

O foco narrativo é a maneira pela qual a história vai ser contada, ou seja, seu narrador. Este 

é classificado basicamente de duas formas, levando em consideração o pronome pessoal usado na 

narrativa. São estes: narrador personagem e narrador observador/onisciente.  
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O narrador personagem recebe este nome por participar diretamente dos fatos narrados 

por ele. Seu foco narrativo é em primeira pessoa, pois a narrativa é toda contada pela ótica de 

uma única pessoa, tendo como consequência para o leitor o fato da visão sobre os fatos ser 

limitada a apenas as percepções e sentimentos deste personagem. As variantes deste narrador 

são: narrador testemunha, que geralmente é um personagem secundárioe narrador protagonista, 

queé personagem principal da trama (GANCHO, 1991). 

O narrador observador/onisciente possui o foco narrativo em terceira pessoa, pois é 

alguém externo aos fatos narrados, ou seja, ele não participa deles. A diferença básica entre o 

narrador observador e o onisciente é que o primeiro apenas narra oque vê, já o segundo tem um 

conhecimento maior a respeito das ações, sentimentos e pensamentos dos personagens do texto, 

podendo assim prever o que vai ocorrer durante a trama. Suas variantes são: narrador “intruso”, 

que é aquele que fala de forma direta com os leitores da narrativa, ou dá a eles sua opinião sobre 

os fatos narrados e narrador parcial, que é aquele que se identifica com algum personagem da 

história, dando ênfase a suas ações durante a trama (GANCHO, 1991). 

2.4 Segunda geração romântica 

A segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869. 

Denominada Ultra-românica ou a Geração “Mal do Século”, é conhecida por abordar temáticas 

que dão ênfase a morte, escuridão, amores platônicos, dentre outros conceitos obscuros. Nesse 

período da literatura, os autores sofreram grandes influências do escritor George Gordon 

Byron, que trata de um estilo boêmio de vida, no qual as orgias estão fortemente ligadas ao temas 

citados. Além das nomenclaturas já citadas, “Geração Byroniana” foi um termo muito usado nessa 

fase do romantismo. 

A segunda geração romântica, ao contrário da primeira, baseou-se em uma arte 

voltada para o sentimentalismo como forma de fugir da realidade,dos problemas que 

cercavam a sociedade no século. Possuía um grande subjetivismo, onde os sentimentos 

revelados retratavam a morte, dúvida e obscuridade. Nesse contexto, Álvares de Azevedo foi 

o escritor brasileiro que mais se destacou, por conseguir através de suas obras passarem a

mensagem da morte de forma intensa ao tratar o obscuro, orgias e amores impossíveis. Além

dele, outros autores como Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela escreveram

grandes obras que se destacavam por também mostrar as características da segunda geração

romântica (MOISÉS, 2008).

Destas, a característica que mais se destaca é o subjetivismo, no qual o autor não tem 

receio de expor os seus sentimentos a respeito de qualquer coisa, trazendo assim um 

sentimentalismo exagerado no qual a melancolia surge para descrever a revolta com os 

acontecimentos da época, retratando assim um egocentrismo e invisualíssimo na fuga da 
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realidade com base em acontecimentos do período que relacionavam-se a expansão burguesa e, 

nesse contexto, a segunda geração romântica conseguiu afrontar o pensamento materialista 

burguês. 

Feita a abordagem teórica necessária a esta pesquisa, faremos agora a análise do foco 

narrativo em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. 

2.5 Análise literária: o foco narrativo em Noite na Taverna 

No livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, podemos observar características do 

ultra-romantismo, histórias de amor contadas por homens que estão em um ambiente chamado 

taverna declarando os seus sentimentos mais íntimos.  Os fatos contados ao decorrer da narrativa 

são baseados em violência, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia, 

assassinatos por vingança ou amor, tudo isso abordado no passado desses homens que 

embriagados tentam explicar suas vidas baseadas em orgia e pura boêmia e, nesse diálogo sobre 

loucuras noturnas, mulheres dormem ébrias sobre as mesas. 

Manoel Antônio Álvares de Azevedo foi um famoso autor da segunda geração romântica. 

Suas obras levam grande influência do autor britânico Lord Byron, muitas vezes abordando 

assuntos como a morte, dor e uma visão de amor irreal e idealizado. Álvares morreu muito jovem, 

aos 20 anos, suas obras foram publicadas postumamente e alcançaram um sucesso surpreendente 

devido ao estilo de escrita do autor e seus temas macabros. As mais conhecidas são: Lira dos vinte 

anos, Macário e Noite na taverna. 

Ao longo da obra, o narrador passa constantemente de narrador personagem para 

onisciente e vice-versa. No primeiro capítulo “Uma noite do Século” é feita uma espécie de 

introdução do local e dos personagens, desse modo é constituído apenas de narrador onisciente 

(foco narrativo em 3º pessoa), que está fora dos fatos narrados, assim, seu ponto de vista é mais 

imparcial. Podemos observar isto apartir do seguinte trecho: “Um conviva se ergueu entre a 

vozeria: contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte e a rouxidão dos lábios 

convulsos. [...]” (AZEVEDO, 2005, p. 12). Além disso, ele tem acesso aos sentimentos mais 

profundos dos personagens, ou seja, sabe tudo sobre a história.  

No segundo capítulo, Solfieri conta sua história, envolvendo embriaguez, relação sexual 

com uma mulher aparentemente morta e outros assuntos macabros, neste capítulo o narrador é 

predominantemente personagem (foco narrativo em 1º pessoa), voltando vez por outra ao 

ambiente da taverna e passando assim para narrador onisciente.  

O terceiro capítulo, assim como o anterior, tem predominância do narrador personagem, 

pois um dinamarquês chamado Bertram conta suas histórias absurdas de traição, assassinato e 

canibalismo. A narração se inicia no ambiente da taverna, possuindo assim, nesse primeiro 

momento, o foco narrativo em 3º pessoa, podemos observar isto a partir do trecho: “Era uma 
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cabeça ruiva, uma tez branca, uma daquelas criaturas fleumáticas que não hesitarão ao tropeçar 

num cadáver para ter mão de um fim.” (AZEVEDO, 2005, p. 27). Na medida em que o protagonista 

conta sua história, o foco narrativo passa a ser em 1º pessoa, esta característica esta presente no 

seguinte trecho de AZEVEDO (2005, P. 27): 

— Sabeis, uma mulher levou-me a perdição. Foi ela quem me queimou a fronte 
nas orgias, e desbotou-me os lábios no ardor dos vinhos e na moleza de seus 
beijos: quem me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas do 
jogo, e na doidice dos abraços convulsos com que ela me apertava o seio! [...] 

O quarto e o quinto capítulos seguem a mesma lógica do anterior, iniciando com diálogos 

na taverna entre os homens que estão a beber, tendo nesse instante um narrador onisciente (foco 

narrativo em 3º pessoa) e logo após o protagonista de cada capítulo, Gennaro e Claudius Hermann 

respectivamente, começam a contar suas histórias, sempre recaindo para amores absurdos e 

temas macabros, dando assim espaço para o narrador personagem (foco narrativo em 1º pessoa). 

O sexto capítulo é protagonizado por Johann, ele tem início já com narrador personagem, 

como no caso a seguir: “Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatar a, ou se 

o kirsch e o curaçao me queimaram demais as idéias... [...]” (AZEVEDO, 2005, p. 85),neste  caso é o

próprio Johann contando sua história com a mesma temática sombria de seus colegas. Ao final do

capítulo, o narrador passa a ser onisciente, pois a trama volta a se passar na taverna.

O último capítulo, intitulado “Último beijo de amor”, se passa inteiramente no ambiente da 

taverna, possuindo, dessa forma, apenas narrador onisciente, em terceira pessoa, como é o caso 

da seguinte passagem: “A mulher curvou-se: com a lanterna na mão procurava uma por uma entre 

essas faces dormidas um rosto conhecido.” (AZEVEDO, 2005, p.95). Este capítulo traz o desfecho 

da trama, unindo assim todos os capítulos que antes pareciam ser independentes, desfecho este 

surpreendente. 

Álvares de Azevedo atinge seus objetivos quando os amigos que estão a conversar sobre o 

passado de seus amores instantaneamente voltam para a realidade, criando assim uma 

intercalação entre os tipos de narradores, pois para cada situação vai ser utilizado o tipo de 

narrador mais adequado, estando justamente nesse contexto sua dinamicidade no foco narrativo. 

3 CONCLUSÃO 

Ao término desta pesquisa, podemos concluir que o foco narrativo é de fundamental 

importância tanto na obra de Álvares de Azevedo, como em qualquer outra, pois é a partir do 

narrador que é feita a conexão entre autor e leitor, dando origem a uma maior compreensão 

sobre a história narrada, seja ela um conto, novela ou romance. 

95



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Na totalidade das pesquisas realizadas, verificamos o foco narrativo de forma externa e 

interna em Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, ou seja, como podemos visualizar oque ele 

representa e como está inserido dentro da obra. Mostrando também como esse elemento deixa a 

obra mais dinâmica e de fácil compreensão, levando em consideração o contraste feito entre 

narrador em 1º e 3º pessoa. Dessa forma, o autor atinge seus objetivos proporcionando ao leitor 

uma visão ampla dos fatos contados na taverna, em decorrência da alternância do foco narrativo, 

realizado com o intuito de proporcionar esse efeito, já que os fatos narrados são contados por 

duas óticas diferentes. 

Como exemplo de aplicação no ensino, a obra poderá ser facilmente adaptada 

cenicamente pelos alunos, uma vez que não há tanta dependência entre os capítulos. Outro 

exemplo de aplicação seria uma discussão regrada do livro em sala de aula, permitindo discutir 

todas as nuances do foco narrativo no romance, como também abordar os outros elementos da 

narrativa. 
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À PROCURA DA FELIC (IDADE) CLANDESTINA

RESUMO

Esta pesquisa tem como intuito analisar  como a 
felicidade é vista em  alguns contos e crônicas 
específicos. Sendo assim, pretendemos demosntrar 
como a literatura é capaz de nos apresentar essas 
diversas formas de ver o mundo e enxergar nossos 
sentimentos. Nesse intuito, serão comparadas as  
obras  de  Martha  Medeiros “Felicidade Crônica” e 
“Feliz Por nada”; e o livro “Felicidade   Clandestina”  

de   Clarice   Lispector.   É 

objetivo também demonstrar  como cada ser busca a 
felicidade, não uma única, mas de várias formas e 
sentidos, com apenas  um objetivo:  o tão desejado “Ser 
feliz”   imposto pela   a sociedade e   de   como esta  é  
proposta  a  cada  ser  e  de  como  é  usada.  

SEARCHING FOR “FELIC(IDADE) CLANDESTINA”
ABSTRACT

This research aims to analyze kinds of “happiness” 
presente in our society, comparing of Martha 
Medeiros books “Felicidade Crônica” and “Feliz Por 
Nada”; The book “Felicidade Clandestina” by Clarice 
Lispector.   Another  aim  is  to  demonstrat  how each 

human being searches for happiness, not only once, 
but with all senses and diversity, with one single goal: 
the most desirable “being happy” as na imposition by 
society and how it is proposed to each human being 
as         well         how         it         is         being       used. 

KEY-WORDS: Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, Felicidade Crônica, Feliz Por Nada, Martha Medeiros
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1  INTRODUÇÃO

Felicidade é ser feliz, ser feliz é felicidade. Ao lermos de primeira, não entendemos o porquê da 
felicidade, e o porquê do feliz. Feliz é ser livre para uns; felicidade é ser preso em um abraço, ou, em 
um singelo refúgio. É essa sensação que  Martha Medeiros procura em "Felicidade Crônica", obra na 
qual  ela fala peculiarmente de sentimentos através de crônicas: 

“Essa tal felicidade, mais procurada que bandido de história em quadrinhos e filho 

desaparecido, não mora em um único endereço. Ela tem uma escova de dente em cada lugar.” 

(MEDEIROS, 2014, p.15) 

Neste artigo, será abordada também a obra de Martha Medeiros “Feliz Por Nada”, em que ela retrata 
convivências com pessoas e consigo mesma, por meio de contos, especificamente cartas com datas. 
Em um conto, ela fala que as pessoas só dizem que foram a algum lugar, se fotografarem o momento. 
Deixando de lado o “viver” do momento e se importando em tirar fotos: 

“Minhas duas últimas viagens ao exterior foram feitas sem máquina fotográfica ou 

celular na bagagem”. Fui e voltei sem uma única foto, o que para muitos talvez 

signifique “ela não foi”. Mas fui. “A vida também acontece sem provas documentais.” 

(LISPECTOR, 2011, p. 24) 

Entretanto, percebemos que a felicidade também  pode ser clandestina.  Clarice Lispector, nas diversas 
fases de sua vida, retrata em seus contos como é bom viver uma felicidade clandestina; apaixonar-se 
por uma galinha é de fato bizarro , contudo, ao lermos, vemos que tanto o conto no qual esse 
fenômeno é descrito como em outros contos da escritora, podemos obter ensinamentos sobre como a 
felicidade pode acontecer de multiformas.  

Através desses trechos iniciais , retirados das obras de Lispector e Medeiros, já podemos inferir o 
quanto a literatura, quando aborda os sentimentos, organiza as formas caóticas presentes no interior 
do homem, pois, como confirma Antonio Candido (2004), o texto literário atua em grande parte no 
inconsciente e no subconsciente. Podemos dizer, inclusive,  que a literatura tem grande valor na busca 
do equilíbrio humano, já que “assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 
durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p.176), 

Trilhando por esse caminho, feliz, segundo Lispector escreve, é quem sabe viver clandestinamente, e 
sem medo de achar bizarro o seu amor. Nessa perspectiva, Martha e Clarice são autoras de inigualável 
semelhança; porém, há que se perceber que enquanto uma é forte em suas palavras, fazendo com que 
estas soem como aprendizagem; a outra é meiga e  retrata um mundo capitalista de poucos que  
sabem amar. 
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Podemos dizer, portanto, que os sentimentos abordados nesse artigo de cunho científico serão alegria, 
amor e  amizade, ou seja, substantivos abstratos que servem como canais para nos  conduzir à 
felicidade. 

Ao tratarmos dessa temática, torna-se fundamental nos reportarmos a  Sócrates (469 a.C./399 a.C.), 
quando afirma que a felicidade  é algo que seria o bem da alma, através da conduta justa e virtuosa. 
Ou seja, para que uma pessoa seja feliz, segundo o filósofo, ela não precisa estar inteiramente 
satisfeita com desejos e necessidades do corpo, mas com a alma. Essa forma de felicidade está 
claramente representada nos textos que escolhemos para trabalhar nesse artigo e com esse intuito, 
iniciaremos nossa análise. 

2  MATERIAL E MÉTODO 

Este trabalho, de cunho científico, foi realizado a partir da leitura de três obras literárias. A saber: de Martha 
Medeiros, “Felicidade Crônica” e “Feliz Por Nada” e de  Clarice Lispector, “Felicidade Clandestina”. Após 
empreender a leitura das obras, nossos olhares se debruçaram a procurer os tipos de felicidades vividas de 
diferentes maneiras, em diferentes tempos e espaços, dentro dessas obras.   
Para entendermos melhor sob quais perspectivas essa temática foi abordada pelas escritoras, empreendeu-
se uma pesquisa acerca do contexto histórico e pensamentosde alguns autores nos quais nos 
fundamentamos para escrever este artigo. A partir dos estudos iniciais, pudemos concluir que, de acordo 
com a abordagem das obras por nós  pesquisadas, a felicidade é algo simples e que a literatura é um canal 
que o ser humano utiliza para expresser seus sentimentos e desabafar acerca dos sentimentos que 
preenchem seu interior, aqui, no caso, a felicidade. 

OS TIPOS DE FELICIDADE APRESENTADOS NAS OBRAS 

2.1  FELICIDADE COM AMOR 
Amor. Simplesmente amor. Ou nem tão simplesmente. O amor existe e é para todos, porém, poucos sabem 
amar. Mas, existe uma escola onde se aprenda a amar? É evidente que sim, não se encontra uma melhor do 
que a vida. Nela, aprendemos o real significado, a verdadeira importância desse sentimento. Desprezando a 
forma, o  alguém e  a  intensidade. Afinal, não há  intensidade correta para  para amar.  Tudo, no âmbito do 
amor,  é  incorreto ou  bizarro, como  Clarice apresenta em  seu  livro “Felicidade Clandestina”, no conto 
“Uma história de tanto amor”.  
Na história, uma menina se apaixona por uma de suas duas galinhas. Em decorrência disso,  ela não 
consegue conceber a ideia de  comê-las, justamente pelo fato do intenso sentimento existente: 

“A menina era uma criatura de grande capacidade de amar: uma galinha não corresponde ao amor que se 
lhe dá e, no entanto a menina continuava a amá-la sem esperar reciprocidade. Quando soube o que 
acontecera com Petronilha passou a odiar todo o mundo da casa, menos sua mãe que não gostava de 
comer galinha e os empregados que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, então, ela mal  conseguiu  

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

99



olhar: era ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe: 

“Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando assim dentro de nós. 
Daqui de casa só nós duas é que não temos Petronilha dentro de nós é uma pena.” (LISPECTOR, 1998, 
p.142).

Após um tempo, a menina ganhou outra galinha, Eponina, e então aprendeu o real significado desse 
sentimento, ignorando uma parte do romantismo para ser  realista:  

“O amor por Eponina: dessa vez era um amor mais realista e  não romântico; era o  amor de quem já 
sofreu por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não apenas soube como achou 
que era o destino fatal de quem nascia  galinha.” (LISPECTOR, 1998, p.142). 

 Com a lição da sua mãe, aprendera que mesmo depois de comer a galinha, continuaria amando-a. Fazendo 
assim, deu a entender ao leitor que o amor atravessa barreiras, ele suporta tudo, enfrenta as maiores 
dificuldades. E a menina compreendeu que totodos um dia irão morrer e que certas coisas na vida são 
inevitáveis: 

“Mas a menina não esquecera o que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados: comeu Eponina 
mais do que todo o resto da família, comeu sem fome, mas com um prazer quase físico porque sabia 
agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida.” (LISPECTOR, 
1998,p.143). 

A partir da análise desses trechos de “Felicidade Clandestina”, podemos nos compadecer ou até participar 
da dor da garotinha que sofria de um amor sincero pela galinha e temia por sua morte e percebemos que o 
contato humano com o mundo da fantasia é garantido pelos nossos próprios mecanismos psicológicos 
através dos sonhos e devaneios, atestando sua importância para o equilíbrio psicológico do ser humano.  
Nesse sentido, fica evidente o quanto necessitamos do acesso à literatura para entendermos nossos 
sentimentos. Nesse artigo, falando especificamente sobre a felicidade e como ela é vista em determinadas 
obras literárias, podemos relacionar estas palavras às de Candido (2004) quando defende a ideia da relação 
da literatura com os direitos humanos, pois a leitura do texto literário corresponderia para ele,  a  
uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de 
dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos 
humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade (CANDIDO, 2004, p.186).  
Além disso, a literatura nos possibilita não apenas uma visão mais ampla, mas visões múltiplas do mundo, o 
que é muito importante para a formação crítica humana, conforme veremos a seguir em duas obras de 
Marta Medeiros, ou seja, seremos apresentados a outras maneiras que a literatura nos apresenta esse 
sentimento justamente porque “quanto mais facetada se educar a receptividade, quanto mais móvel for, 
quanto mais superfície oferecer aos fenômenos, tanto mais mundo o homem percebe” (SCHILLER, 1991, p. 
81-82).  E essa é uma das funções da literatura: nos apresentar possibilidades diversas de enxergar o mundo
e nossos sentimentos.
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Diferente de Clarice, Martha em uma de suas crônicas exibida na obra “Felicidade Crônica”, retrata  outra 

forma  de  amor,  nem  um  pouco  estranho,  o  grandioso  amor  materno. Existem mães de todo tipo; 
loiras, morenas, altas, baixas, médias, cafonas, vaidosas, estudiosas, esforçadas. Mas, independente da 
peculiaridades, são mães, e o dever de respeitar e amar vai além dos defeitos. Há quem diga que é “um 
anjo da guarda”. Sendo assim, para ela,   a felicidade pode ser  encontrada em um abraço maternal ou até 
mesmo em um cuidado extremo e isso fica explícito, por exemplo, no trecho que segue: 

“Mãe é de outro mundo. É emocionalmente incorreta: exclusivista, parcial, metida, brigona, insistente, 
dramática, chega a ser até corruptível se oferecer em troca alguma atenção. Sofre no lugar da gente, se 
preocupa com detalhes e tenta adivinhar todas as nossas vontades, enquanto o mundo propriamente 
dito exige eficiência máxima, seleciona os mais bem-dotados e cobra caro pelo seu tempo. Mãe é de 
graça.” (MEDEIROS, 2014, p.169). 

Outra questão delicada em relação ao amor materno e  que é tocada na obra de Medeiros é sobre quão 
ingratos são os filhos, principalmente os adolescentes. O texto fala que eles não compreendem o tamanho 
do  amor materno, um amor que, obviamente, só as mães podem decifrar. Mas por que  não ser/estar feliz 
o suficiente com aquela que te deu à luz, te protegeu e sempre protegerá das armadilhas da  vida?  Não  é
o suficiente? Pois bem, elas possuem o  melhor colo do mundo, o mais confortável abraço e mesmo que
não enxergamos, elas têm os melhores conselhos. A mãe é o centro do universo do filho, tudo gira em
torno de suas respostas. É indispensável salientar que sem elas, será difícil experimentar uma felicidade
completa. Além disso, apesar de existirem muitas, nenhuma será como  a sua e elas sempre amarão os
filhos sem interesses escusos e ficarão felizes apenas com a sua feliciade. Esta é uma característica virtuosa
das mães e, conforme disse (Séneca, 2008:59) , “a verdadeira felicidade está na virtude” .

 Leiamos um trecho  de “Felicidade Crônica” que corrobora com as afirmações acima: 

“Mãe pode fazer papel de padre, de psiquiatra, de irmã, de filha, mas se sai bem mesmo é no papel de mãe, 
atenta e presente, mesmo quando longe. Trabalhem, caríssimas mães, festeiem, viajem, namorem, 
estudem, caminhem, divirtam-se. Maternidade não é tudo. Mas continuem ligando para saber se a gente 
chegou bem   em casa.” (MEDEIROS, 2014, p.167). 

3.1 FELICIDADE RENOVADA: 
Martha aborda essa renovação em duas crônicas e em cada uma delas ela mostra que  é  possível  cada  ser 
permitir  a  vinda  de  novas  e  melhores  formas  de  estar  de  bem consigo, deixando para trás seus 
medos. Em suas obras, ela deixa transparecer que a  euforia que acontece em cada um de nós desvenda os 
mistérios que nos impedem de tentar vivenciar um motivo inédito.  
Em geral, isso ocorre pelo medo do alvo não ser certeiro; do público não aceitar sua maneira de atuar na 
nova vida; e até mesmo por causa do risco da  própria pessoa não tolerar a recente transformação. Nesse 
caso, a autora sugere que nos permitamos mudar e se  porventura, o resultado for negativo, busquemos um
novo caminho para trilhar. Este conselho fica claro adiante:  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

3 FELICIDADE MATERNAL 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

101



“Fazer diferente, impressionar. Nada de ser lírico, nada de ser cru, transgrida,  provoque a crítica, 
provoque o público, não caia no gosto popular, não seja excêntrico, não seja petulante,  não  seja o 

      mesmo, não tenha  estilo, não finja ser o que não é,  não seja excessivamente confessional.” 
(MEDEIROS, 2014, p.41). 
Através das palavras dessa obra literária , podemos confirmar o que nos ensina Cândido quando constata 
que a obra literária: 
 significa um tipo de elaboração das sugestões da personalidade e do mundo que possui autonomia de 
significado; mas que esta autonomia não a desliga das suas fontes de inspiração no real nem anula a sua 
capacidade de atuar sobre ele. (CANDIDO, 1972, p.806).  

3.2 SER FELIZ EM COISAS SIMPLES: 

“Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas 
depois abri-o,  li  algumas  linhas  maravilhosas,  fechei-o  de  novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais 
indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns 
instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade.”(LISPECTOR, 
1998, p.12). 

O conto do livro “Felicidade Clandestina”, que dá o título ao mesmo, representa como este sentiment pode 
ser furtivo em alguns momentos. Como mostra na história, a menina descobre que ela  tornara  sua 
felicidade  clandestina, pois  não  queria  se  desfazer  do  livro  que  lhe  foi emprestado sem prazo de 
entrega, fazendo com que nem ela mesma tenha a convicção de que aquele sentimento pode acabar. 
Sendo assim, ela finge que o esquece, para cada vez que o ler, possa redescobrir seu amor por ele. Mas, 
afinal, a idade da garota tem a ver com o sentimento? 
 A idade estaria relacionada com a felicidade que ela sente em ter o livro nas suas mãos? É uma questão 
delicada para  se responder. O que de fato é importante perceber, é que a  imagem da felicidade no texto 
literário é assim, partindo do raciocínio de Lakoff, uma grande metáfora do tempo e do espaço em que se 
vive e ainda podemos acrescentar que nesse tempo e espaço metafóricos  cada personagem faz brotar, à 
sua maneira, formas  distintas de contentamento, seja nas coisas mais simples ou nas mais complicadas. No 
caso da garota, ela se contenta apenas com um livro que para muitos não é de suma importância, mas, para 
ela, teve grande valor, conforme comprovaremos através do fragmento abaixo: 
“A  felicidade  sempre  iria  ser  clandestina  para  mim.  Parece  que  eu  já  pressentia. Como demorei! Eu 
vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, 
balançando-me com o livro aberto no  colo, sem  tocá-lo,  em  êxtase  puríssimo.  Não  era  mais  uma 
menina  com  um livro: era uma mulher com o seu amante.” (LISPECTOR, 1998, p.12). 

Do mesmo modo, Martha expõe em “Felicidade Crônica” essa simplicidade: 
“Nas últimas semanas, meus dias foram salvos por detalhes. Uma segunda-feira valeu por um programa 
de rádio que fez um tributo aos Beatles que  me transportou para minha adolescência e me fez querer 
dividir aquele momento com pessoas que são importantes para mim. Na terça, meu dia não foi em vão 
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porque uma pessoa que amo recebeu um diagnóstico positivo de uma doença que poderia ser mais séria. 
Na quarta, o dia foi ganho porque o aluno de uma escola me pediu para tirar uma foto com ele. Na 
quinta,  uma  amiga   que   eu   não   via   há   meses  ligou   me   convidando  para almoçar.  Na sexta,  o  
dia  não  partiu  inutilmente  só  por  causa  de  um  cachorro- quente.  E  assim  correm  os  dias, 
presenteando a gente  com  uma  música,   um crepúsculo,  um  instante  especial  que  acaba 
compensando  24  horas banais.”(MEDEIROS, 2014, p.23 e 24).  

De fato, para grande parte das pessoas, há prevalência de que só é encontrado o prazer de estar feliz com 
grandes realizações, deixando escapar a simplicidade existente nas coisas do dia-a-dia,  fazendo assim  com 
que  sua  vida  perca  a  graça, privando a  entrada de  bons sentimentos presentes em pequenos gestos. O 
conto nos permite infeir que , feliz é  aquele que dá boas vindas a todas as formas de contentamento, 
tornando sua vida mais interessante por deixar a simplicidade ser a raiz da grande árvore, chamada: 
felicidade. 

3.3 (FÉ)LICIDADE 
Segundo os trechos que analisaremos a seguir, fascinantes  são  as  formas através das quais  Deus  faz  com 
que  percebamos  sua  presença:  quando estamos  tristes  e  afogados  em  nossas  próprias  lágrimas; 
quando perdemos  alguém  querido; adorando-o ou fazendo o bem para o próximo. Enfim, são milhares de 
maneiras, que revelam o quanto  Ele nos torna felizes e que  apenas Ele, somente Ele, tem o segredo de 
conhecê-las tão bem.  Nessa perspectiva,  infelizes são os que impossibilitam a invasão do amor de Deus 
para dentro de si. Estar em paz consigo é quando Ele  mostra  o  quanto  somos  capazes  de  sermos  os 
proprietários da felicidade, que adquirimos quando o conhecemos e recebemos a sua sublime visita. Em 
uma crônica do livro “Felicidade Crônica”, a autora propõe essa felicidade: 

“Fiquei com essa frase retumbando na  minha cabeça. De fato, Deus não está em promoção, se exibindo 
por aí. Ele escolhe, dentro do mais rigoroso critério, os momentos de aparecer pra gente. Não sendo 
visível aos olhos, ele dá preferência à sensibilidade  como  via  de acesso a  nós.  Eu  não  sou  uma 
católica  praticante e ritualística – não  vou   à   missa.  Mas   valorizo  essas  aparições  como  se   fosse  a 
chegada de uma visita ilustre, que me dá sossego à alma. Quando Deus aparece  pra você? Pra mim, ele 
aparece sempre através da música, e nem precisa ser um Nelson Freire. Pode ser uma música popular, 
pode ser algo que toque no rádio, mas que me chega  no  momento  exato  em  que  preciso  estar 
reconciliada  comigo  mesma.  De forma  inesperada,  a  música  me  transcende.  Deus  me  aparece  nos 
livros,    em parágrafos que não acredito que possam ter sido escritos por um ser mundano: foram 
escritos por um ser mais que humano.” (MEDEIROS, 2011, p.6). 

Já através de  um  conto, Clarice mostra essa  felicidade de  uma  maneira diferente. Nele, a protagonista 
está  em  paz  e  sentindo  um  imenso  amor  por  Deus,  tão  grande  que  ela compara com o materno: 
“Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas,  sem  pensar 
em  nada.  Ainda  não  percebera que  (...)  estava  era  de   uma atenção sem esforço, estava sendo uma 
coisa muito rara: livre. (...) Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti 
a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo.” (LISPECTOR, 1998, p.41). 
Contudo, após quase pisar em um rato morto, essa admiração por Ele, por alguns instantes se vai, ela 
desconta sua frustação no Deus em que ela havia elaborado, uma criação daquilo que ela não aceitava em 
si, tendo-o como um refúgio para suas limitações, se apavorando com sua própria rejeição, assim se 
protegendo e culpando alguém pela bagunça feita em sua vida: 

“Porque enquanto eu  amar  a  um Deus  só  porque  não  me  quero, serei  um dado marcado, e o jogo de 
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minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe.” (LISPECTOR, 1998, p.45). 

Conclui-se que, a maravilha que sentira era falsa, pois criara um mundo inexistente apenas para satisfazer
suas vontades, reconhecendo assim, que descontara em Deus algo que não era correto ser julgado.  

3.4 FELICIDADE CAPITALISTA 
Esta tão comentada forma de  contentamento, Martha aborda de uma maneira bem direta em sua crônica. 
Em contrapartida, este tema não é abordado na obra “Felicidade Clandestina“ de Clarice. Sobre ele, Martha 
escreve que: 

“O texto da contracapa diz que uma pessoa gentil terá mais oportunidades de se tornar feliz, rica, bem-
sucedida e realizada, e que o livro fornecerá soluções imediatas   e   de   longo   prazo   para   os  
interessados  em   se   tornarem  seres humanos melhores. Foi tudo que li até agora, a contracapa, e não 
vou adiante. Primeiro, porque tenho uma pilha de outros livros me aguardando, e em segundo lugar, 
porque já sou gentil. Nem sabia que sendo gentil eu poderia ficar rica, feliz, bem sucedida e essa coisa 
toda. Sou gentil simplesmente porque acho mais fácil do que ser grosseira. Despende menos energia. E 
também porque não vejo graça em magoar as pessoas. Até aí, estou no padrão. O que ninguém nos 
ensina é que gentileza demais pode, por incrível que pareça, também ser um defeito, e dos graves.” 
(MEDEIROS, 2011, p.8). 

Há  quem  diga  que  dinheiro  traz  felicidade.  Talvez traga  mesmo,  mas  é insuficiente para se ter uma boa 
vida. Do que adianta possuir uma boa condição financeira, se faltam bons amigos, amor-próprio, Deus, um 
amor e as demais coisas que são essenciais? Geralmente, dá-se preferência aos bens materiais  ignorando 
muitas vezes as coisas verdadeiramente  importantes do dia -a dia. Algumas pessoas chegam a menosprezar 
os que menos o possuem, deixando de acreditar que o importante são os sentimentos, como a felicidade, e 
não bens materiais. Esta felicidade, tão comentada, de leste a oeste, norte a sul, é  para todos, basta cada 
um acreditar que pode conquistá-la. 

4  CONCLUSÕES 
É difícil conceituar a felicidade, mesmo aquela apresentada nas obras literárias aqui analisadas.  Através 
dos  anos,  dos filósofos, da cultura e da sociedade estudada, foi ficando complicado refutar  a necessidade 
de tutela fundamental da busca à felicidade, considerando-se a subjetividade da questão. Entretanto, temos 
na literatura um dos objetos de conhecimento fundamentais no processo do alcance desse fim, que não 
deixa de passer pela construção continua da  formação humana. 
Nesse sentido, entendemos que  contribuímos, através da análise de como a felicidade é vista nessas três 
obras, para a  discussão dessa temática que inquieta a tantos leitores, tanto por seu teor  tão subjetivo 
qaunto por garantir-lhe o direito de fazer seus próprios juízos sobre os fatos, permitindo a criação de 
suplementos de leitura, na acepção de Iser (1999) e abrindo assim, novos horizontes literários.  
Por fim, temos consciência que nossos estudos  ainda não estão incluídos,  pois é iminente a necessidade  
de  aprofundar  o  conhecimento  dos  fatores  relacionados  à  felicidade os quais  são abordados pela 
literatura. Contudo, acreditamos que  esse estudo inicial tenha funcionado como um norte de caráter 
introdutório à nossa  produção científica. 
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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico propiciou 

uma nova forma do ser humano lidar com o mundo ao 

seu redor. Estabeleceu novas formas de pesquisar, 

estudar, aprender, e tratando-se disto, os jogos online 

vem gerando discussões sobre sua influência na 

aprendizagem de uma forma geral. O foco desta pesquisa 

será a importância dos jogos online de tipo RPG, os 

MMORPGs (Multi Massive Online Role-Playing Games) no 

campo acadêmico. Pretende-se compreender o emprego 

dessa ferramenta tanto no ensino quanto na 

aprendizagem da língua inglesa, na qual estaremos 

averiguando sua contribuição para o âmbito em questão 

por meio da verificação do desempenho dos alunos que 

tem contato com os MMORPGs.  

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem, jogos online, língua inglesa, tecnologia 

“IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM” – ONLINE GAMES IN THE TEACHING 
AND LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE 

ABSTRACT 

Technological development has provided a 

new way for human beings to deal with the world around 

them. It has established new kinds of research, studies 

and learning. Online games have generated discussions 

about their influence on learning in general. The focus of 

this research is the importance of RPG online games, 

especially MMORPG (Massive Multi Online Role-Playing 

Games), in the academic field. This study aims to 

understand the use of this tool both in English teaching 

and learning, as it explores the contribution of such 

games to the field in question. This is achieved through 

the verification of students’ performances taking into 

account their contact (or lack there of) with MMORPG. 

KEY-WORDS: english, online games, teaching and learning, technology 
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1   INTRODUÇÃO

O surgimento acelerado e definitivo das novas tecnologias nos dias atuais gera uma 

presença constante destas em nossa rotina, na maioria dos locais em que convivemos. Logo, é 

normal que também esteja no âmbito de ensino-aprendizagem, tanto de forma maléfica, quanto 

benéfica, conforme apontam pesquisadores e estudiosos de universidades como a USP e sites de 

prestígio como o da empresa Universo Online (UOL), e até os próprios sites de games. 

Os malefícios trazidos pelas novas tecnologias são inúmeros, entre eles estão a fuga do 

indivíduo para o seu próprio mundo virtual; a grande influência que gera mudanças de 

comportamento; os problemas relacionados à saúde do mesmo, pois pode acarretar o 

desenvolvimento de lesões por esforço repetitivo na questão dos jogos, pelo fato de os jogadores 

estarem sempre repetindo os mesmos movimentos no momento da partida. 

Todavia, não devemos apenas reparar nos malefícios, existem muitos benefícios que 

tornam a tecnologia fortemente significativa em nossa sociedade. Com ela, nós podemos nos 

comunicar com pessoas ao redor do mundo, usá-la no auxílio de pesquisas e estudos, e, citando 

novamente a questão dos jogos, nestes são apresentados desafios a serem superados, 

planejamentos e estratégias a serem feitos, aumentando as habilidades cognitivas dos jogadores. 

Os jogos eletrônicos fazem parte desse grande leque de entretenimento que provem do 

atual mundo tecnológico e informatizado. Tem sido de grande influência para todas as faixas 

etárias, de crianças até adultos, entretanto, é somente visto como uma diversão sem propósito ou 

finalidade. 

Os jogos online são muito populares entre a categoria jovem e duvida-se que traga 

benefícios de qualquer gênero. Os jovens se tornam mais conectados e menos concentrados em 

suas atividades off-line. Assim, esses jogos acabam configurando-se como “inimigos” da escola, 

com os quais a atenção dos alunos tem que ser sempre disputada, mas como foi dito 

anteriormente, existem benefícios que serão esmiuçados. 

Pretendemos, com essa pesquisa, investigar de que formas esses “inimigos” podem ser 

utilizados a favor da escola e especialmente do ensino-aprendizagem de língua inglesa, na qual 

admite-se que eles são muito influentes. 

Explorar a relação que os jogos online de tipo RPG (MMORPG) tem com o âmbito de 

ensino-aprendizagem, assim como pontos que motivam a aceitação desses games na vida 

acadêmica do estudante, se esses jogos realmente podem estar contribuindo para o processo de 

aprendizado do jovem e adolescente atual na língua inglesa, e se há melhora no desempenho dos 

alunos que dedicam parte do seu tempo a esses jogos. Pois, acredita-se que tais jogos podem 

desenvolver o conhecimento da gramática da língua inglesa, ampliar o vocabulário e motivar a 

comunicação na língua alvo. 
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Então, Considerando o interesse já existente nesses jogos, sugerimos o uso dessas 

ferramentas online para o ensino de línguas estrangeiras, pois os MMORPGs possuem como um 

forte aspecto a facilidade de prática da segunda língua no âmbito virtual, pelo fato de 

necessitarem do seu uso no momento da interação com o jogo. É considerável que a 

aprendizagem dessa maneira se torne mais prazerosa para a mocidade atual, pois estão 

aprendendo com uma prática bastante rotineira e normal em suas vidas sem nem perceber. 

Portanto, a inserção destas ferramentas geraria um interesse maior dos alunos pela 

matéria, facilitaria o modo de aprendizagem de muitos, e seria uma forma dinâmica de estudar. 

Logo, podemos facilmente relacionar as palavras “jogador” e “estudante”, estreitando suas 

relações com a língua inglesa, pois estes indivíduos estariam aprendendo com o acréscimo do 

divertimento gerado por esses mecanismos das novas tecnologias. O que seria um processo de 

aprendizagem mais livre, o que poderia facilitar e estimular a autonomia dos aprendizes. Na 

revisão bibliográfica desse estudo, a qual será retratada posteriormente, exporemos os 

argumentos dos pesquisadores da área. 

2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os jogos online sempre foram vistos com maus olhos por pais e educadores. Ainda existem 

muitos obstáculos a serem enfrentados tratando-se dos objetivos deste projeto, por existir uma 

grande resistência da sociedade em aceitar algo normalmente visto como forma de distração e 

diversão para ser usado em fins didáticos e educativos (RODRIGUES, 2012). 

Todavia, alguns pesquisadores como Prensky (2004), um grande apoiador da aprendizagem 

por meio de jogos online, pensam diferente e sustentam o argumento de que os gamers podem 

adquirir conhecimentos e habilidades. “Uma importante forma que hoje as pessoas estão 

utilizando para aprender hábitos de sucesso, acredite ou não, é jogando videogames e jogos 

online” (PRENSKY, 2004), Prensky citou sete “hábitos de sucesso” que alguém pode alcançar por 

meio dos jogos, e alguns deles são: a praticidade, objetividade, a facilidade para resolver 

problemas e trabalhar em equipe.  

Todos esses hábitos adquiridos ajudam no processo de aprendizagem em qualquer área, 

inclusive na área de línguas, mais especificamente a língua inglesa. Para poder alcançar alguns 

desses hábitos, deve existir as práticas de fala e leitura dos players contribuindo para o 

entendimento do jogo com o bônus importantíssimo da obtenção de vocabulário.  

Os principais jogos pelos quais podemos obter êxito são os do tipo MMORPG (Multi 

Massive Online Role-Playing Games) em que pode ser criado um mundo virtual onde jogadores de 

várias partes do mundo interagem entre si. A grande maioria destes jogos é em inglês, portanto o 

uso desta língua é fundamental para o entendimento do que se passa no jogo. 

Gee (2003) acredita que o domínio das táticas de jogo é bastante relevante e, 

definitivamente, não é um desperdício de tempo, pois os games oferecem grandes oportunidades 
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para o aprendizado crítico e resolução de problemas. E mais uma série de autores afirmam que o 

âmbito dos jogos virtuais “*...+ são ambientes autênticos de aprendizagem” (SOARES; 

WEISSHEIMER, 2010), o que concretiza que os jogos online e o ato de aprender estão fortemente 

relacionados. A sessão a seguir trata da metodologia utilizada na realização dessa pesquisa. 

3   METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da revisão bibliográfica da literatura relacionada ao 

uso de novas tecnologias no ensino de língua estrangeira, destacando-se os textos e pesquisas de 

Prensky e Gee no campo dos jogos online. 

O projeto foi concluído. Efetuou-se a observação sistemática das turmas do ensino médio 

integrado do Campus São Gonçalo do Amarante. A turma em questão é a 2ª série de ensino médio 

do curso de Informática integrado, no turno vespertino, onde existem muitos alunos que vivem 

essa realidade dos jogos online, e alguns exemplos de que esses jogos são efetivos no aprendizado 

da língua inglesa. 

Inicialmente, aplicamos um questionário, Figura 1, para conferir a opinião dos alunos em 

relação aos jogos online, logo em seguida, aplicamos o pré-teste com quinze questões de múltipla 

escolha referentes aos conteúdos já ministrados em sala de aula, estes são: presente simples; 

presente contínuo; passado simples; futuro; presente perfeito e superlativo. Com isto, 

diagnosticamos o nível de proficiência inicial dos alunos. Passado o pré-teste, dividiu-se a turma 

em dois grupos, segundo a escolha dos alunos de qual grupo participar. Vinte e um alunos 

constituíram o grupo “Music” e treze alunos constituíram o grupo “Games”. A professora-

orientadora cedeu uma aula de 45 minutos para os grupos exercerem as atividades relacionadas 

aos seus temas. 

Figura 1: Questionário aplicado à 2ª série de ensino médio do curso de Informática integrado. 
Fonte: dados da pesquisa. IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, 2014. 
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A fim de o grupo “Games” iniciar a prática dos jogos online, o instituto disponibilizou um 

dos laboratórios de informática para a prática do MMORPG, os jogos escolhidos (Grand Chase, 

Elsword, Ragnarok, Dugeons and Dragons) deveriam ser instalados, o que acarretou muitas 

dificuldades, desta forma, nos foi liberado somente jogos online de browser. Então, iniciamos as 

partidas no AdventureQuest of Worlds, um MMORPG com um enredo simples, que não é tão bom 

e interessante quanto os citados anteriormente, entretanto, se enquadra nos requisitos da 

pesquisa. 

• Sobre o AdventureQuest Worlds

Conforme alguns sites de jogos, o AdventureQuest Worlds é um MMORPG de browser, (ou 

seja, não é necessária a sua instalação, este pode ser jogado diretamente no navegador) em que 

você cria seu herói-personagem e entra no mundo místico de L.O.R.E (Land Of Rising Evil = terra 

do mal crescente). Sua missão geral é se tornar “um grande herói e manter a paz”. Para iniciar as 

partidas, é preciso apenas acessar a página do jogo, criar sua conta junto com o personagem, e 

escolher o servidor. A movimentação do personagem é realizada através do cursor do mouse e 

clicando-se na direção desejada. O jogo dispõe de um painel de controle com variadas opções a 

serem acessadas e ações a serem feitas. 

Para ganhar experiência e avançar de nível e também adquirir novas habilidades de classe, 

ande pelos cenários, movimente-se pelas cidades no mapa, converse com NPCs (personagens não 

controlados pelo jogador) para realizar missões. Além de pontos de experiência seu personagem 

será contemplado com itens (eles podem ser diversas coisas, principalmente armas, armaduras e 

demais equipamentos de guerra), dinheiro e peças de ouro. 

Figura 2: Exemplo de missões do game AdventureQuest worlds. Fonte: 
allgamesonlines.blogspot.com.br. IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, 2014.
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Neste jogo, assim como em muitos outros MMOs, é possível adicionar diversos outros 

jogadores em sua lista de amigos, enviar mensagens e formar grupos para realizar missões. É 

possível ainda acessar a página de outros personagens para obter informações a seu respeito. 

Você também poderá comprar armas e itens nas lojas presentes nas grandes cidades presentes no 

mapa. A Figura 2 é um exemplo de quest (missão), esta apresenta um conteúdo inteiramente em 

inglês e o estudante, ao ler a missão, está automaticamente praticando o seu Reading – a 

habilidade de ler textos em inglês. 

Certo tempo após o início da prática dos MMORPGs, alguns testes do vocabulário 

específico do jogo foram realizados. E, ao final do projeto, foi realizado o pós-teste para avaliar o 

desempenho dos estudantes depois de realizado o experimento, o qual constituiu-se dos mesmos 

conteúdos do pré-teste mais algumas questões do vocabulário referente ao game.  

Na próxima sessão trataremos dos resultados obtidos pelo experimento e as discussões 

pertinentes. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando a Figura 3, notamos que 50% dos alunos da turma em questão pratica algum 

jogo online, e destes 44,11% obtiveram algum aprendizado em língua inglesa, o que nos confirma 

a relação existente entre os jogos online e a aprendizagem da língua inglesa. 15,4% dos alunos do 

grupo “Games” acertaram quatorze de quinze questões do pré-teste, estes vivem a realidade dos 

jogos online, inclusive os do tipo MMORPG, e possuem um vasto conhecimento na língua. 

Figura 3: Gráfico dos resultados referentes ao questionário. Fonte: Dados da pesquisa. 
IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, 2014. 
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O pré-teste foi aplicado a seguir, e por meio deste, foi possível obter o nível inicial de 

proficiência dos alunos, suas habilidades e dificuldades na língua inglesa. Conforme a Figura 4, na 

qual exibe-se que 23,1% dos alunos acertaram entre quatro e seis questões, 38,5% dos alunos 

acertaram entre sete e nove questões,  e a mesma porcentagem é apresentada para os alunos que 

acertaram entre 10 e 15 questões; diagnosticamos que o desempenho dos gamers foi mediano e 

esperou-se que após a prática com o MMORPG online, os resultados melhorassem. 

A prática com o MMORPG AdventureQuest Worlds iniciou-se algumas semanas após a 

aplicação do pré-teste. Os alunos sentiram certa dificuldade no início das partidas pelo fato de o 

game ser em inglês, entretanto, com a prática, eles começaram a entender melhor as missões e 

evoluir no jogo. Isto, devido à aquisição de vocabulário que é perceptível durante o processo. 

Durou cerca de um mês. 

Chegando ao fim da prática, aplicou-se o pós-teste. Os resultados obtiveram uma melhora 

significativa. No pré-teste, 38,5% dos alunos acertaram entre 10 e 15 questões, já no pós-teste, a 

Figura 5 nos mostra que houve um aumento de 30,7% de acertos, passando a uma quantia igual a 

69,2% de acertos. Esses resultados em muito nos ajudou a testificar nossa tese inicial, a de que os 

jogos online do tipo MMORPG são de grande auxílio para o ensino-aprendizagem da língua 

inglesa, devido à aquisição de vocabulário que ocorre durante as partidas por meio da leitura, 

interpretação e até mesmo escrita (através do diálogo que deve existir entre os jogadores), por 

parte dos gamers. O tempo de prática foi curto, em torno de um mês, por este fato, a melhora dos 

Figura 4: Gráfico dos resultados referentes ao pré-teste. Fonte: Dados da pesquisa. IFRN 
Campus São Gonçalo do Amarante, 2014. 
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resultados foi considerada significativa, podendo ser ainda melhor, se o período de partidas 

pudesse ter sido maior. 

Em relação ao argumento geral dos pesquisadores da área na sessão referente à revisão 

bibliográfica, de que os gamers podem adquirir conhecimentos e habilidades por meio dos jogos 

online, inclusive no âmbito da língua inglesa, pudemos constatar que essa afirmação é provável a 

partir dos resultados obtidos, os quais foram positivos. Com um maior tempo de prática, 

poderíamos ter testificado ainda mais a argumentação desses estudiosos, por meio de um 

aprofundamento no domínio acadêmico dos estudantes. Entretanto, fizemos o que nos foi viável e 

os resultados coletados foram bastante satisfatórios. 

Essa pesquisa foi realizada ao longo de meses e envolveu a vida acadêmica de trinta e 

quatro estudantes, assim como nossa comunidade escolar. Com isto posto, espera-se que por 

meio dessa pesquisa, os jogos online do tipo RPG possam auxiliar, por meio da prática da língua 

inglesa no âmbito virtual, na aprendizagem da mesma. Apresentando assim, tanto para alunos 

como para professores, uma nova forma de estudo. Espera-se também que os pais e professores 

possam ver com outros olhos os games tão comuns e apreciados entre seus filhos e alunos. 

Na sessão a seguir concluiremos o nosso estudo sobre a influência dos jogos online de RPG 

no âmbito de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Figura 5: Gráfico dos resultados referentes ao pós-teste. Fonte: Dados da pesquisa. IFRN 
Campus São Gonçalo do Amarante, 2014. 
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5  CONCLUSÃO 

O número de games existentes aumenta cada vez mais, assim como o número de 

jogadores, esse é um grande motivo para se trabalhar esse tema. Conclui-se que existem muitos 

malefícios fortes que atacam as novas tecnologias, mas em contraponto, os benefícios também 

são inúmeros e bastante relevantes na defesa da tese de que elas são importantes no processo de 

ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Os jogos online do tipo MMORPG desempenham um papel elementar nesse processo, 

dado que as várias formas de interação providas por eles fazem com que a aprendizagem do inglês 

se torne mais simples e lúdica. Sua popularidade propicia o interesse maior dos alunos que são 

beneficiados a cada partida com aquisição de gramática e vocabulário. 
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RESUMO 
O festival de dança resultou de um projeto de dança 
que vinha sendo realizado previamente, há cinco 
meses, dentro do INSTITUTO FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE- CAMPUS NATAL CENTRAL (IFRN-
CNAT). Denominado “Dança experimental”, o projeto 
foi oferecido pela Coordenação de assistência ao 
servidor- COAS-CNAT e desenvolvido com os alunos 
do próprio campus. O festival contou com a mostra 
de trabalhos produzidos pelos alunos da instituição, 
coordenados e orientados pela professora/estagiaria 

do projeto, Raquel Ellen. Neste foram apresentados 

os mais variados ritmos e estilos de dança. A 
realização desse primeiro festival resulta em uma 
produção de um segundo evento, sendo proposto da 
mesma maneira do primeiro e com um maior intuito 
de divulgar as aulas do projeto e proporcionar 
também a beleza que o espetáculo de dança pode 
trazer para dentro do campus. 

PALAVRAS-CHAVE: Dança, festival , divulgação. 

ABSTRACT 

The dance festival resulted from a dance project that 
had been done previously, for five months, inside the 
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- 
CAMPUS NATAL CENTRAL (IFRN-CNAT). Named 
“Dança Experimental”, the project was offered by the 
Coordenação de assistência ao servidor- COAS-CNAT 
and developed by the own students of this campus. 
The festival counted with the exhibition of works 
made by the students, and coordinated and 

orientated by the teacher/internship of the project, 
Raquel Ellen. On the exhibition, there were presented 
several dancing rhytms and styles. The realization of 
this first festival leaded to the production of a second 
event, being proposed on the same way as the first. 
Also, it had the goal to disseminate the classes from 
the project, and to show the beauty that the dancing 
spectacle may bring into the campus. 

KEY-WORDS: Dance, festival, disseminate.

GYMNASTICS LABOR AND ORAL HEALTH: PRACTICES FOR IMPROVING 

QUALITY OF LIFE OF SERVERS/THE ACTIVE OF IFRN NATAL CENTRAL
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN vem desenvolvendo um trabalho 
educacional em suas diversas vertentes. Trabalho este que vem sendo feito com indiscutível 
empenho de seus servidores/as e estagiários/as. O projeto, que ora apresentamos, é exemplo do 
trabalho educacional desenvolvido a partir da linguagem corporal/dança. 

Tendo em vista que dentro do campus já existem: Mostra de Teatro (através da disciplina 
de artes cênicas), Festival de Música (que compõe a programação cultural da EXPOTEC) e Mostra 
de vídeo (desenvolvida pela disciplina de Artes Visuais); constatamos a necessidade de uma 
Mostra de Dança, para inserir e divulgar tal modalidade das artes cênicas no contexto cultural do 
nosso campus Natal Central- CNAT. 

O projeto “Dança experimental” idealizado e oferecido pela Coordenação de Assistência ao 

Servidor- COAS/CNAT, com a supervisão da professora Ivana Lúcia, orientação da professora de 

Artes visuais Suély Souza, e ministrado pela professora/estagiaria Raquel Ellen, vem possibilitando 

aulas de dança aos alunos/as e servidores/as do campus.  

A culminância destas aulas se deu através da realização de dois festivais no IFRN/CNAT: O 

primeiro aconteceu no dia 27/02/2015, no final do segundo semestre do ano letivo de 2014. E o 

segundo foi realizado no dia 17/08/2015, no final do primeiro semestre do ano letivo de 2015.  

Os festivais de Dança do IFRN (2014 e 2015), Campus Natal Central, foram realizado 
obedecendo aos seguintes critérios e normas de organização: 

• Mantém a característica dos festivais, com sequência de apresentações por ordem
decidida, previamente, pela coordenação; 

• As apresentações não tem ligação uma com a outra, por isso foram denominadas como
festivais e não espetáculos; 

• As apresentações poderiam conter pessoas que não frequentam as aulas de dança, mas
cada grupo, obrigatoriamente, precisava de, pelo menos, um responsável que seja aluno 
frequente das aulas, ou seja, não eram permitidos grupos com pessoas apenas de fora do projeto, 
já que o evento foi organizado para divulgação das aulas de dança no campus; 

• Cada grupo deveria eleger um líder, o qual iria se responsabilizar a resolver os assuntos a
serem tratados com a coordenação; 

• Era estritamente proibida a participação de pessoas de fora do instituto nas
apresentações; 

• No ato da inscrição deveria ser informado o tipo de dança que iria apresentar, o número
de componentes na apresentação e o tempo de apresentação; 

• Cada apresentação deveria ter duração de, no máximo, 5 minutos;
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• As apresentações poderiam conter de 01 a 10 componentes;

• A sala de dança do instituto foi liberada para todos os grupos ensaiarem, mas sempre
com a supervisão da professora/estagiária; 

• Os horários de ensaios na sala foram organizados pela professora/estagiária junto aos
responsáveis por cada grupo inscrito; 

• O ensaio geral ocorreu três dias antes do acontecimento de cada festival para testar luz e
espaço do palco; 

• As aulas de dança, até o dia do festival, foram substituídas por ensaios dos grupos para o
evento. 

• Foram abertas vagas para 20 grupos se apresentarem;

• O projeto contou com distribuição de senhas, para que a coordenação tivesse o controle
da quantidade de público que o festival obteve. 

Assim o nosso principal objetivo é divulgar as ações do projeto de dança desenvolvido pela 
COAS no CNAT e fortalecer essa linguagem corporal que é a dança. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O título do projeto representa bem a intenção das aulas que é a experimentação nas mais 

variadas formas de dança. Sendo assim, foi proposto trabalhar, a cada mês de aula, um ritmo 

diferente. Para que, desta forma, pudesse ser proporcionado, a cada um dos alunos, os mais 

variados repertórios de vivências e aprendizado dentro do mundo da dança.  

As aulas foram ministradas de forma a trabalhar a criatividade dos alunos, por meio da 

improvisação e da liberdade, sempre respeitando a individualidade de cada um. Como bem sugere 

KATZ (2005, p.61), quando afirma que: “Tudo o que brota, brota como forma. Mais adiante, num 

processo de associação, esta forma ganhará vividez.[...] Forma: a tratar de similitudes e 

parecenças. Forma: passaporte dos existentes’”.  

Deste modo, e com base ainda nos ensinamentos de Francischini Guerreiro 2008, nos 

utilizamos das seguintes formas de Improvisação, observando-as como associações por 

semelhança: 

1. improvisação sem acordos prévios;

2. improvisação com acordos prévios, que se subdivide em duas classes:

2.1 improvisação em processos de criação; 

2.2 improvisações com roteiros.  
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Assim, as aulas foram desenvolvidas com o aprendizado dos passos bases de cada ritmo, e 

o trabalho de coreologia do ritmo, que foi feito por meio da improvisação com os alunos.

O ritmo que mais os alunos se identificaram, durante esse processo experimental, foi o hip 

hop. Este gênero foi referenciado aos estilos de danças sociais ou coreografado relacionando-os à 

música e à cultura do hip hop. Acreditamos que esta boa recepção, por parte dos alunos, deveu-se 

à faixa etária deles. 

Nas aulas, foram apresentadas as sequências rítmicas desta dança, trabalhando seus 

passos bases, e mostrando as variações de possibilidades que podem ser criadas dentro de uma 

composição coreográfica a partir deste ritmo.  

Durante as aulas, foi possível observar uma grande dificuldade do acompanhamento de 

ritmo hip hop, já que este tem uma marcação de batida muito forte, e a contagem e o compasso, 

nessa dança, são muito exigidos pelos seus praticantes. Sendo assim, foi proposto em sala de aula 

um exercício de dinâmica de ritmo, para que os alunos se habituassem a essa nova proposta de 

dança.  

Outro aspecto a ser observado, dentro dessa proposta de trabalho, diz respeito ao trabalho 

com diferentes estereótipos de corpos. Alguns corpos habituaram-se melhor a essa prática e 

outros não; sendo assim, a evasão de alguns alunos durante as aulas foram perceptíveis.  

Procurando teorizar sobre o trabalho desenvolvido, afirmamos que a dança 

contemporânea, escolhida para as aulas, surgiu na década de 60 como uma forma de protesto ou 

rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações e 

experimentações, que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, finalmente - na 

década de 1980 - a dança contemporânea começou a se definir desenvolvendo uma linguagem 

própria. 

  Nas aulas, o uso de matérias, objetos, formas e sentidos, foram fontes de inspiração para 

novas movimentações, já que esse novo ritmo permitia essa liberdade maior de movimentos. 

A dança, por exigir bastante equilíbrio, força, flexibilidade e audácia, apresentou algumas 

dificuldades para alguns alunos. Durante o processo, foram registrados os avanços de cada um dos 

praticantes, anotando as suas dificuldades e, concomitantemente, motivando-os a melhorar cada 

vez mais. 

A vivência dessa arte, dentro do Instituto, proporcionou novos amantes da dança 

contemporânea. 
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3 METODOLOGIA 

Atualmente, as aulas de dança no instituto estão focadas no HIP HOP e na dança 

contemporânea. Portanto, o festival contou em sua grande maioria, com apresentações dentro 

desses estilos. 

Nós utilizamos da metodologia em que os alunos tinham a liberdade de formar grupos, nos 

quais a interação entre cada grupo levaria a um acordo coletivo sobre a apresentação que cada 

um iria trabalhar dentro do festival. Essa conclusão, sobre o que iria ser mostrado no festival, 

obrigatoriamente era informada com antecedência à coordenação do evento. A partir desse 

momento, o aluno tinha a permissão do uso da sala de dança em prol de ensaios para o festival, e 

estava sempre sobre a supervisão da professora. Esta auxiliava e opinava o trabalho do grupo. 

Poderíamos concluir que os alunos tinham uma liberdade um tanto limitada na hora de montar 

seus trabalhos, pois, a composição de cada grupo era de total responsabilidade do grupo até o 

ponto que não excedia a nenhuma regra imposta pela organização.   

As coreografias apresentadas nos dois festivais, na sua maioria, eram de autoria dos 

próprios alunos. Outra parte apresentou coreografias disponibilizadas na internet, mas sem deixar 

de colocar sua essência na hora de mostrar ao publico.  

Em questão de figurinos e maquiagens, a coordenação do evento deixou a mercê de cada 

grupo decidir o seu. Deixando claro que previamente o figurino deveria ser mostrado à 

organização e de preferência, por indicação da própria professora, fazer os ensaios com os 

figurinos prontos, para que não houvesse surpresas no dia do festival.  

Houveram também orientações e preparações de palco como, por exemplo, conversas e 

dinâmicas durante os ensaios para que, assim, houvesse uma liberdade de comportamento no 

palco. Coisas como: Sorrir na hora de dançar, ensaiar como se estivesse no dia, trabalhar o olhar 

para o publico, fazer cada movimento sem atropelar o outro, a calma, a perda da timidez e do 

medo do palco etc.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resultado desse projeto foi um evento que conseguiu conquistar um satisfatório número 

de espectadores e apreciadores dessa arte dentro desta comunidade escolar. Arte esta que até 

então era pouco vista, divulgada e valorizada dentro deste campus. 

A forma como cada aluno se envolveu e dedicou-se para a realização desses eventos era 

nitidamente gratificante. Cada evento contou com cerca de dois meses de preparação e ensaios, 

trazendo para o ambiente das aulas de dança uma grande união e cumplicidade dos participantes. 
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Eram cerca de 50 pessoas todas empenhadas em fazer com que o evento acontecesse da melhor 

forma possível.   

Foi possível observar também a grande valorização que o evento obteve, pois o número de 

publico aumentou nitidamente; a divulgação do evento dentro do campus foi mais fluente; a 

ansiedade dos/as alunos/as do instituto para que o dia do evento chegasse era eufórica; e a 

participação/dedicação dos/as alunos/as no festival, como bailarinos, de um evento pro outro 

também foi um avanço significativo. As composições coreográficas apresentadas também 

obtiveram grandes avanços de um evento para o outro.  

E, por fim, a experiência que o evento traz para os alunos, como praticantes da arte da 

dança, para o IFRN-CNAT e a COAS como organizadores de um evento e para a professora como 

idealizadora do festival. É uma riqueza inserida dentro do âmbito de trabalho em que convivem e 

um reconhecimento de que deve sim ser passada para os mais variados núcleos dos institutos 

federais. 

Credito: Fotos tirada pela Comunicação social IFRN CNAT, 2015 

Credito: Fotos tirada pela Comunicação social IFRN CNAT, 2015. 
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Credito:Fotos tirada pela Comunicação social IFRN CNAT, 2015. 

Credito: Foto tirada pela Comunicação social IFRN CNAT, 2015. 

Credito:Fotos tirada pela Comunicação social IFRN CNAT, 2015. 
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5 CONCLUSÃO

O projeto "Festival de Dança - Campus CNAT" visa à vivência da dança e a estimulação da 

criação dos alunos, bem como, a divulgação da dança dentro do instituto, com intuito de estimular 

os alunos à apreciação desta linguagem, fato que com certeza foi alcançado nestas duas edições 

de festivais promovidas.  

Como pudemos observar, no decorrer desta narrativa, estamos bastante satisfeitos com o 

êxito alcançado. Deste modo, almejamos a continuidade destas atividades. 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUERRERO, Francischini. Formas de Improvisação em Dança. UFBA , 2008.

KELLY, Larissa. Refletindo sobre o ensino da dança na escola. GEPEC/ DEF/ UFRN.

LEAL, PATRÍCIA. Amargo perfume: a dança pelos sentidos. Patrícia leal. Apresentação de Elisabeth

Bauch Zimmermann - São Paulo: Annablume, 2012. 

MARCHIORO, Anny Danielle Rosa. A dança nas aulas de Educação Física: Hip Hop como 
instrumento. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd165/a-danca-nas-aulas-de-

educacao-fisica-hip-hop.htm. Acesso em 08 de dez de 2014. 

WOSNIAK Cristiane; MARINHO, Nirvana. Dança e Educação Somática: A Técnica na Cena 
Contemporânea. Joinville: Nova Letra, 2011. 

122



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

USO DA ESTRATÉGIA METACOGNITIVA NO IFRN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 
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RESUMO 

O trabalho pretende analisar a estratégia de 

aprendizagem metacognitiva segundo a classificação 

de O`Malley e Chamot (1990) através de uma 

atividade proposta em sala de aula de língua inglesa 

feita com duas turmas de Ensino Médio no 

IFRN/Campus Currais Novos-RN. Para tanto foi 

aplicada atividade com duas turmas regulares de 

Ensino Médio Técnico Integrado no IFRN-Campus 

Currais Novos no período de agosto a setembro do 

presente ano. Os alunos foram orientados através de 

uma atividade chamada de self-study elaborada por

uma professora do Instituto e realizaram uma análise 

de uma atividade do livro de inglês High Up – Books 

01 and 02 que fora adotado para o ano letivo de 

2015. Analisaremos como esta atividade se encaixa 

na como atividade relacionada à estratégia de 

aprendizagem metacognitiva classificação proposta 

pelos autores e os resultados encontrados. Dos 

resultados encontrados descobrimos que mais de 

50% pesquisados preferem a ajuda online, do google 

tradutor. Nas páginas dos exercícios pesquisados das 

cerca de 1.000 palavras cerca de 5% dos alunos não 

conheciam até 50 palavras que corresponde a 5% do 

total constata-se um bom conhecimento do inglês 

por parte dos estudantes. 91% dos alunos gostaram 

da atividade, o que demonstra a importância deste 

tipo de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de Aprendizagem Metacognitiva, Ensino Médio, Ensino do Inglês. 

THE USE OF METACOGNITIVE STRATEGY AT IFRN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the learning strategy called 

metacognition according to O`Malley e Chamot 

(1990) through an activity proposed in the English 

language classroom done with two high school 

classes at IFRN/Campus Currais Novos-RN. For that it 

was made the activity with two regular classes from 

technician high school groups of IFRN-Campus Currais 

Novos at the period from August to September at the 

current year. The students were oriented according 

to an activity called self-study built by a teacher of 

the school and they did an analyses of the English 

book High Up – Books 01 and 02 that were adopted 

for the 2015 year. We will analyze how this activity is 

related to an activity according to the learning 

strategy metacognition classified by the authors and 

the results that we have gotten. From the results we 

gather we found that more than 50% of the students 

researched prefer online help, google translator. In 

the exercises pages there is around 1,000 words and 

about 5% of the students did not know the meaning 

from one to 50 words and this figures a well 

knowledge of English. 91% of the students enjoyed 

the activity, what demonstrates the importance of 

this kind of work. 

KEY-WORDS: Metacognitive Learning Stategy, High School, Teaching English. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A que se propõe este artigo 

Nosso trabalho teve início no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte-IFRN Campus Currais Novos-RN no 2º Bimestre do corrente ano letivo nas 

turmas de 2º e 3º anos Ensino Médio Técnico Integrado (Informática e Alimentos) e tem o objetivo 

de analisar a estratégia de aprendizagem metacognitiva definida por O’Malley e Chamot (1990) e 

Oxford (1990) em uma atividade proposta em duas turmas do Curso Técnico de Alimentos deste 

campus. 

Nossa preocupação inicial surgiu em virtude de sermos constantemente questionados 

pelos estudantes no sentido de como eles poderiam aprender inglês fora da escola. Diante da 

dificuldade em se trabalhar com a língua estrangeira com muitos alunos que carecem de uma base 

na disciplina decidimos fazer uma atividade que pudesse gerar uma atitude mais autônoma por 

parte dos alunos. 

Nossa proposta de contribuição é justamente mostrar como a estratégia de aprendizagem 

metacognitiva pode ser utilizada em sala de aula de forma prática e como o professor pode 

aproveitar esta atividade para depois desenvolver nos seus alunos, atitudes mais autônomas em 

relação à aprendizagem de língua inglesa e melhorar a base de conhecimento de inglês em sala de 

aula. 

Os estudantes na atualidade dispõe de diversos recursos tecnológicos que auxiliam 

bastante o aprendizado como computadores, smartphones, tablets, etc. e fazem com que as 

possibilidades de aprendizado chegassem a todos (ou quase todos) os alunos matriculados 

regularmente nas escolas públicas brasileiras. A política do governo atual fomentou o sistema 

educacional com uma injeção de recursos que antes não tínhamos como a criação de leis que 

obrigam as escolas a terem seus laboratórios de informática, bibliotecas com livros atualizados, 

equipamentos como projetores multimídia, etc. No entanto, muitos destes alunos se veem 

perdidos diante desta vasta gama de opções. Eles precisam de uma orientação para saberem 

como estudar. Esta estratégia ajuda justamente a refletir sobre o aprendizado e orienta o 

estudante a buscar as próprias soluções e assim se tornarem mais autônomos. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tomamos como base do nosso trabalho a estratégia de aprendizagem definida por 

O’Malley e Chamot (1990) enquanto estratégia metagognitiva que é uma das estratégias de 

aprendizagem.  

124



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Existem diferentes classificações para as estratégias de aprendizagem. Estas classificações 

provêm de visões específicas defendidas pelos autores e pesquisadores. Na literatura, as 

classificações mais referenciadas são as de O’Malley e Chamot (1990) e Oxford (1990), sendo a 

última mais popular, tomadas como parâmetro para muitas pesquisas. Escolhemos O’Malley e 

Chamot (1990) como base de nosso trabalho. 

De acordo com Cohen (2002) em relação à função na língua as estratégias são divididas 

predominantemente em estratégias de uso linguístico e estratégias de aprendizagem. Iremos nos 

concentrar apenas nas estratégias de aprendizagem.  

As estratégias de aprendizagem visam a possibilitar, facilitar ou acelerar a aprendizagem de 

uma língua. Este tipo de estratégia pode, por exemplo, ajudar o aprendiz a memorizar vocabulário 

(DE CARRICO, 2001; RODRIGUES, 2004; VILAÇA, 2004) ou aprender uma forma verbal específica 

(VILACA, 2005). 

Alguns autores (WENDEN, 1987; OXFORD, 1990; CHAMOT, 2005, por exemplo), no entanto, 

preferem empregar o termo estratégias de aprendizagem tanto com referência à aprendizagem 

quanto ao uso. Outro termo empregado de forma abrangente é estratégias do aprendiz. Observe 

a figura: 

O propósito da estratégia é o terceiro critério apontado por Cohen (2002). De acordo com 

este critério, as estratégias são classificadas como sociais, afetivas, cognitivas e metacognitivas. 

Este é o critério de classificação mais empregado na literatura sobre ensino de línguas (WENDEN, 

1987; OXFORD, 1990; O`MALLEY & CHAMOT, 1990, entre outros). Podemos considera-la, 

portanto, uma classificação clássica. 

Os autores alertam, no entanto, que a classificação não é rígida já que elas estão às vezes 

inter-relacionadas. A figura 2 sintetiza esta discussão. Nas seções seguintes deste artigo, são 

apresentadas as atividades em sala de aula e sua relação com a estratégia metacognitiva, 

estratégias de aprendizagem discutidas por Oxford (1990) e O’Malley & Chamot (1990), 

referências para muitos pesquisadores na área. 
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O`Malley e Chamot (1990) dividem as estratégias em três categorias: metacognitivas, 
cognitivas e sócio-afetivas. Os autores adotam, portanto, o critério de propósito da estratégia.

As estratégias metacognitivas requerem avaliação, planejamento, reflexão e
monitoramento do processo de aprendizagem. São responsáveis, portanto, pela administração de 
processos envolvidos na aprendizagem, em especial pelo emprego consciente de estratégias 
cognitivas. Elas representam um pensar sobre a aprendizagem de forma a possibilitar a tomada de 
decisões que visam possibilitar uma aprendizagem mais consciente, responsável e bem-sucedida. 
Uma das funções das estratégias metacognitivas é identificar problemas durante a aprendizagem 
e planejar possíveis soluções. (VILAÇA, 2011) 

Apesar das estratégias metacognitivas não estarem relacionadas à aquisição de conteúdos 
específicos, o emprego das mesmas contribui de forma significativa para o sucesso da 
aprendizagem, uma vez que é por meio delas que os alunos podem desenvolver níveis mais 
elevados de autonomia e consciência sobre o processo educacional (COHEN, 1998; POZO, 2002;
CHAMOT, 2005). 

Segundo RUBIN (1975) e OXFORD (2002) a aprendizagem por meio das estratégias 
metacognitivas é uma característica geralmente atribuída a alunos bem-sucedidos.

Quanto mais cedo necessidades específicas ou problemas relacionados à aprendizagem forem 
identificados, maior será a possibilidade de satisfazê-los ou contorná-los. 

Oliveira e Chadwick (2004, p. 38) apontam que as estratégias metacognitivas “referem-se 
ao pensar sobre o próprio pensar, de forma reflexiva e consciente”. Os autores acrescentam que 
“a metacognição constitui um conjunto de ferramentas essenciais para que o aluno se converta 
num aprendiz autônomo”. 
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3  METODOLOGIA
Como estratégia metacognitiva, utilizamos uma folha com orientações para que os alunos 

pudessem responder uma atividade proposta no livro. O objetivo era incentivar os estudantes do 
IFRN/Campus Currais Novos a fazer uma reflexão sobre a atividade do livro e sobre sua 
aprendizagem. A atividade foi feita em duas turmas uma de 3º e outra do 4º ano do curso técnico 
de alimentos na forma integrada.  

A proposta da atividade surgiu de uma atividade do livro de inglês da coleção High Up 
(Dias, 2013) - livros 01 e 02 - adotados pela escola para o ano de 2015. A cada duas unidades o 
livro traz uma proposta de atividade como um resumo do que foi estudado e o aluno tem a 
oportunidade de verificar as respostas ao final do livro.  

Para orientar melhor esta atividade foi elaborada uma folha com instruções chamada de 

self-study (mesmo nome da atividade proposta no livro) para que o aluno refletisse o que estava 

fazendo e não apenas fizesse a atividade sem observar seus erros ou então ignorasse a atividade 

ou até mesmo “colasse” as respostas no final do livro.  

O Self-study 
A figura abaixo traz a folha de orientações: 
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A figura 03 apresenta a proposta de atividade feita na sala e os alunos foram solicitados a 
comentar todos os cinco itens de forma escrita e argumentando sobre cada um deles. Dos 65 alunos 
das duas turmas 57 entregaram a atividade que fez parte das atividades do 2º bimestre deste ano. 
Alguns alunos não conseguiram fazer as considerações finais (item 5), mas todos eles comentaram 
quase todos os itens.  

Alguns alunos foram sucintos em seus comentários, outros foram mais elaborados em suas 

respostas. Foi colocada uma tarja preta para preservar a identidade dos alunos. Iremos citá-los como 

Aluno/a 01, Aluno/a 02, etc. Vamos observar as respostas abaixo:

A aluna 01 foi bastante resumida em seus comentários e não discorreu sobre o último item da 
pesquisa. Como se trata de uma aluna com bastante conhecimento de inglês é provável que esta 
atividade tenha sido bastante simples para a ela. O nível de conscientização do conhecimento dela fica 
bem claro na frase “Não tive dificuldades” e “Acertei todas”.  

Para este tipo de aluno esta atividade talvez não tenha gerado muita reflexão ou até mesmo 
não seja muito “eficaz”, no entanto, serviu para que ela observasse que seu grau de aprendizado está 
muito bom e também para que ela reflita sobre as “dicas” dadas como o uso do dicionário e o tira-
dúvidas com um colega. É provável que ao refletir sobre o próprio aprendizado, ela possa ajudar os 
colegas nas dificuldades deles quando ela for procurada.  

Analisemos outro estudante: 

128



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

A aluna 2 conseguiu compreender exatamente o que a professora esperava que ela fizesse. 
Além de observar tanto o desempenho, quanto o vocabulário que ela não dominava ela fez uma ótima 
reflexão sobre seu aprendizado – sua trajetória no ano letivo.   

Em relação aos erros o comentário em relação à correção merece nosso destaque: 

“no momento que o aluno corrige seu self-study detecta os erros que cometeu e pode corrigí-
los para que não volte a errar”.  

Neste comentário percebemos que a aluna está fazendo o uso da estratégia metacogitiva, pois 
ela conseguiu observar os erros e poderá tornar-se mais eficiente em seu aprendizado desenvolvendo 
uma autonomia, tendo consciência do que precisa estudar para que não erre novamente. É 
exatamente esta a proposta da atividade.  

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES
Vamos observar a tabela a seguir: 
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Na análise deste gráfico quanto aos meios de tradução das palavras desconhecidas o 

resultado da pesquisa mostra que muitos alunos estão utilizando a internet para saber o 

significado das palavras, no caso o site mais comentado foi o google tradutor. Dos que afirmaram 

usar dicionário não estava especificado se era um dicionário online ou um dicionário de papel. 

Mais de 50% dos 57 alunos preferem a ajuda online, provavelmente por ser mais rápida. 

Nesta tabela vemos que a quantidade de 37 alunos decidiu fazer a atividade sem o auxílio 

de colegas, mais de 50% dos alunos pesquisados. A maioria dos estudantes conseguiu fazer apenas 

consultando o dicionário – online ou não. Esta reflexão implica na necessidade de termos mais 
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Tabela 2 - Ajuda para fazer atividade 
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atividades em grupo, por exemplo, para que os alunos possam aprender a minimizar suas 

dificuldades com o auxílio do outro. Ao refletir sobre isto podemos relacionar com a quantidade 

de palavras que eles não sabiam. 24 alunos responderam que não sabiam até 25 palavras, 19 não 

sabiam entre 26 a 50, cinco não sabiam entre 51 e 100 e apenas quatro alunos não conheciam 

mais de 100 palavras. As páginas utilizadas para a pesquisa têm aproximadamente 1000 palavras, 

estes dados mostram que os alunos possuem um bom vocabulário de língua inglesa e, portanto, 

eles conseguiram fazer as atividades sem maiores dificuldades.  

Observaremos a próxima tabela: 

Vemos nesta tabela que a maioria dos estudantes sentiu dificuldade entre pequena e 

média ao fazer esta atividade. Isso pode ter relação também com a quantidade de palavras que 

eles não sabiam e também com a pouca utilização do auxílio dos colegas. Significa dizer que seu 

nível de aprendizado/conhecimento/estudo é médio ou bom.  

Quanto aos alunos com maiores dificuldades podem e devem ser encaminhados para 

atendimento individualizado. No IFRN temos o que chamamos de Centros de Aprendizagem, onde 

a partir daí o aluno pode tirar as dúvidas com seu(sua) professor(a) com horário agendado pelo 

instituto. Estes dados podem ajudar no encaminhamento das providências a serem tomadas. 

Considerações finais 

Os últimos dados da pesquisa apontam que 52 alunos dos 57 gostaram da atividade (cerca 

de 91%) dos 53 que comentaram e apenas um disse não ter gostado, quatro alunos não 

comentaram. Assim percebemos o quanto fora válida para os estudantes a reflexão sobre o 

processo de aprendizagem. O professor poderá em pesquisa futura aprimorar as perguntas e 

0

5

10

15

20

25

30

ZERO PEQUENA MÉDIA GRANDE

Série1 4 27 13 10

4 

27 

13 
10 

Tabela 3 - Grau de Dificuldade 
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discutir com seus estudantes formas de estudar melhor e como refletir sobre a aprendizagem 

deles.   

Acreditamos que este artigo contribui para uma compreensão de como podemos fazer 

com que os estudantes desenvolvam sua autonomia na aprendizagem e de forma simples e 

prática, mostra que é possível trabalhar com a estratégia metacognitiva no cotidiano de sala de 

aula e fazer com que o aluno compreenda sobre seu processo de aprendizagem.  

O self-study ajudou os alunos a observar sobre como eles aprendem e propos dicas para 

que conseguissem aproveitar melhor os conteúdos procurando observar os erros e num próximo 

momento estudar de forma mais competente e reflexiva.  

Como já foi explicado, as estratégias metacognitivas são apontadas em estudos como um 

dos fatores que influenciam a aprendizagem de línguas estrangeiras. Apesar de pouco difundida 

no meio da educação das escolas públicas e pouco trabalhada em sala de aula de forma prática a 

estratégia metacognitiva pode com certeza contribuir para um o desenvolvimento da autonomia 

do estudante e pode ser uma aliada para contribuir com a melhoria na qualidade de ensino. 
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importância da leitura em língua inglesa nos tempos 
atuais, este artigo apresenta a fase inicial da pesquisa 
de iniciação científica desenvolvida no IFRN – campus 
João Câmara, por meio da bolsa de pesquisa PIBIC-
IFRN, a partir de pesquisas bibliográficas realizadas no 
ano de 2014. O objetivo desta pesquisa é analisar o 
processo de ensino-aprendizagem da habilidade de 
leitura de língua inglesa das turmas do Ensino Médio 
do IFRN – campus João Câmara. 

RESUMO 
 
A leitura em língua inglesa é de extrema importância 
no que diz respeito ao  ensino de inglês  como  língua 
estrangeira.  Ser  capaz  de  ler  em  uma  língua 
estrangeira  proporciona  aos  estudantes 
oportunidades  de  pesquisas  em  sites  da  internet, 
além  da  leitura  em  língua  inglesa  ser  de  extrema 
importância para o ambiente acadêmico, já que uma 
parte  considerável  da  bibliografia  necessária  para 
aquisição de conhecimentos nas áreas de atuação dos 
alunos  se  encontra  em  inglês.  Respaldados  pela 
  

PALAVRAS-CHAVE: Esino médio, IFRN, campus João Câmara, Leitura em língua inglesa, Estratégias de leitura. 

THE TEACHING OF READING IN ENGLISH THROUGH THE COMMUNICATIVE
APPROACH IN HIGH SCHOOL CLASSES AT IFRN – JOÃO CÂMARA CAMPUS 

nowadays, this article presents the initial steps of an 
academic research at the high school level developed 
in IFRN - campus João Câmara, through PIBIC-IFRN 
research scholarship including theoretical research 
which took place in the year of 2014. The objective of 
this research is to analyze the teaching and learning 
of English reading abilities in high school classes at 
IFRN – João Câmara campus. 

ABSTRACT
 
Reading  in  English  is  of  utmost  importance  as  far  as 
teaching  English  as  a  foreign  language  is  concerned. 
Being  able  to  read  in  a  foreign  language  gives 
students  opportunities  to  research  on  Internet  sites. 
Also, reading in English is extremely important to the 
academic  environment,  since  a  considerable  part  of 
the  literature  required  for  the  acquisition  of 
knowledge  in  students’  field  of  study  is  in  English. 
Backed  by  the  importance  of  reading  in  English 
 
 

KEY-WORD: High School, IFRN, João Câmara campus, Reading in English, Reading Strategies. 
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1  INTRODUÇÃO 

A  leitura  é  algo  que  está  presente  no cotidiano do  aluno,  pois,  querendo  ou  não,  ele  
precisa efetuar frequentemente leituras de diversos textos (verbais ou não verbais). A leitura exige  
do  aluno concentração,  interpretação  e  principalmente  interesse,  pois  quando  lemos um  texto  
“forçado”, ou seja, por obrigação, estamos deixando de analisar esse texto, e, ao final da leitura, o  
aluno não haverá aprendido nada e, possivelmente, não saberá responder questões relacionadas  
ao texto. 

A  leitura  nos  ajuda  a  obter  novos  conhecimentos,  a estender o  nosso  vocabulário,  a  ter  
mais concentração, a interpretar melhor e até nos comunicar melhor, e isso tudo não nos ajuda  
apenas no âmbito escolar, mas também nas nossas vidas. E quando falamos em leitura em língua  
inglesa,  acredita-se  que,  aparentemente,  a  maioria  dos  alunos  das  escolas  brasileiras  não  
demonstra grande interesse com tal atividade e reclama do ensino da matéria. 

Contudo,  na  atualidade,  com  esse  mundo  cada  vez  mais  globalizado  falar  bem,  
compreender o que está sendo passado e ser compreendido é fundamental. É de conhecimento  
que  a  língua  inglesa,  hoje  em  dia,  possui  um  papel  de  grande  destaque  no  meio  internacional.  
Porém,  com  a  necessidade  de  rapidez  e  entendimento  entre  as  pessoas,  exigida  pela  vida  
moderna  na  atualidade,  não  se  pode  perder  de  vista  a  precisão  de  saber  interpretar  inúmeras  
situações, e suas formas de discurso, tanto oral, quanto de forma escrita. Como a língua inglesa  
pode ser considerada uma língua global, muitas técnicas foram desenvolvidas até os dias de hoje,  
para  a  aprendizagem  mesmo  que  parcial  da  língua  com  foques  em  determinadas  áreas,  umas  
privilegiando  a  fala,  outros  têm  maior  direcionamento  para  a  sua  leitura.  O  enfoque  deste  
trabalho é verificar o funcionamento ensino de língua inglesa através da abordagem comunicativa  
nas turmas de ensino médio do IFRN – campus João Câmara, sob o prisma da leitura. 

2  MATÉRIAL E MÉTODOS

Para  a  realização  do  projeto  foram  definidas  etapas  metodológicas  e,  até  o  presente  
momento, foram realizadas as primeiras leituras do arcabouço teórico adotado para a análise dos  
objetivos gerais e específicos desta pesquisa de iniciação científica. Houve a realização da leitura  
de  textos  encontrados  em  artigos,  livros  entre  outros.  Outras  leituras  de  caráter  bibliográfico  
ocorreram  para  a  compreensão  de  tópicos  como  a  definição  de  leitura  em  si  e  o  como  se  dá  o  
processo de leitura em língua inglesa. Como esta pesquisa de iniciação científica ainda encontra-se  
em  andamento,  os  próximos  passos  a  serem  tomados  serão: pesquisar como  os  livros  didáticos  
lidam com a importância do ensino e aprendizagem de leitura em língua inglesa; verificar como  
tais livros didáticos abordam o ensino de leitura em língua inglesa e identificar se o mesmo é feito  
de  forma  comunicativa;  além  de  investigar  as  estratégias  utilizadas  pelos  professores  para  lidar  
com o ensino de leitura em língua inglesa de maneira comunicativa. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com um olhar mais voltado para o ensino/aprendizagem de inglês, sem perder como foco  
a leitura, tem-se como base que a concepção de leitura que os professores possuem que interfere  
de  forma direta  na  maneira  que  ministram  suas  aulas  e ensinam  os  alunos,  e,  assim,  a  maneira  
como ela é aprendida. Sendo assim, é nesse sentido, no processo do ensino, que se faz necessário  
problematizar a leitura para a aprendizagem.   

O  processo  da  leitura  é  importante  para  a  aprendizagem  do  indivíduo.  Porém,  não  
podemos  ver  esta  prática  como  o  ato  de  mera  decodificação  de  signos  linguísticos  como  os  
métodos mais estruturalistas definiam, mas sim como uma prática voltada à uma ação social, pois,  
ao  escrever,  temos  uma  intenção pressuposta, que  é  a  de  sermos  compreendidos  por quem  irá  
ler, e, nela, poder se extrair informações de textos verbais e não verbais. Segundo Dell’Isola (2001  
apud  Paiva  2012,  pág.  2013),  leitura  “não  é  decodificar.  É  ultrapassar  a  atividade  visual.  É  dar  
sentido  ao  texto.  É  compreender,  questionar,  inferir”.  Dessa  forma,  a  leitura  deixa  de  ser  vista  
como algo mecânico, sem causas e efeitos, e passa a receber um valor de processo cognitivo que  
leva ao entendimento. 

Partindo  do  ponto  de  que  cada  participante  (leitor)  é  diferente,  esse  processo  se  dá  de  
maneira  diferente  para  todos.  Com  isso,  obviamente,  a  mensagem  e  a  interpretação  são  
diferentes; tendo em vista que cada um possui pontos de vista e capacidade analítica diferente.  
Contudo, ela não ocorre de forma isolada sem os conhecimentos linguísticos e de mundo já pré- 
adquiridos,  que  abrem  espaço  para  processos  de  leitura  chamadas  Bottom-Up  e  Top-Down.  No  
Bottom-up,  o  leitor  utiliza  de  seus  conhecimentos  linguísticos,  que  fazem  com  que  o  leitor  dê  
sentido ao que autor quis expressar com as informações presentes no texto. Já no processo Top- 
Down,  o  leitor  utiliza  do  seu  conhecimento  de  mundo  para  interpretar  alguma  situação  que  
necessite  de  conhecimentos  prévios.  Além  disso,  estes  processos  trabalham  simultaneamente  
com o outro, uma vez que  

O leitor precisa recrutar o seu conhecimento anterior e sua experiência de leitura 

anterior, aplicar o conhecimento das convenções de escrita, e considerar o 

propósito da leitura a fim de engajar-se no processamento descendente. [...] Ao 

mesmo tempo, o leitor precisa recrutar seu conhecimento linguístico e várias 

estratégias de leitura a fim de decodificar o texto escrito através do 

processamento ascendente. É a efetiva integração desses processos que conduz à 

interpretação e compreensão apropriadas do texto escrito e cria o processo 

interativo de leitura (Celce-Murcia e Olshtain, 2000 apud Andrade,2005, p. 49). 

 

Com um olhar mais voltado para o ensino/aprendizagem de inglês, sem perder como foco 

a leituaAdemais, durante o ato da leitura, dois processos podem ser destacados por serem citados 

pelos estudiosos, o Scaning e Skimming (Paiva, 2005). Começando pelo primeiro, a palavra deriva-

se do termo Scan:  
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To scan:   1. To exame closely; 

                 2. To look over quickly and systematically. 

                 3. To look over or leaf through hastily. 

Como visto, o Scanning é uma leitura de forma rápida, porém com o intuito de procurar 

algum termo específico. Já o significado do termo Skimming consiste em: 

 

To skim: 1. To remove floating matter from (a liquid); 

                2. To read or glance through quickly or superficially. 

 

Esta prática tem como objetivo a leitura de forma rápida de um texto para que seja “entendido” 

de uma forma geral, apenas saber qual é a ideia central do texto. 

Além disso, no que concerne a abordagem comunicativa, antes que a definição seja 

exposta, vale frisar o que vem a ser abordagem e método no ensino de línguas. Para alguns 

autores, não há diferenciação entre os dois, mas, a abordagem é definida como um conjunto de 

pressupostos sobre o idioma e sua aprendizagem, já método é o procedimento ou técnica na 

prática da abordagem. Esta prática surgiu em meados da metade do século XX, nos anos 60 mais 

precisamente, após algumas outras formas de ensino de língua estrangeira de cunho 

estruturalista. A Abordagem Comunicativa, ou Communicative Approach, foi elaborada como 

resultado de práticas de ensino de línguas estrangeiras mais eficazes, com foco na comunicação e 

não mais na frase.  

Ademais, apesar do autor Chomsky não ter escrito sobre ensino de línguas, segundo Paiva 

(2012) as definições dele de competência e desempenho, obtiveram impacto sobre ela. Para ele, 

competência se define como (1965, p. 84 apud Paiva, 2012, p. 30) “o conhecimento que o falante-

ouvinte possui de sua língua” e desempenho como “o uso efetivo da língua em situações 

concretas”. Com a competência definida por Chomsky, é algo que todo ser humano possui, com 

um número restrito de regras, é possível fazer uma infinidade de frases. Partindo de que nenhuma 

teoria linguística atinge a todos os casos com excelência, suas definições possuíam, também, 

margem de erro segundo o Kumaravadivelu (2006 apud Paiva, 2012, p. 30), uma vez que as 

concepções de Chomsky funcionavam para uma mente monolíngue. Com isso, supostamente, 

ainda não é possível explicar como tornar uma pessoa mais susceptível a aprender uma segunda 

língua.  

Com estudos na área de linguística, novos entendimentos do que seria língua surgiram e, 

com isso, uma nova maneira de ensinar surgiu: a comunicativa. O conceito básico desta 

perspectiva é de língua como comunicação. Com o advento do sociolinguista de Dell Hymes (1972 

apud Paiva, 2012, pág. 30), muda-se a concepção de competência para competência comunicativa, 

que implica na elaboração de frases sintaticamente possíveis tendo em vista a língua almejada. A 

abordagem desenvolve a fala, escrita, leitura e audição na língua estrangeira (LE) e tem como 
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principal intenção a formação de alunos comunicativamente ativos, sabendo adequar discurso a 

diferentes situações e intenções comunicativas. 

Já a leitura em língua estrangeira, principalmente o inglês, é fundamental, principalmente 

nas áreas de pesquisa. Uma prática que se tornou comum entre vestibulandos, por exemplo, foi o 

English for Specifics Proposes (ESP), que tem como intenção de capacitar alunos em curto espaço 

de  tempo,  a  ler  e  compreender  (utilizando  algumas  técnicas  de  leitura 

descritas anteriormente), variados textos em outro idioma, utilizando o mínimo de conhecimento 

prévio. Foi elaborada também, para livros didáticos, uma série de conteúdos que se baseiam na 

abordagem comunicativa, direcionada ao ensino de línguas estrangeiras com textos e atividades 

propícios para a aprendizagem a diversos públicos.  

Contudo, o que faz um livro ser realmente comunicativo? Vale realçar a importância de se 

discutir tal tópico, pois, apesar de muitos autores se considerarem comunicativos, suas propostas 

em conteúdo não são adequadas para se auto-intitular ‘comunicativo’. Em muitas atividades, não 

estimulam o aluno como um “ser pensante”, ou a formar um senso analítico e crítico de reflexão 

sobre  a  atividade  proposta,  com  isso,  usando  questões  que  não  levam  em  consideração  outros 

pontos de vista e a vida de leitura do leitor, tratando como algo fechado em si. Nesta abordagem, 

a língua não é ensinada com o objetivo de aprendê-la, mas sim de ser um intermédio de alcançar 

uma  finalidade  específica,  como  por  exemplo,  um  estudante  de  engenharia  ter  a  intenção  de 

entender trabalhos acadêmicos internacionais de forma autônoma. O que baseia esta prática não 

é  a  competência  já  adquirida  do  leitor,  mas  sim  as  estratégias  de  leitura  que  nortearão  bom 

aproveitamento das idéias que do texto se pode extrair. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O  projeto  encontra-se  em  andamento  no  IFRN  –  campus  João  Câmara  e  a  pesquisa  tem 

como  objetivo  estudar  a  forma  que  os  professores  do  Instituto  trabalham  a  leitura  em  língua 

inglesa  na  sala  de  aula  e  assim  saber  se  a  abordagem  comunicativa  é  usada  como  método  de 

ensino no IFRN. Este estudo visa ainda buscar formas melhores de trabalhar o inglês em sala de 

aula, já que sabemos que o mercado exige pessoas que possua um conhecimento em outra língua 

estrangeira, principalmente o inglês. 
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RESUMO 

Objetivou-se avaliar as características estruturais do 
capim massai em diferentes idades de rebrota (21, 
35, 49,63) em um delineamento em blocos ao acaso 
com cinco repetições, totalizando 20 parcelas. Houve 
diferença significativa para comprimento final da 
folha e para a altura do dossel. Para cada dia a mais 
na idade de rebrota, ocorre aumento de 1,96 cm no 
dossel.  As variáveis número de folhas vivas e largura 
da lâmina foliar não apresentaram diferenças 
significativas em relação às idades de rebrota, 

apresentado médias de 2,3 follhas/perfilho e 0,56 cm 
respectivamente. Aos 35 dias de rebrota, o capim 
massai apresenta ponto de máximo crescimento para 
as variáveis comprimento final da folha e altura de 
dossel e apresenta tendência de máximo 
desenvolvimento para as variáveis largura da folha e 
número de folhas vivas. Portanto, essa parece ser a 
idade mais adequada para o corte do capim massai 
na região da chapada do Apodi/RN, semiárido 
nordestino, utilizando irrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Forragem, gramínea, morfogênese, pastagem, semiárido. 

EVALUATION OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CAPIM 
MASSAI IN DIFFERENT YEARS OF REBROTA

ABSTRACT 

Objective was to evaluate the structural 
characteristics of Massai grass at different regrowth 
ages (21, 35, 49,63) in a block design at random with 
five repetitions, totaling 20 installments. There was a 
significant difference in final leaf length and the 
height of the canopy, for each extra day at the age of 
regrowth occurs increase of 1.96 cm in the canopy. 
The variable number of live leaves and width of the 
leaf blade showed no significant differences from the 

regrowth ages, with means of 2.3 follhas / tiller and 
0.56 cm respectively. After 35 days of growth, the 
grass Massai features point of maximum 
development for the final length variable leaf and 
canopy height and has a maximum development 
trend for the variables leaf width and number of live 
leaves. Therefore, this seems the most appropriate 
age for cutting grass Massai in the plateau region of 
the Apodi / RN, semi-arid northeast, using irrigation. 

KEY-WORDS: fodder, grass, morphogenesis, pasture, semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Brasil prolonga-se por uma área de 928 km², abrangendo uma parte 

do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí e mais 45 municípios do sudeste do 

Maranhão. Os solos são rasos e assentados sobre o substrato cristalino, cobertos 

predominantemente pela vegetação caducifoliar das caatingas, típica da região. Essa região é 

caracterizada por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, alta insolação e elevadas taxas de 

evaporação, e especialmente, pela escassez e irregularidade acentuada na distribuição de chuvas, 

com a ocorrência de longos períodos de estiagem. A estação chuvosa é curta e mais concentrada 

nos meses de fevereiro a abril. A precipitação em geral, situa-se entre 250 e 600 mm/ano, 

podendo atingir até 800 mm/ano (FERREIRA et al., 2009). 

Nesta região, a pecuária aparece como uma das poucas opções econômicas, todavia, na 

grande maioria das vezes, essa produção animal é limitada pela falta de alimento, principalmente 

de forrageiras tropicais cultivadas, adaptadas às condições climáticas, que possibilitem o 

crescimento dos rebanhos, de forma economicamente viável, haja vista que as plantas forrageiras 

nativas não têm capacidade de suporte o ano todo para manutenção dos rebanhos. Segundo 

Araújo Filho, 2006, a capacidade de suporte para ambientes pastoris de Caatinga, baseada na 

identificação de plantas forrageiras e de sua oferta de forragem ao longo do ano, pode variar de 

1,0 a 22 ha UA-1 ano-1. 

Como consequência desta limitação sazonal de alimentos, os rebanhos da região 

semiárida, muitas vezes, apresentam índices zootécnicos inferiores, quando comparados com os 

das principais regiões produtoras de leite e carne do país. 

Nesse sentido, a avaliação das características morfogênicas e estruturais de gramíneas é de 

grande importância para entender e adequar os manejos com as forrageiras, aos sistemas de 

produção de ruminantes, tornando essas produções sustentáveis economicamente, 

ambientalmente e socialmente justas.  

Desse modo, é fundamental o estudo das características morfogênicas e estruturais de 

gramíneas tropicais a exemplo do capim massai (panicum maximum x panicum infestum) em 

condições irrigadas, sobre os solos da região da chapada do Apodi. Já que a irrigação de pastagens 

é uma das alternativas para redução da vulnerabilidade da pecuária no semiárido, em frente às 

mudanças climáticas globais. A irrigação reduz o risco climático da atividade e proporciona aumentos 

de produtividade (SANTOS et al. 2011). 

A partir desse entendimento e tomando como fundamento os resultados de outros 

estudos, esta pesquisa teve como objetivo avaliar as características estruturais do capim massai 

(panicum maximum x panicum infestum), em diferentes idades de rebrota. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção, será feito um levantamento dos principais aportes teóricos sobre a gramínea 

forrageira, destacando-se a caracterização desta espécie (capim massai), tendo em vista o 

propósito da pesquisa de analisar suas características estruturais. 

2.1 Características gerais do capim massai (panicum maximum x panicum infestum) 

A cultivar massai (Orstom T21; BRA- 007102) é um híbrido espontâneo entre panicum 

maximum e panicum infestum, coletado na rota entre Bagamoyo e Dares Salaam, na Tanzânia, 

África, em 1969, pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – IDR (PERNÉS, 1975; JANK et al., 

1994). 

Esta gramínea é perene, possui hábito de crescimento cespitoso, com folhas finas (1cm) e 

decumbentes, raízes profundas e altura média das plantas de 65 cm. As lâminas possuem 

densidade média de pelos curtos e duros na face superior, sem cerosidade. As bainhas 

apresentam densidade de pelos curtos e duros. O verticilo é piloso. As inflorescências são 

panículas do tipo C, ou seja, com ramificações primárias curtas e sem ramificações secundárias. As 

espiguetas são pilosas, distribuídas de maneira uniforme, com aproximadamente metade da 

superfície externa arroxeada (SAVEDAN et al., 1990), Figura1. 

Figura 1: Características morfológicas do capim massai 

Segundo a Embrapa (2001), os colmos presentes no massai são finos e verdes. A forragem 

possui um grande número de perfilhos, se destacando assim entre todas as cultivares de panicum. 

Além disso, a mesma apresentou bastante resistência quanto às cigarrinhas-das-pastagens, 

doenças de forma geral e apresenta fácil manejo, fornecendo uma boa cobertura para o solo. Esta 

gramínea floresce a partir de março, com vários picos, porém mais intensamente em maio. Produz 

cerca de 85 kg de sementes puras por hectare. Em média, há cerca de 900 sementes puras por 

grama. Não é recomendada para solos de baixa fertilidade. Dentre as cultivares de panicum, o 
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massai é a mais tolerante ao alumínio do solo, mas recomenda-se seu plantio em solos com 

saturação por bases entre 40 e 50%. Recomenda-se plantio de no mínimo 3,0 kg/ha de sementes 

puras viáveis em boas condições de plantio. Em condições adversas ou integração lavoura e 

pecuária, deve-se aumentar em 50% essa taxa. Em áreas com chuvas a partir de setembro, semear 

entre outubro e fevereiro, preferencialmente entre novembro e meados de janeiro. Semear de 2 a 

5 cm de profundidade, incorporadas com grade niveladora ou plantadeira. A cultivar (cv.) Massai 

apresenta uma produção de matéria seca de folhas em parcelas de aproximadamente 15,6 t/ha, 

semelhante à cultivar Colonião 14,3 t/ha, apesar do porte de apenas 60 cm de altura, em 

contraste com os 150 cm do Colonião, nas mesmas condições. Essa alta produção em relação ao 

Colonião é por causa da capacidade 30% maior que este de produzir folhas em relação aos colmos, 

e 83% maior de rebrota após os cortes. A cultivar Massai apresentou também 53% menor 

estacionalidade de produção que o Colonião. Em relação às cultivares Tanzânia e Mombaça, a cv. 

Massai apresentou porcentagem semelhante de folhas (em torno de 80% de folhas), mas por ser 

de porte mais baixo que ambas as cultivares, sua produção de matéria seca foliar também foi 

menor. A cv. Massai apresentou concentração de proteína bruta nas folhas (12,5%) e colmos 

(8,5%) semelhante à cultivar Tanzânia.  A cultivar Massai é um capim precoce, portanto, floresce e 

produz sementes várias vezes ao ano. 

2.2 Características estruturais do capim massai 

Ainda são poucos os estudos sobre morfogênese e características estruturais em regiões 

semiáridas, a exemplo de: Emerenciano Neto et al. (2013), Luna et al. (2014), Martuscello et al. 

(2015). As características morfogênicas e estruturais estão correlacionadas entre si e sofrem ações 

de agentes bióticos (animais) e abióticos (temperaturas, umidades, radiação), conforme Figura 2. 

Nesse sentido, as características estruturais do pasto mais estudadas são: tamanho de 

folha, densidade de perfilhos e número de folhas por perfilho. Provavelmente, o interesse por 

essas características deve-se ao fato destas condicionarem o comportamento animal sob pastejo, 

caracterizado pelo tempo de pastejo, pelo rítmico de bocadas e tamanho de bocado, pelas 

variáveis intrínsecas do ruminante e pelos determinantes do consumo de forragem (ALLDEN e 

WHITTAKER, 1970) e, também, do índice de área foliar do relvado. 

A estrutura da pastagem é um parâmetro de avaliação que tem despertado muito 

interesse em experimentos de pastejo ou corte. A alta correlação deste parâmetro com as 

variáveis relacionadas ao consumo torna-o um importante fator na avaliação do valor nutritivo da 

pastagem (HERINGER, 1997). 
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Figura 2: Relação entre características morfogênicas e estruturais da pastagem (Lemaire e Chapman, 1996) 

Martuscello et al. (2015), relatam que a realização de estudos sobre a adaptabilidade do 

capim-massai adubado com nitrogênio pode indicar o potencial de uso dessa forrageira na região 

Nordeste. E cita que o número de folhas vivas (NFV) é uma característica determinada 

geneticamente, mas responde às variações de clima e solo, podendo diminuir em condições de 

estresse. 

São vários os experimentos que avaliam a influência do nitrogênio no desenvolvimento das 

forrageiras, a exemplo de: (Andrade et al., 2000; Alexandrino et al., 2004; Silva et al., 2009; Lopes 

et al., 2014). Mas, ainda são quase inexistentes os trabalhos de pesquisa sobre a influência da 

idade de rebrota na morfogênese de gramíneas tropicais. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN, campus Apodi, localizado no município de Apodi – RN, mesorregião oeste 

potiguar. Apodi tem um território de 1.549,4km2, temperatura média anual de 28,1°C, umidade 

relativa média anual do ar de 68%, com 2.700 horas de insolação e coordenadas geográficas: 5° 

18’ 35” e 5° 58’ 10” de latitude sul e 37°38’50” e 38°04’48” de longitude oeste. O município fica 

distante 328 km da capital do estado, Natal. 

A região onde a pesquisa foi realizada está localizada em uma área de solo classificada 

como Cambissolos Eutróficos (EMBRAPA 2006). 
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O capim estudado foi o massai (panicum maximum x panicum infestum). A área útil 

experimental total foi de 800 m2, sendo 32 parcelas (04 idades x 08 repetições) de 25 m2. Para os 

estudos das características estruturais e da morfogênese, foram utilizadas cinco parcelas de cada 

idade de rebrota, totalizando 20 parcelas (5 x 4).  As idades de corte estudadas foram 21, 35, 49 e 

63 dias. A altura de corte foi de 20 cm do solo para todas as idades de rebrota. 

O campo experimental foi implantado em janeiro de 2014 e o início dos cortes ocorreu 

entre o período de junho a dezembro do mesmo ano. Durante o experimento foi utilizada 

irrigação por aspersão, com uma precipitação de aproximadamente 8,30 mm/dia (2h), durante os 

meses de janeiro a junho, e de 12,45 mm/dia nos meses de julho a dezembro, irrigando em um 

turno de rega de 3 horas a cada dois dias. 

Foram realizadas duas adubações. A primeira, logo após o desbaste dos capins nas 

parcelas, durante o mês de abril/2014 com 60 kg/ha de P2O5. Como fonte de fósforo foi utilizado o 

superfosfato simples, mais 135 kg/ha de Nitrogênio, cuja fonte foi a ureia. A segunda adubação do 

campo experimental ocorreu no mês de setembro/2014, somente com nitrogênio, na dosagem de 

54 kg/ha ou 300 g de ureia por parcela. 

As características estruturais foram avaliadas depois do corte de uniformização, ocorrido 

no dia 05/06/2014, e o início das avaliações em 19/06/2014 até 11/12/2014. Para tanto foram 

marcados dez perfilhos por parcela, somando cinquenta perfilhos avaliados de cada idade de corte 

estudada, totalizando 200 (04 idades x 50 perfilhos) perfilhos estudados, a cada sete dias.  As 

parcelas onde os perfilhos estavam sendo estudados foram identificadas com bandeirinhas de TNT 

de cor amarela para o capim massai. Os perfilhos estudados receberam identificação de anilha de 

elastano da cor laranja. 

Para realização dos objetivos propostos para o estudo, foram avaliadas as seguintes 

características estruturais: o número de folhas por perfilho, o comprimento da lâmina foliar: 

sendo medida do ápice da folha até a lígula completamente expandida, o comprimento do colmo: 

sendo medido do solo até a última folha expandida. A massa de forragem correspondente a 1m2 

foi cortada e pesada para determinação do peso verde, levadas à estufa de circulação de ar 

durante 72 horas a 55˚C. Posteriormente as amostras foram trituradas e levadas para estufa sem 

circulação de ar a uma temperatura de 105˚C, durante 16 horas para determinação da matéria 

seca total. 

Para análise estatística foi utilizado delineamento em blocos ao acaso. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e quando significativo pelo teste F (α=0,05); as médias para as 

idades de corte foram comparadas pela análise de regressão, utilizando o seguinte modelo: Yijk: μ 

+ Ti + Bj + αij . Onde, Yij= observação da idade i no bloco j; μ= efeito médio geral; Ti= efeito da

idade de corte i, i= 21, 35, 49 e 63 dias; Bj= efeito do bloco j, j= 1 – 5; αij: erro aleatório associado a

cada observação ij.

145



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 3: Número de folhas vivas por perfilho do capim massai em diferentes idades de rebrota. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença significativa (P<0,05) entre as idades de rebrota quando avaliado o 

número de folhas vivas (NFV) por perfilhos, conforme Figura 3. A média do NFV foi de 2,3 

folhas/perfilho. Esse resultado sugere que está ocorrendo uma estabilização no desenvolvimento 

das folhas a partir dos 21 dias de idade. Neste caso, deve-se buscar conhecer a melhor idade para 

o corte ou pastejo das plantas usando como referência os outros resultados para as características

morfogênicas (taxa de aparecimento foliar, taxa de alongamento foliar, taxa de alongamento de

colmo e filocrono) e estruturais, a fim de evitar as perdas com a senescência das primeiras folhas.

Edvan et al. (2011), citam que o NFV é uma característica genética e pouco susceptível a 

fatores abióticos. Assim, diferenças entre gêneros, espécies e até mesmo cultivares são esperadas, 

mesmo em regiões distintas. 

Valores superiores foram encontrados em alguns resultados de pesquisa: 4,9 

folhas/perfilho para o capim marandu (Difante et al., 2011); 4,5 folhas/perfilho para o capim 

massai (MARTUSCELLO et al., (2006); 3,93 folhas/perfilho para o capim massai (LUNA et al., 

(2014).  

Houve diferença significativa (P<0,05) entre as idades de rebrota quando avaliado o 

comprimento final da folha (CFF), conforme Figura 4. De acordo com a equação de regressão 

polinomial, seu ponto de máximo ocorre aos 35 dias, com 20,5 cm de comprimento da lâmina 

foliar. 

Martuscello et al. (2006), também observaram aumento no CFF do capim massai (0,0 – 

17,4 para 31,8 com 120 mg/dm3) conforme aumentava a dose de nitrogênio. Luna et al. (2014) 

citam que em condições favoráveis, a divisão celular é favorecida. 
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Figura 4: Comprimento final da folha (cm) do capim Massai em diferentes idades de rebrota 

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre as idades de rebrota e a largura da lâmina 

foliar, conforme Figura 5.  

A largura média observada da lâmina foliar foi de 0,56 cm. Segundo Moreira et al. (2015), o 

comprimento (Figura 4) e a largura das folhas (Figura 5) são fatores decisivos no estabelecimento 

da área foliar, possibilitando uma maior interceptação de luz, consequentemente, a obtenção de 

maiores taxas fotossintéticas. 

Houve diferença significativa (P<0,05) entre as idades de rebrota e a Altura do dossel, 

conforme Figura 6. Para cada dia a mais na idade de rebrota, ocorre aumento 1,96 cm na altura do 

dossel forrageiro do capim massai, conforme equação de regressão.  

Lopes et al. (2014), justificam o aumento do dossel pela resposta biológica da forrageira, ou 

seja, com o aumento da idade há elevação na biomassa e no comprimento da planta, 

especialmente de pseudocolmo. 

Figura 5: Largura da folha (cm) do capim 
Massai em diferentes idades de rebrota 

Figura 6: Altura do dossel (cm) do capim 
Massai em diferentes idades de rebrota 

147



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

5 CONCLUSÃO 

Aos 35 dias de rebrota, o capim massai apresenta ponto de máximo crescimento para as 

variáveis comprimento final da folha e altura de dossel e apresenta tendência para as variáveis 

largura da folha e número de folhas vivas. Portanto, essa parece ser a idade mais adequada para o 

corte do capim massai na região da chapada do Apodi/RN, semiárido nordestino, cultivado com a 

utilização da irrigação. 
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RESUMO 

A preocupação com os resíduos vem sendo 
discutida há algumas décadas nas esferas nacional 
e internacional, devido à expansão da consciência 
coletiva com relação ao meio ambiente. Com o 
consumo crescente da população, a geração de 
resíduos sólidos também vem aumentando e isso 
acarreta em vários impactos sócioambientais. Isto 
tem proporcionado uma crescente preocupação 
com a gestão destes, porém para gerí-los de forma 
adequada é necessário um melhor conhecimento 
das características físicas do mesmo. A análise 
gravimétrica se apresenta como uma eficiente 

ferramenta para o conhecimeto dessas 
carcterísticas. Mediante a isto  o objetivo deste 
trabalho foi realizar a análise da composição 
gravimétrica dos resíduos sólidos gerados na 
Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – 
DIAREN, localizada no IFRN Natal – Central, bem 
como discutir os resultados propondo medidas 
para melhorar o gerenciamento desses dentro da 
Diretoria.  Foi averiguado que grande maioria 
desse resíduo é composta de materiais recicláveis 
e que a melhor forma de disposição final seria a 
segregação e futura reciclagem.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos, composição gravimétrica, quarteamento, impactos ambientais. 

ANALYSIS OF THE GRAVIMETRIC COMPOSITION OF THE SOLID RESIDUES OF 
ACADEMIC DIRECTORSHIP OF NATURAL RESOURCES OF IFRN CNAT 

ABSTRACT 

The concerning about wast has been 
discussed a few decades ago in the national and 
international levels, because of the expansion of the 
collective consciousness about the environment. As 
the population’s grow   the solid waste generation 
has also increased and this creates several social and 
environmental impact. This has provided a growing 
concern the management of these waste, however to 
manage them properly a better knowledge of the 
physical characteristics of them is required. The 
gravimetric analysis is a efficient tool for the 

knowledge of these characteristics. By that, the 
purpose of this study was make a gravimetric analysis 
of the composition of solid waste generated at the 
Academic Directorship of Natural Resources-DIAREN, 
located at IFRN Natal-Central, well as discuss the 
results proposing measures to improve the 
management of these waste within the Directorship. 
It was observed that most of this waste is composed 
of recyclable materials and that the best way of final 
disposal it would be the segregation and future 
recycling.

KEY-WORDS: solid waste, gravimetric composition, quartering, environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas 

nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio 

ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas induz a 

um novo posicionamento da sociedade em relação a todo o resíduo produzido na realização das 

atividades humanas, já que a sua geração excessiva e seu mau gerenciamento pode causar 

problemas sanitários, ambientais e econômicos. 

Segundo a NBR 10004, de 2004, resíduos sólidos são: 

"Aqueles resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível.” 

Diante da abrangência no que diz respeito ao termo, é necessário uma caracterização do 

resíduo produzido por determinada atividade, ou pelo conjunto delas, a fim de avaliar de maneira 

coerente e eficaz o potencial de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos e, caso estes 

não sejam possíveis, uma destinação final coerente com suas especificidades. 

No Brasil, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), temos demonstrada a 

preocupação com os resíduos sólidos. Segundo o Ministério de Meio Ambiente, a Lei nº 

12.305/10, que institui a PNRS, contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na 

geração desses, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 

de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado), que são os aterros sanitários.  

No Rio Grande do Norte (RN), o maior aterro sanitário em território potiguar ocupa uma 

área de 90 hectares no município de Ceará-Mirim, a  28 quilômetros da capital. O aterro sanitário 

da Região Metropolitana de Natal (RMN) é operado pela empresa Braseco S/A. Além da capital, 

mais nove municípios encaminham o lixo para o local. Por dia, aproximadamente 1.200 toneladas 

de resíduos são despejadas no aterro (LUCENA, 2014). 

Justifica-se tal pesquisa principalmente pelo fato dos resíduos sólidos serem, há anos, uma 

preocupação no Rio Grande do Norte, mais especificamente na capital, Natal. O Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), que é modelo de ensino no 
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Estado, constantemente realiza parcerias para ações de educação e gestão de resíduos sólidos, 

sendo, portanto, essencial analisar essa questão no referido local.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar a análise da composição gravimétrica 

dos resíduos sólidos gerados na Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – DIAREN, localizada no 

IFRN Natal – Central, bem como discutir os resultados propondo medidas para melhorar o 

gerenciamento desses dentro da Diretoria.   

 

2 METODOLOGIA  

2. 1 Área de Estudo 

As amostras de resíduo sólido foram coletadas na Diretoria Acadêmica de Recursos 

Naturais (DIAREN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

campus Natal-Central. A diretoria oferta cursos técnicos em Controle Ambiental, Geologia, 

Mineração e Segurança do Trabalho, além do curso superior em Gestão Ambiental e do programa 

de pós-graduação em uso sustentável de recursos naturais. Além das aulas, teóricas e práticas, 

atividades de pesquisa e inovação são desenvolvidos no estabelecimento, como o projeto que 

analisa a balneabilidade das praias natalenses e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos e 

professores. O prédio da DIAREN pode ser dividido em cinco tipos de ambientes, estes são:  salas 

de aula; laboratórios (de físico-química, de microbiologia, de balneabilidade, de pesquisa 

ambiental, de instrumentalização analítica, de análise de solo, de pesquisa mineral, de 

caracterização de minerais/materiais e de processamento mineral e resíduo); secretaria, copa e 

banheiros. Em cada uma dessas classes de ambientes são realizadas atividades distintas que irão 

conferir aos resíduos deste estabelecimento características bastante particulares. Essas atividades 

são: 

• Aulas; 

• Atividades de escritório (Secretarias); 

• Atividades em laboratórios (Análise de águas e efluentes/análise de solos e resíduos 

sólidos/laboratórios de geologia, entre outros); e 

• Atividades em laboratório de informática. 

Vale ressaltar que por questões de segurança não foram utilizados para amostragem os 

resíduos dos banheiros e dos laboratórios foram considerados apenas o resíduo comum. 

    A figura 1 mostra, destacado em vermelho, a localização da DIAREN no campus Natal 

Central. 
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Figura 1 – Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais do IFRN. 

Fonte: Google Earth (2015) 

2.2 Métodos 

Para determinar a composição gravimétrica dos resíduos foi utilizado o método do 

quarteamento especificado na NBR 10007/2004, em que o resíduo é previamente homogeneizado 

e divido em quatro partes. Dessas quatro, são selecionadas duas, que serão homogeneizadas 

novamente.   

Após isso, o montante final foi separado manualmente em onze categorias distintas: papel, 

papelão, plástico, vidros, materiais ferrosos, materiais não ferrosos, trapos, borracha, couro, 

madeira, matéria orgânica.  

Em seguida, os mesmos foram pesados, para, posteriormente serem realizados os cálculos 

para determinar-se o percentual de cada componente, determinando assim sua composição 

gravimétrica. Esse método também pode ser observado em Santa Catarina (2003), no entanto 
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foram feitas algumas alterações no que diz respeito à quantidade de resíduo utilizado nas 

amostras. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Impactos negativos da má gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Toda atividade humana gera algum tipo de resíduo. Os resíduos sólidos urbanos, como já 

foi citado acima são todos os resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. 

Uma gestão inadequada desses resíduos pode acarretar em diversos problemas ambientais 

que podem comprometer tanto o meio em que os indivíduos vivem como a própria saúde dos 

mesmos. 

Não se pode afirmar que o resíduo urbano é causa direta de doenças. No entanto, está 

comprovado o seu papel na transmissão de doenças provocadas por macro e microrganismos que 

vivem ou são atraídos pelos componentes presentes nos resíduos (NUCASE,2007). Além do fato de 

que, sem um tratamento e destinação adequada, compostos da degradação desse resíduo podem 

contaminar o solo e, os mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos podendo trazer riscos à 

saúde humana.  

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, 

tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação 

de enchentes, contribuição para a poluição do ar (BESEN, 2010 apud JACOBI; BESEN, 2011). 

 

3.2 Importância da análise gravimétrica na gestão dos resíduos  

Conhecer as características físicas e químicas de um resíduo de uma certa localidade é 

imprescindível para uma boa e eficiente gestão do mesmo, pois para cada tipo de resíduo um tipo 

um tipo diferente de disposição final é pertinente.  

As características qualitativas e quantitativas dos resíduos sólidos podem variar em função 

de vários aspectos, tais como: sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os 

mesmos fatores que também diferenciam as comunidades entre si (NUCASE,2007).   

Determinar a do resíduo é conhecer cada componente do mesmo. Conhecendo-os é 

possível determinar que tipo de tratamento é mais adequado para aquele tipo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 representa a quantidade, em massa, de cada componente e sua respectiva 

porcentagem em relação à massa total de resíduos utilizados ao final do quarteamento, que foi de 

811, 4 gramas.  

                                                                       Tabela 1: Componentes dos resíduos. 

Resíduo g % 
Plástico 65,76 8,1 

Papel 495,07 61,01 

Materiais Ferrosos 21 2,6 

Trapos 39,39 4,85 

Borracha 176,62 21,76 

Madeira 0,09 0,011 

Matéria Orgânica 13,47 1,66 

                                      Fonte: Os autores (2015).  

                        

Pode-se perceber que a grande maioria dos resíduos é formada por papel e borracha e isso 

é coerente com as principais atividades desenvolvidas na DIAREN, pois nas aulas e atividades de 

escritório o papel é muito utilizado, até mesmo em laboratórios, para a higienização das mãos dos 

alunos, dos professores e dos bolsistas. Já a borracha provém, principalmente, do uso de luvas 

descartáveis usadas durante os processos realizados no laboratório. Os trapos, como algodão e 

filtros, são utilizados nos laboratórios, mas seu percentual em relação ao total é baixo, assim como 

os materiais ferrosos. Já o percentual de madeira é quase insignificante, pois foi constatado 

apenas um palito de fósforo dentro do todo. Ademais, plástico encontrado foi principalmente dos 

copos plásticos, embalagens e adesivos. Por outro lado, não foram encontrados componentes de 

vidro, materiais não ferrosos ou couro.  

O figura 2, abaixo,  demonstra a composição gravimétrica da amostra. 
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Figura 2 : Composição gravimétrica dos resíduos da DIAREN. 

Fonte: Os autores (2015).  

O papel, segundo a NBR 10004/2004, pertence à classe II B, resíduo não perigoso, inerte e 

reciclável. Devido ao seu grande volume, é viável que o mesmo seja segregado dos demais 

resíduos através da coleta seletiva e seja destinado a usinas de reciclagem.  

Já a borracha, segundo maior componente, pertence à classe II B, resíduo inerte reciclável, 

porém muitas vezes entra em contato com diversos reagentes que podem conferir características 

perigosas ao resíduo. Portanto, este merece uma maior atenção no que diz respeito à sua 

disposição final. Por isso, é prudente destina-las ao aterro sanitário de resíduos perigosos em caso 

de contaminação. Uma outra alternativa seria a implementação de um processo de reutilização 

das luvas para gerar pisos, solas de sapato e tapetes, entre outros artefatos de borracha, 

pesquisado do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) do Serviço Florestal Brasileiro.  

O plástico pertence à classe II B, inerte e reciclável. Assim como o papel, pode ser 

destinado para a coleta seletiva e ser destinado as usinas de reciclagem 

A matéria orgânica é formada principalmente por restos de alimentos, portanto pertence à 

classe II B e teve um percentual muito pequeno, o que inviabiliza a compostagem. Porém, se esse 

volume fosse somado a todo o resíduo orgânico produzido pelo IFRN, o processo de compostagem 

seria possível.  A compostagem é um processo de transformação da matéria orgânica do lixo em 

um composto orgânico (húmus). Isso ocorre pela ação de microorganismos existentes no próprio 
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lixo que vão decompondo a matéria orgânica mais complexa em produtos finais mais simples. É 

importante ressaltar que resíduos de origem animal, como carnes e ossos não podem ser inclusos 

na compostagem, ou seja, este deveria ser separado do resíduo de origem vegetal. Com isso, o 

resíduo orgânico também teria que passar por um processo de segregação, para seguir para a 

composteira.  

Os trapos encontrados fazem parte da classe II B, inertes e recicláveis. No entanto, os 

restos de filtros e o algodão não são viáveis para o processo de reciclagem, já que são em 

pequenas quantidades ou já tiveram contato com substancias que apresentam algum risco. 

Portanto, é recomendável enviá-los ao aterro sanitário.  

Ema relação aos materiais ferrosos, como pertencem à classe II A, não inertes e recicláveis. 

Os restos de papel alumínio podem ser reciclados ou reutilizados, então podem ser destinados 

para a coleta seletiva.  

Por fim, a madeira pertence à classe II B, portanto pode ser reciclada. Caso a quantidade 

seja bem pequena, como observada na composição gravimétrica, o resíduo pode ser destinado ao 

aterro sanitário.  

 

5 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que os resíduos sólidos constituem uma preocupação e 

devem ser gerenciados da maneira mais eficiente, sempre respeitando as características de cada 

classe.  

A partir da composição gravimétrica, pode-se saber que os resíduos sólidos produzidos na 

DIAREN são, em sua maioria, composto de materiais recicláveis, como papel e plástico, o que é 

coerente com as atividades desenvolvidas no estabelecimento. Também podem ser encontrados 

borrachas, trapos, materiais ferrosos e madeira. A maioria dos resíduos encontrados tem um bom 

potencial para reciclagem se forem bem acondicionados e separados para a coleta seletiva.  

O principal problema no gerenciamento está no fato de que para que ele aconteça de 

forma eficiente, o mesmo deve ser separado de acordo com suas especificidades, e isso significa 

que todos, desde professores até os alunos e funcionários terceirizados precisam trabalhar em 

conjunto e ter noção da importância da segregação desse lixo.  

Portanto, para que soluções possam ser postas em prática, é preciso que campanhas que 

trabalhem o assunto sejam, primeiramente, colocadas para os usuários da diretoria, para que 

estes trabalhem em conjunto, colaborando com o objetivo maior.   
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RESUMO 

O presente experimento teve por finalidade avaliar os 
efeitos do uso de fontes de adubação orgânica e da 
cobertura morta sobre o acúmulo de massa em raízes 
de beterraba. Para tal realizou-se um trabalho onde 
foram avaliados os efeitos da adubação com composto 
orgânico, húmus de minhoca, esterco ovino, uma 
testemunha com adubação química convencional e 
outra sem adubação, sobre o acúmulo de massa seca 
e fresca nas raízes das plantas, aos 15, 30, 40, 50 e 60 

dias após a semeadura. Os dados obtidos foram à 
análise de regressão, e verificou-se que o uso do 
humus e do compost orgânicos resultaram em maiores 
valores de massa seca e fresca de raízes iguais ou 
superiors a adubação quimica convencional. A 
cobertura morta sobre o solo propiciou aumento 
dessas variáveis analisadas em todos os métodos de 
adubação testados.     

PALAVRAS-CHAVE: Beterraba, compostos orgânicos, raízes, matéria seca. 

EFECT OF ORGANIC FERTILIZER AND SOIL COVERAGE ON LEAV GROWT IN THE 
BEET FARMING  

ABSTRACT 

This experiment aimed to evaluate the effects of using 

sources of organic fertilizer and mulch on the mass 

accumulation in beet roots. To this the work  was 

evaluated the effects of fertilization with organic 

compost, earthworm compost, sheep manure, a 

witness with conventional chemical fertilizer and one 

without fertilization on the accumulation of fresh and 

dry matter in the roots of plants, to 15, 30 , 40, 50 and 

60 days after sowing. Data were to regression analysis, 

and found that the use of humus and organic compost 

resulted in larger dry and fresh matter roots values 

equal or superiors conventional to chemical fertilizer. 

The mulch on the ground led to increase in these 

variables in all tested fertilization methods. 

KEY-WORDS: Beet, organic manure, roots, dry matter. 
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1 INTRODUÇÃO 

A beterraba (Beta vulgaris L.)  é uma cultura que representa 2,1% do mercado de hortaliças 
no Brasil, estando entre as dez mais cultivadas. O produto principal são as raízes tuberosas, 
que alcançam nacionalmente cerca de 300 mil toneladas comercializadas por ano. A 
importância da beterraba como alimento reside em sua composição química sendo rica em 
vitaminas do complexo B, Ferro, Zinco e outros nutrientes, se constituindo em um alimento 
energético e saudável e muito utilizado no combate a anemia (NASCIMENTO, 2012). 

Um dos fatores que mais afetam o desenvolvimento e qualidade das raízes da beterraba é a 

disponibilidade de nutrientes, sendo uma cultura altamente exigente, demandando uma grande 

quantidade de fertilizante em seu cultivo comercial, que é realizado em sua maioria no modelo 

convencional, com o uso de adubos químicos e defensivos agrícolas no controle de pragas e 

doenças. A prática de adubação orgânica proporciona soluções para a produção de forma 

sustentável e saudável, trazendo benefícios para o consumidor, para o solo e para o meio ambiente. 

Outra prática que tem efeitos benéficos comprovados é o uso da cobertura morta, que atua 

protegendo o solo da erosão, reduzindo a perda de água, fator fundamental para as regiões 

semiáridas, cujas elevadas temperaturas aumentam a evapotranspiração, além da redução na 

infestação das plantas daninhas.  

É muito importante o desenvolvimento de estudos que possibilitem uma ampliação do 

conhecimento sobre a adubação orgânica e seus efeitos no comportamento das espécies vegetais, 

principalmente em culturas onde predomina o sistema convencional de cultivo. Uma das formas 

eficientes de avaliar o efeito de técnicas aplicadas às culturas é a análise de crescimento, que nos 

possibilita verificar aspectos como o comportamento vegetal, a absorção e acúmulo dos nutrientes 

presentes no solo. Possibilita ainda avaliarmos índices que refletem a qualidade que as condições 

de cultivo estão oferecendo à planta (MAGRO, 2012).   

Em função disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos do uso de diferentes 

fontes de adubação orgânica aliadas ao uso da cobertura morta sobre o crescimento de raízes de 

beterraba cultivada em condições de campo.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Pertencente à família Quenopodiácea a beterraba e tem seu centro de origem nas regiões 

de clima temperado da Europa e do Norte da África. Sua raiz tuberosa tem o formato globular que 

se desenvolve quase à superfície do solo, que é a parte comercial da planta. Apresenta sabor 

acentuadamente doce e coloração púrpura, devido à presença de antocianina, sendo muito 

utilizada para fabricação de corante, assim como explorada em alguns lugares para extração de 

açúcar e alimentação animal (REZENDE; CORDEIRO, 2007).   
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De acordo com Marques et al. (2010) um dos aspectos que podem limitar a produção e a 

qualidade da beterraba é a disponibilidade de nutrientes, sendo o aspecto da nutrição mineral 

ponto chave para a obtenção de um produto comercial de qualidade. Pelo fato da planta apresentar 

ciclo curto, se torna mais exigente em nutrientes, fato que deve ser observado pelo produtor, pois 

o rápido desenvolvimento limita a recuperação da cultura em caso de deficiência nutricional,

podendo ocasionar prejuízos na produção.

Os efeitos da adubação orgânica sobre o solo e sobre as culturas são conhecidos há muito 

tempo pelos agricultores, porém a falta de estudo mais amplos sobre as diversas fontes de matéria 

orgânica e suas propriedades químicas e nutricionais, restringe a adubação orgânica na maioria dos 

casos ao uso do esterco puro, sem nenhum processo mais elaborado, como é o caso da 

compostagem e da vermicompsotagem, que produzem resíduos orgânicos de alto valor nutricional 

(OLIVEIRA et al., 2005).    

Segundo Souza e Resende (2006) cobertura morta pode ser conceituada com a prática pela 

qual se aplica, ao solo, material orgânico ou inorgânico como cobertura de superfície. Os materiais 

orgânicos podem ser os mais diversos. Em sua maioria incluem palha e restos de culturas como 

materiais orgânicos utilizados como cobertura morta como palha de arroz, palha de carnaúba, palha 

de café, palha de milho, serragem e capim. A utilização desses materiais de uma forma geral é uma 

prática de baixo custo e de fácil operação (MOURA FILHO, 2009).  O uso da cobertura tem uma série 

de vantagens para a agricultura. Proporciona a redução na evapotranspiração sob cobertura morta 

no solo, pois reduz a evaporação da água no solo (ALLEN et al., 1998), além da cobertura morta 

ampliar a disponibilidade de nutrientes para a cultura disponibilizados durante o processo de 

decomposição (AITA; GIACOMINI, 2003).   

Existem diversas formas de se avaliar efeitos de técnicas ou sistemas de manejo implantados 

em uma cultura; uma delas é a análise de crescimento das plantas, que do ponto de vista 

agronômico, pode ser útil no estudo do comportamento vegetal sob diferentes condições 

ambientais, incluindo condições de cultivo (BENINCASA, 2003). De acordo com Machado et al. 

(1982), a análise quantitativa de crescimento é o primeiro passo na análise da produção das 

culturas. Diversos índices fisiológicos podem ser utilizados na tentativa de explicar e compreender 

as diferenças de comportamento de uma planta submetida a diferentes tratamentos, entre os mais 

utilizados para culturas que apresentam raízes tuberosas como a beterraba são as análises de 

matéria fresca e seca, índices que fazem relação ao acúmulo de massa na planta e refletem 

resultados diretos dos tratamentos na produção final (PEREIRA; MACHADO, 1987). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte no município de Apodi-RN, entre Agosto de 2014 a Setembro de 

2015. O experimento foi realizado em blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas, 
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com cinco métodos de adubação (adubação com esterco ovino curtido, composto orgânico, húmus 

de minhoca, adubação química e sem adubação) e dois níveis de cobertura do solo (cobertura morta 

com palha de capim búfel e sem cobertura), com duas repetições para cada método de adubação e 

tipo de cobertura do solo. Os fertilizantes orgânicos foram obtidos no setor de vermicompostagem 

do Campus, onde o esterco ovino previamente curtido, foi submetido aos processos de 

compostagem por microorganismo aeróbicos, juntamente com material vegetal descartado dos 

jardins, durante um período de 90 dias para originar o composto utilizado, e ao processo de 

vermicospostagem, através da decomposição por minhocas vermelhas da Califórnia por 60 dias para 

formar o húmus.   

A cultura foi semeada em canteiros de 1,20 m de largura e 4,0 m de comprimento, onde os 

diferentes fertilizantes orgânicos e o químico foram incorporados manualmente com o auxílio de 

enxadas. As doses utilizadas, conforme recomendação da literatura foram 30 t ha-1 de esterco ovino 

curtido, 40 t ha-1 de composto orgânico, 20 t ha-1 de húmus de minhoca, para adubação química 60 

kg ha-1 de N na forma de sulfato de amônio, 210 kg ha-1 de P2O5 na forma de super simples e 120 kg 

ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio (TIVELLI et al., 2011).  Aos 30 dias após a incorporação 

dos adubos realizou-se a semeadura manual. A cultivar utilizada foi a Tall Top Early Wonder, 

escolhida pelo amplo cultivo comercial entre os produtores, e o espaçamento adotado foi de 0,10 

entre plantas e 0,20 entre fileiras. Em covas de 2 cm de profundidade foram depositados 3 

glomérulos (fruto não descortiçado). Cada parcela foi composta de 8 fileiras, sendo a área útil as 6 

fileiras centrais. O desbaste foi realizado quando as plantas estavam com 5 a 6 folhas definitivas, 

deixando apenas uma planta por cova. Posteriormente a cobertura morta foi distribuída nas 

parcelas correspondentes pela adição de palha de capim triturada em uma camada de 2 cm de 

espessura. A irrigação ocorreu diariamente pelo sistema de microaspersão. Durante o processo de 

formação das raízes tuberosas realizou-se a amontoa visando evitar que as raízes tuberosas 

entrassem em contato com a luz.  O controle de plantas daninhas foi mediante a capina manual.  

Nos períodos de 15, 30, 40, 50 e 60 dias após a semeadura (DAS) foram coletadas, na área 

útil de cada parcela, duas plantas de beterraba para realização da análise de crescimento das raízes. 

As plantas foram levadas ao laboratório, lavadas e separadas da parte aérea. Por ocasião de cada 

coleta foram avaliados a Massa fresca de raízes (MFR), a Massa seca de Raízes (MSR) por planta em 

cada parcela (TÚLIO et al., 2013; BENINCASA, 2003; MAGRO 2012). Os valores da massa fresca de 

raízes foram obtidos por pesagem em balança analítica, a massa fresca obtida após a secagem em 

estufa de circulação de ar forçada a 65 0C até obtenção de matéria seca constante. Os resultados 

obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, onde verificado o efeito significativos 

foram submetidos a análise de regressão, utilizando-se o software Sigma Plot versão 10.0.   

162



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com relação ao acúmulo de matéria seca e fresca nas raízes das plantas de beterraba 

verificou-se efeito significativo das diferentes fontes de adubação utilizadas sobre os valores.  

O comportamento de acúmulo de massa nas raízes, de forma semelhante para massa seca 

e fresca (figura 1 e 3), apresentou-se de forma lenta no início do seu ciclo, onde a planta está 

formando seu aparato fotossintético, ou seja as folhas, para poder iniciar o acúmulo de biomassa 

nas suas estruturas de reservas, no caso da cultura as raízes tuberosas. Após os 40 DAS as plantas 

apresentaram um incremento no acúmulo de massa fresca e seca nas raízes até os 60 DAS. Esses 

resultados concordam com Granjeiro et al. (2006), que avaliando acúmulo e a exportação de 

nutrientes na beterraba verificaram que após os 40 DAS o acúmulo de massa seca passa a ser maior 

nas.  

Acúmulo de Massa Seca de Raízes
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Composto  Y=3,8114-0,3464x+0,0069x²  R² =0,99
Esterco Y=2,6973-0,2418x+0,0048 x²  R² =0,99
Húmus  Y=5,5701-0,4906x+0,0093x²  R² =0,98
Químico  Y=5,2357-0,4410x+0,0079x²  R² =0,92
Sem Adubação   Y=1,5694-0,1529x+0,0033x²  R² =0,93

Figura 1: Massa seca de raízes (MSR) da cultura da beterraba dos 15 aos 60 DAS, sob diferentes fontes de 
adubação. Apodi-RN, 2015.  

Sobre diferentes fontes de adubação utilizadas sobre o acúmulo da massa seca de raízes, 

verificamos que a adubação orgânica de húmus e composto orgânico apresentaram valores 
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superiores às parcelas com adubação química, com esterco ovino e sem adubação (figura 1). O 

destaque foi verificado pelo tratamento com húmus de minhoca que apresentou raízes com matéria 

seca na ordem de 10 gramas por raiz. O fato aconteceu em função dos fertilizantes orgânicos 

apresentarem absorção mais rápida que os de origem químicas.   

O esterco ovino puro proporcionou menor valor de massa seca de raízes em relação aos 

demais fertilizante orgânicos. O processo de decomposição ocorrido na compostagem e 

vermicompostagem, através da degradação pelas minhocas e pelos microorganismos 

respectivamente tornarem os nutrientes mais disponíveis para a cultura no húmus de minhoca e no 

composto orgânico relação ao esterco que foi apenas curtido.    

De acordo com Magro (2012), estudando o efeito de doses de compostos orgânicos na 

cultura da beterraba, os fertilizantes orgânicos apresentaram melhor disponibilidade de nutrientes 

como o fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e o uso de compostos proporcionam aumento sobre os 

fatores de crescimento da cultura.      

Comparando o efeito do uso da palhada no incremento da massa seca de folhas sobre fontes 

de adubação verificamos que ao longo do ciclo o uso da cobertura morta nas parcelas propiciou 

aumento na massa seca nas raízes das plantas estudadas para todos os tratamentos (figura 2). 

Figura 2: Massa seca de raízes (g/planta) da beterraba dos 15 aos 60 DAS adubada com diferentes 
fontes, com e sem o uso cobertura morta. Apodi-RN, 2015. 

Acúmulo de matéria seca nas raízes - cobertura morta
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Os dados diferem dos obtidos por Sedyama et al. (2011) avaliando o efeito do uso de 

cobertura morta e doses matéria orgânica na cultura da beterraba, onde não verificaram interação 

dos fatores para o acúmulo de massa, as coberturas avaliadas associadas a adubação orgânica não 

aumentaram o acúmulo de massa. Em contrapartida verificaram que apenas o uso da palhada de 

restos culturais do café proporcionou incremento no acúmulo de massa de raízes.   

No presente trabalho, o efeito positivo da palhada é explicado pelo fato de que a mesma 

proporcionou liberação gradativa de matéria orgânica para a cultura ao longo do ciclo, contribuindo 

com mais matéria orgânica, além ajudar na retenção da umidade no solo.  O presente fato corrobora 

com Aita e Giacomini (2003), que avaliando a decomposição e liberação de nitrogênio de resíduos 

culturais de plantas de cobertura de solo verificaram que as palhadas utilizaram libraram nitrogênio 

e outros nutrientes para o solo durante o período de cultivo.     

Para o acúmulo de matéria fresca das raízes ao longo, verificamos efeitos semelhantes aos 

observados na massa seca, com relação aos diferentes fertilizantes orgânicos (figura 3).  

Acumulo de massa fresca de raízes
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Figura 3: Acúmulo de matéria fresca nas raízes de beterraba dos 15 aos 60 DAS, com diferentes fontes 
de adubação. Apodi-RN, 2015. 

O húmus e o composto orgânico proporcionaram maiores valores de acúmulo de massa 

fresca ao longo do ciclo da cultura, seguidos pelo tratamento com adubação química convencional. 
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Ao final do ciclo as raízes desses tratamentos apresentaram massa fresca da ordem de 50 a 80 

gramas por raíz. Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira et al. (2001), comparando o 

húmus de minhoca à adubação química convencional, onde o húmus, na dose de 25 tonelada/ha 

aumentou a produção de raízes.  Porém os valores de massa fresca da cultura foram inferiores aos 

obtidos por Magro (2012), que verificou um valor de massa fresca de raízes superiores a 80 gramas 

por raiz para a cultura da beterraba adubada com a mesma dose (30 t/ha) de composto orgânico.   

Se tratando do efeito do uso da cobertura morta sobre o acúmulo de fresca de raízes foi 

possível se verificar que as parcelas cobertas pela palhada apresentaram valores médios superiores 

às médias dos mesmos tratamentos sem o uso da palhada figura 4.   

Acúmulo de Massa fresca de raízes cobertura morta
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Figura 4: Média do acúmulo de matéria fresca (g/planta) de raízes de beterraba dos 15 aos 60 DAS 
adubada com diferentes fontes, com e sem o uso cobertura morta. Apodi-RN, 2015. 

Esses resultados corroboram com Moura Filho (2009), que atestou que o uso de palha de 

carnaúba como cobertura de solo na beterraba aumentou a produção e a produtividade da cultura 

(T de raízes por hectare), além de ter atuado no controle das plantas daninhas da área, mostrando 

seus efeitos benéfico para o crescimento das plantas, sendo a cobertura morta uma técnica que 

possibilita maiores índices de crescimento e qualidade para as raízes de beterraba.  
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5 CONCLUSÕES 

As variáveis massa seca e fresca de raízes foram afetadas positivamente pelo uso dos adubos 

orgânicos, onde o húmus de minhoca e o composto orgânico apresentaram resultados superiores a 

adubação química convencional. A adubação com húmus proporcionou raízes de maior massa 

fresca aos 60 DAS.    

O uso da cobertura morta proporcionou aumento nas variáveis avaliadas para todos os 

tratamentos, proporcionando incremento no acúmulo de massa seca e fresca durante o ciclo da 

cultura.  
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RESUMO 

Tendo em vista a importância da qualidade da polpa de 
fruta, tomou-se a iniciativa de desenvolver um projeto de 
pesquisa no munícipio de Currais Novos para que sejam 
coletadas amostras de diferentes sabores e diferentes 
marcas/produtores para a avaliação microbiológica 
tendo como referência Instrução Normativa nº1, de 07 
de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). As amostras serão submetidas 

às análises de bolores e leveduras, coliformes á 45°C e 
pesquisa de Salmonella sp. Espera-se que com as polpas 
de frutas analisadas atendam o que a legislação exige e 
que com os resultados das análises microbiológicas 
efetuadas possam alertar os produtores e indústrias no 
fornecimento de produtos com qualidade, adequados e 
seguros.

PALAVRAS-CHAVE: Legislação, fruta, microbiologia, avaliação.

MICROBIOLOGICAL QUALITY EVALUATION OF FRUIT PULP
COMMERCIALIZED IN CURRAIS NOVOS CITY/RN 

ABSTRACT 

Given the importance of fruit pulp quality, it has 
taken up the initiative to develop a research project 
in the city of Currais Novos, to be collected different 
samples of flavors and brands / producers for 
microbiological evaluation having a reference by 
Normative Instruction #1 of 7 January 2000 of 
"Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)". Samples will be analyzed for the molds and 
yeasts, 45°C coliforms, and Salmonella sp research. It 
is expected that with the fruit pulps analyzed meet 
what the law requires and that the results of 
microbiological analysis performed can alert 
producers and industries in supplying products with 
quality, appropriate and safe. 

KEY-WORDS: Legislation, fruit, microbiology, evaluation. 
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1   INTRODUÇÃO
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do 

Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade, polpa de fruta 
pode ser definida “como o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de 
frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais, 
proveniente da parte comestível do fruto” (BRASIL, 2000). 

O Brasil é o maior produtor mundial de frutas in natura, porém, grande parte dessas frutas 
sofre deterioração pós-colheita. (MORAIS, 2010; BRUNINI et al. 2002). A alta perecibilidade dos 
frutos e sua sazonalidade impulsionam o desenvolvimento de processos tecnológicos, dentre os 
quais pode-se destacar a produção de polpas, evitando desperdícios e minimizando as perdas que 
podem ocorrer durante a comercialização do produto in natura, além de permitir estender sua 
vida útil com manutenção da qualidade (EVANGELISTA & VIEITES, 2006). 

A polpa de fruta tem grande importância como matéria-prima, podendo ser produzida nas 
épocas de safra, armazenadas e processadas nos períodos mais propícios ou segundo a demanda 
do mercado consumidor (BUENO et al. 2002).  

Quanto aos padrões microbiológicos é importante que sejam feitas análises a fim de 
se avaliar a presença de microrganismos, conhecer as condições de higiene em que os alimentos 
são preparados, os riscos que o alimento pode oferecer à saúde do consumidor e a vida 
útil do produto. Além disso, torna-se possível verificar se os padrões e especificações 
microbiológicos para alimentos, estabelecidos por legislações nacionais, estão sendo atendidos 
adequadamente (FRANCO & LANDGRAF, 2005).  

No âmbito do Ministério da Agricultura os padrões microbiológicos para polpas de frutas 
congeladas seguem o que está descrito na sua Instrução Normativa nº 01, de 07 de janeiro de 

2000 (BRASIL, 2000), que estabelece valor máximo de 1,0 NMP.g–1 de coliformes; 5,0 x 103 UFC.g–1 
de bolores e leveduras e ausência de Salmonella spp. em 25 gramas. 

Dentro deste contexto o presente trabalho tem como objetivo a avaliação de polpas de 
frutas comercializadas no município de Currais Novos por meio de indicadores microbiológicos e 
verificação dos seus padrões mediante comparação com a legislação brasileira vigente. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Polpa de Fruta

Segundo a ANVISA (1978), fruta é o produto procedente da frutificação de uma planta, 
destinada ao consumo “in natura”. O produto é designado, simplesmente, por seus nomes 
comuns. 

As frutas têm grande importância na nutrição humana devido ao grande conteúdo de 
vitaminas e sais minerais. Porém são importantes micro habitats para uma grande variedade de 
micro-organismos, devido sua natureza apresentar alta concentração de açúcares simples, baixo 
pH, alta atividade de água e intensa visitação por insetos (FAZIO, 2006).  
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Por ser perecível, grande parte dessas frutas sofrem rápida deterioração, tendo sua 
comercialização dificultada, especialmente a longas distâncias (SANTOS et al. 2008).  

Dessa forma a alta perecibilidade dos frutos e sua sazonalidade impulsiona o 
desenvolvimento de processos tecnológicos, dentre os quais se podem destacar a produção de 
polpas, que é uma atividade agroindustrial importante na medida em que agrega valor econômico 
à fruta, evitando desperdícios e minimizando as perdas que podem ocorrer durante a 
comercialização do produto in natura, além de permitir estender sua vida útil com manutenção da 
qualidade (EVANGELISTA & VIEITES, 2006). 

A Polpa de fruta é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas 
carnosas por processos tecnológicos adequados (ANVISA, 1969). O produto é designado por 
"polpa", seguido do nome da fruta. Ex: "polpa de goiaba", devendo ser preparado com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as 
previstas nesta Norma. Será tolerada a adição de sacarose em proporção a ser declarada no 
rótulo, com tais características organolépticas: Aspecto: pasta mole; Cor: própria; Cheiro: próprio; 
Sabor: próprio. 

A alta perecibilidade dos frutos e sua sazonalidade impulsionam o desenvolvimento de 
processos tecnológicos, dentre os quais pode-se destacar a produção de polpas, que é uma 
atividade agroindustrial importante na medida em que agrega valor econômico à fruta, evitando 
desperdícios e minimizando as perdas que podem ocorrer durante a comercialização do produto 
in natura, além de permitir estender sua vida útil com manutenção da qualidade (EVANGELISTA & 
VIEITES, 2006). 

2.2. Padrões microbiológicos exigidos pela legislação 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da Resolução RDC nº 12, de 02 
de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) define os padrões microbiológicos para cada alimento. As 
polpas de frutas concentradas ou não, com ou sem tratamento térmico, refrigeradas ou 
congeladas possuem parâmetros somente para coliformes a 45 °C e para Salmonella ssp., com no 
máximo 10² UFC.g-1 e ausência em 25 g, respectivamente, não apresentando assim, limite para a 
contagem padrão total e para bolores e leveduras. Contudo, a literatura reporta resultados de 
numerosos estudos que apresentam elevadas contagens destes micro-organismos, demonstrando 
ser discutível a não adoção destes critérios na avaliação da qualidade de sucos, refrescos, néctares 
e polpas de frutas nesta Resolução (SEBASTIANY et al. 2009).  

Desta forma, a legislação vigente no âmbito do Ministério da Agricultura descrita na 
Instrução Normativa nº 01, de 07 de janeiro de 2000 (BRASIL, 2000), por sua vez, fixa os limites 
máximos microbiológicos para polpa de frutas, tais como: 

Bolores e leveduras: máximo 5x103 UFC.g-1 para polpa "in-natura", congelada ou 
não: 

Coliformes fecais: máximo 1.g-1 

Salmonella ssp.: ausente em 25 g 
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2.3. Coliformes a 45 °C 

A presença de coliformes nos alimentos é de grande importância para a indicação de 
contaminação durante o processo de fabricação ou mesmo pós-processamento. Segundo FRANCO 
(2005), os micro-organismos indicadores são grupos ou espécies que, quando presentes em um 
alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, sobre a 
provável presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial de um alimento, além de poder 
indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento. 

Os Coliformes a 45°C são capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24h a 
44,5-45,5o C. Esse grupo inclui três gêneros, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, sendo a cepas 
de Enterobacter e Klebsiella de origem não fecal. Por isso que E. coli é a mais conhecida, sendo seu 
habitat o trato gastrintestinal ela é a indicadora de contaminação fecal, em alimentos processados 
(SILVA, 1997). 

2.4. Bolores e Leveduras 

Os bolores e as leveduras constituem um grande grupo de micro-organismos, encontrados 
no solo ou no ar. Os bolores são extremamente versáteis, a maioria das espécies é capaz de 
assimilar qualquer fonte de carbono derivada de alimentos, sendo também indiferente com 
relação às fontes de nitrogênio, podendo utilizar o nitrato, os íons de amônia e o nitrogênio 
orgânico. As leveduras são mais exigentes que os bolores, sendo muitas incapazes de utilizarem o 
nitrato e carboidrato complexos, como fontes de carbono e nitrogênio, respectivamente. Esses 
fatores limitam a gama de alimentos susceptíveis a deterioração por leveduras (SILVA et al. 2007). 

2.5. Salmonella sp 

O gênero Salmonella é dividido em duas espécies, Salmonella enterica e Salmonella 
bongori (CDC, 2011), pertencente à família Enterobacteriaceae, classificado como bastonetes 
Gram negativos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos e oxidase negativos (SILVA et 
al.  2007).É  uma bactéria entérica responsável por graves intoxicações alimentares, sendo um dos 
principais agentes envolvidos em surtos registrados em vários países. A sua presença em 
alimentos é um relevante problema de saúde pública que não deve ser tolerado nos países 
desenvolvidos, e principalmente nos países em desenvolvimento, porque os sinais e sintomas 
podem ser mal diagnosticados, sobrecarregando ainda mais todo o sistema de saúde (Floweres FL, 
1988). 

3   METODOLOGIA 
3.1. Material

3.1.1. Coleta das amostras: 

As amostras de três tipos de marcas de diferentes sabores serão coletadas aleatoriamente 
em supermercados localizadas no município de Currais Novos, Rio Grande do Norte durante 6 
meses, e transportadas em caixas isotérmicas, até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e 
Biologia Molecular do IFRN - Campus Currais Novos onde serão realizadas as análises. 

3.2. Métodos 
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3.2.1. Contagem de bolores e leveduras: 

Para a determinação de bolores e leveduras nas amostras de polpas de frutas, será 
utilizado o meio Agar Batata Dextrose (BDA, Himedia®), seguindo-se as instruções dadas pelo 
fabricante, subsequente de homogeneização e aquecimento em chapa aquecedora, com posterior 
autoclavagem. O meio de cultura, após ser acidificado com ácido tartárico 10 % (1 ml de ácido 
para cada 100 ml de meio), será distribuído uma quantidade de 20ml em placas de Petri estéreis. 

Conforme metodologia descrita por Silva et al. (2007), será utilizada o método de 

plaqueamento direto em superfície das diluições seriadas (10–1 até 10–3) previamente preparadas. 
Para tal, inocula-se 0,1 ml de cada diluição na superfície do meio BDA solidificado nas placas de 
Petri e, com auxílio de uma alça de Drigalski, será espalhado o inoculo cuidadosamente em toda 
sua superfície, até completa absorção. As placas serão incubadas em estufa B.O.D sob 25º C por 5 
dias e o resultado expresso pelo número de Unidades Formadoras de Colônia por grama de 
amostra. 

3.2.2. Análise de Salmonella sp 

Alíquotas de 25g de cada amostra de polpa serão inoculadas em frascos contendo 225 mL 
de caldo Lactosado e incubadas a 35°C, por 24 horas. Em seguida serão inoculadas em caldo 
Tetrationato e Selenito-cistina com incubação a 43°C, por 24 horas. O plaqueamento seletivo e 
diferencial será feito nos meios Ágar SalmonellaShigella (SS) e Ágar Verde Brilhante (VB) a 35°C 
por 24 horas. 

3.2.3. Análise de Coliformes 45 °C 

Para todas as amostras de alimentos analisadas, a determinação do número mais provável 
de coliformes pelo método dos tubos múltiplos será realizada utilizando Caldo Lauril Sulfato de 
Sódio-CLS (Biobrás S.A., Montes Claros, Minas Gerais, Brasil) e Caldo Lactosado Bile Verde 
Brilhante-CLBVB (Biobrás S.A.). Para determinação de coliformes a 45ºC será empregado Caldo 
E.C. (Biobrás S.A.). Alíquotas de 1,0 mL de cada diluição serão transferidas para séries de três
tubos contendo CLS com tubos de Durham invertidos. Os tubos serão incubados a 45+1ºC durante
24 e 48 h, e uma alçada de cada tubo apresentando crescimento e produção de gás será semeada
em tubos contendo 10 mL de CLB VB e E.C., com tubos de Durham invertidos.

4   RESULTADOS ESPERADOS
Com esse estudo espera-se  que as polpas de frutas analisadas atendam o que estabelece 

a legislação vigente para esse produto e que com os resultados das análises microbiológicas 
efetuadas possam alertar os produtores e indústrias no fornecimento de produtos de qualidade, 
adequados e seguros para o consumo humano e também possibilitar a formação na condução de 
análises microbiológicas em laboratório.  
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RESUMO 

A preocupação com os resíduos vem sendo 
discutida há algumas décadas nas esferas nacional 
e internacional, devido à expansão da consciência 
coletiva com relação ao meio ambiente. Com o 
consumo crescente da população, a geração de 
resíduos sólidos também vem aumentando e isso 
acarreta em vários impactos sócioambientais. Isto 
tem proporcionado uma crescente preocupação 
com a gestão destes, porém para gerí-los de forma 
adequada é necessário um melhor conhecimento 
das características físicas do mesmo. A análise 
gravimétrica se apresenta como uma eficiente 

ferramenta para o conhecimeto dessas 
carcterísticas. Mediante a isto  o objetivo deste 
trabalho foi realizar a análise da composição 
gravimétrica dos resíduos sólidos gerados na 
Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – 
DIAREN, localizada no IFRN Natal – Central, bem 
como discutir os resultados propondo medidas 
para melhorar o gerenciamento desses dentro da 
Diretoria.  Foi averiguado que grande maioria 
desse resíduo é composta de materiais recicláveis 
e que a melhor forma de disposição final seria a 
segregação e futura reciclagem.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos, composição gravimétrica, quarteamento, impactos ambientais.

ANALYSIS OF THE GRAVIMETRIC COMPOSITION OF THE SOLID RESIDUES OF 
ACADEMIC DIRECTORSHIP OF NATURAL RESOURCES OF IFRN CNAT 

ABSTRACT 

The concerning about wast has been 
discussed a few decades ago in the national and 
international levels, because of the expansion of the 
collective consciousness about the environment. As 
the population’s grow   the solid waste generation 
has also increased and this creates several social and 
environmental impact. This has provided a growing 
concern the management of these waste, however to 
manage them properly a better knowledge of the 
physical characteristics of them is required. The 
gravimetric analysis is a efficient tool for the 

knowledge of these characteristics. By that, the 
purpose of this study was make a gravimetric analysis 
of the composition of solid waste generated at the 
Academic Directorship of Natural Resources-DIAREN, 
located at IFRN Natal-Central, well as discuss the 
results proposing measures to improve the 
management of these waste within the Directorship. 
It was observed that most of this waste is composed 
of recyclable materials and that the best way of final 
disposal it would be the segregation and future 
recycling.

KEY-WORDS: solid waste, gravimetric composition, quartering, environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas 

nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio 

ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas induz a 

um novo posicionamento da sociedade em relação a todo o resíduo produzido na realização das 

atividades humanas, já que a sua geração excessiva e seu mau gerenciamento pode causar 

problemas sanitários, ambientais e econômicos. 

Segundo a NBR 10004, de 2004, resíduos sólidos são: 

"Aqueles resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível.” 

Diante da abrangência no que diz respeito ao termo, é necessário uma caracterização do 

resíduo produzido por determinada atividade, ou pelo conjunto delas, a fim de avaliar de maneira 

coerente e eficaz o potencial de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos e, caso estes 

não sejam possíveis, uma destinação final coerente com suas especificidades. 

No Brasil, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), temos demonstrada a 

preocupação com os resíduos sólidos. Segundo o Ministério de Meio Ambiente, a Lei nº 

12.305/10, que institui a PNRS, contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na 

geração desses, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 

de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado), que são os aterros sanitários.  

No Rio Grande do Norte (RN), o maior aterro sanitário em território potiguar ocupa uma 

área de 90 hectares no município de Ceará-Mirim, a  28 quilômetros da capital. O aterro sanitário 

da Região Metropolitana de Natal (RMN) é operado pela empresa Braseco S/A. Além da capital, 

mais nove municípios encaminham o lixo para o local. Por dia, aproximadamente 1.200 toneladas 

de resíduos são despejadas no aterro (LUCENA, 2014). 

Justifica-se tal pesquisa principalmente pelo fato dos resíduos sólidos serem, há anos, uma 

preocupação no Rio Grande do Norte, mais especificamente na capital, Natal. O Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), que é modelo de ensino no 
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Estado, constantemente realiza parcerias para ações de educação e gestão de resíduos sólidos, 

sendo, portanto, essencial analisar essa questão no referido local. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar a análise da composição gravimétrica 

dos resíduos sólidos gerados na Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais – DIAREN, localizada no 

IFRN Natal – Central, bem como discutir os resultados propondo medidas para melhorar o 

gerenciamento desses dentro da Diretoria. 

2 METODOLOGIA 

2. 1 Área de Estudo

As amostras de resíduo sólido foram coletadas na Diretoria Acadêmica de Recursos 

Naturais (DIAREN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

campus Natal-Central. A diretoria oferta cursos técnicos em Controle Ambiental, Geologia, 

Mineração e Segurança do Trabalho, além do curso superior em Gestão Ambiental e do programa 

de pós-graduação em uso sustentável de recursos naturais. Além das aulas, teóricas e práticas, 

atividades de pesquisa e inovação são desenvolvidos no estabelecimento, como o projeto que 

analisa a balneabilidade das praias natalenses e projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos e 

professores. O prédio da DIAREN pode ser dividido em cinco tipos de ambientes, estes são:  salas 

de aula; laboratórios (de físico-química, de microbiologia, de balneabilidade, de pesquisa 

ambiental, de instrumentalização analítica, de análise de solo, de pesquisa mineral, de 

caracterização de minerais/materiais e de processamento mineral e resíduo); secretaria, copa e 

banheiros. Em cada uma dessas classes de ambientes são realizadas atividades distintas que irão 

conferir aos resíduos deste estabelecimento características bastante particulares. Essas atividades 

são: 

• Aulas;

• Atividades de escritório (Secretarias);

• Atividades em laboratórios (Análise de águas e efluentes/análise de solos e resíduos

sólidos/laboratórios de geologia, entre outros); e 

• Atividades em laboratório de informática.

Vale ressaltar que por questões de segurança não foram utilizados para amostragem os 

resíduos dos banheiros e dos laboratórios foram considerados apenas o resíduo comum. 

 A figura 1 mostra, destacado em vermelho, a localização da DIAREN no campus Natal 

Central. 
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Figura 1 – Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais do IFRN. 

Fonte: Google Earth (2015) 

2.2 Métodos 

Para determinar a composição gravimétrica dos resíduos foi utilizado o método do 

quarteamento especificado na NBR 10007/2004, em que o resíduo é previamente homogeneizado 

e divido em quatro partes. Dessas quatro, são selecionadas duas, que serão homogeneizadas 

novamente.   

Após isso, o montante final foi separado manualmente em onze categorias distintas: papel, 

papelão, plástico, vidros, materiais ferrosos, materiais não ferrosos, trapos, borracha, couro, 

madeira, matéria orgânica.  

Em seguida, os mesmos foram pesados, para, posteriormente serem realizados os cálculos 

para determinar-se o percentual de cada componente, determinando assim sua composição 

gravimétrica. Esse método também pode ser observado em Santa Catarina (2003), no entanto 
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foram feitas algumas alterações no que diz respeito à quantidade de resíduo utilizado nas 

amostras. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Impactos negativos da má gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Toda atividade humana gera algum tipo de resíduo. Os resíduos sólidos urbanos, como já 

foi citado acima são todos os resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. 

Uma gestão inadequada desses resíduos pode acarretar em diversos problemas ambientais 

que podem comprometer tanto o meio em que os indivíduos vivem como a própria saúde dos 

mesmos. 

Não se pode afirmar que o resíduo urbano é causa direta de doenças. No entanto, está 

comprovado o seu papel na transmissão de doenças provocadas por macro e microrganismos que 

vivem ou são atraídos pelos componentes presentes nos resíduos (NUCASE,2007). Além do fato de 

que, sem um tratamento e destinação adequada, compostos da degradação desse resíduo podem 

contaminar o solo e, os mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos podendo trazer riscos à 

saúde humana.  

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, 

tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação 

de enchentes, contribuição para a poluição do ar (BESEN, 2010 apud JACOBI; BESEN, 2011). 

3.2 Importância da análise gravimétrica na gestão dos resíduos 

Conhecer as características físicas e químicas de um resíduo de uma certa localidade é 

imprescindível para uma boa e eficiente gestão do mesmo, pois para cada tipo de resíduo um tipo 

um tipo diferente de disposição final é pertinente.  

As características qualitativas e quantitativas dos resíduos sólidos podem variar em função 

de vários aspectos, tais como: sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os 

mesmos fatores que também diferenciam as comunidades entre si (NUCASE,2007).   

Determinar a do resíduo é conhecer cada componente do mesmo. Conhecendo-os é 

possível determinar que tipo de tratamento é mais adequado para aquele tipo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 representa a quantidade, em massa, de cada componente e sua respectiva 

porcentagem em relação à massa total de resíduos utilizados ao final do quarteamento, que foi de 

811, 4 gramas. 

  Tabela 1: Componentes dos resíduos. 

Resíduo g % 
Plástico 65,76 8,1 

Papel 495,07 61,01 

Materiais Ferrosos 21 2,6 

Trapos 39,39 4,85 

Borracha 176,62 21,76 

Madeira 0,09 0,011 

Matéria Orgânica 13,47 1,66 

    Fonte: Os autores (2015). 

Pode-se perceber que a grande maioria dos resíduos é formada por papel e borracha e isso 

é coerente com as principais atividades desenvolvidas na DIAREN, pois nas aulas e atividades de 

escritório o papel é muito utilizado, até mesmo em laboratórios, para a higienização das mãos dos 

alunos, dos professores e dos bolsistas. Já a borracha provém, principalmente, do uso de luvas 

descartáveis usadas durante os processos realizados no laboratório. Os trapos, como algodão e 

filtros, são utilizados nos laboratórios, mas seu percentual em relação ao total é baixo, assim como 

os materiais ferrosos. Já o percentual de madeira é quase insignificante, pois foi constatado 

apenas um palito de fósforo dentro do todo. Ademais, plástico encontrado foi principalmente dos 

copos plásticos, embalagens e adesivos. Por outro lado, não foram encontrados componentes de 

vidro, materiais não ferrosos ou couro.  

O figura 2, abaixo,  demonstra a composição gravimétrica da amostra. 
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Figura 2 : Composição gravimétrica dos resíduos da DIAREN. 

Fonte: Os autores (2015). 

O papel, segundo a NBR 10004/2004, pertence à classe II B, resíduo não perigoso, inerte e 

reciclável. Devido ao seu grande volume, é viável que o mesmo seja segregado dos demais 

resíduos através da coleta seletiva e seja destinado a usinas de reciclagem. 

Já a borracha, segundo maior componente, pertence à classe II B, resíduo inerte reciclável, 

porém muitas vezes entra em contato com diversos reagentes que podem conferir características 

perigosas ao resíduo. Portanto, este merece uma maior atenção no que diz respeito à sua 

disposição final. Por isso, é prudente destina-las ao aterro sanitário de resíduos perigosos em caso 

de contaminação. Uma outra alternativa seria a implementação de um processo de reutilização 

das luvas para gerar pisos, solas de sapato e tapetes, entre outros artefatos de borracha, 

pesquisado do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) do Serviço Florestal Brasileiro. 

O plástico pertence à classe II B, inerte e reciclável. Assim como o papel, pode ser 

destinado para a coleta seletiva e ser destinado as usinas de reciclagem 

A matéria orgânica é formada principalmente por restos de alimentos, portanto pertence à 

classe II B e teve um percentual muito pequeno, o que inviabiliza a compostagem. Porém, se esse 

volume fosse somado a todo o resíduo orgânico produzido pelo IFRN, o processo de compostagem 

seria possível.  A compostagem é um processo de transformação da matéria orgânica do lixo em 

um composto orgânico (húmus). Isso ocorre pela ação de microorganismos existentes no próprio 
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lixo que vão decompondo a matéria orgânica mais complexa em produtos finais mais simples. É 

importante ressaltar que resíduos de origem animal, como carnes e ossos não podem ser inclusos 

na compostagem, ou seja, este deveria ser separado do resíduo de origem vegetal. Com isso, o 

resíduo orgânico também teria que passar por um processo de segregação, para seguir para a 

composteira. 

Os trapos encontrados fazem parte da classe II B, inertes e recicláveis. No entanto, os 

restos de filtros e o algodão não são viáveis para o processo de reciclagem, já que são em 

pequenas quantidades ou já tiveram contato com substancias que apresentam algum risco. 

Portanto, é recomendável enviá-los ao aterro sanitário.  

Ema relação aos materiais ferrosos, como pertencem à classe II A, não inertes e recicláveis. 

Os restos de papel alumínio podem ser reciclados ou reutilizados, então podem ser destinados 

para a coleta seletiva.  

Por fim, a madeira pertence à classe II B, portanto pode ser reciclada. Caso a quantidade 

seja bem pequena, como observada na composição gravimétrica, o resíduo pode ser destinado ao 

aterro sanitário.  

5 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que os resíduos sólidos constituem uma preocupação e 

devem ser gerenciados da maneira mais eficiente, sempre respeitando as características de cada 

classe.  

A partir da composição gravimétrica, pode-se saber que os resíduos sólidos produzidos na 

DIAREN são, em sua maioria, composto de materiais recicláveis, como papel e plástico, o que é 

coerente com as atividades desenvolvidas no estabelecimento. Também podem ser encontrados 

borrachas, trapos, materiais ferrosos e madeira. A maioria dos resíduos encontrados tem um bom 

potencial para reciclagem se forem bem acondicionados e separados para a coleta seletiva.  

O principal problema no gerenciamento está no fato de que para que ele aconteça de 

forma eficiente, o mesmo deve ser separado de acordo com suas especificidades, e isso significa 

que todos, desde professores até os alunos e funcionários terceirizados precisam trabalhar em 

conjunto e ter noção da importância da segregação desse lixo.  

Portanto, para que soluções possam ser postas em prática, é preciso que campanhas que 

trabalhem o assunto sejam, primeiramente, colocadas para os usuários da diretoria, para que 

estes trabalhem em conjunto, colaborando com o objetivo maior.   
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E também foram realizadas analises microbiológicas, sendo elas para coliformes e bolores e leveduras, 
para coliformes não apresentou contaminação, no entanto para bolores e leveduras apresentou um 
crescimento não significativo em uma das diluições. Foi realizado um teste de aceitação e intenção de compra 
do produto, o teste de aceitação apresentou resultados satisfatórios para sabor e uma aceitação menor para a 
cor, a pesquisa de intenção de compra teve um resultado positivo com 95% de aceitação do produto. Os 
resultados para o produto com caráter inovador alcançaram os objetivos esperados tendo em vista a produção 
de um produto de sabor agradável e boa aceitação pelos 
pesquisados.
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RESUMO 
Na produção animal, é de fundamental importância o uso racional da água de boa qualidade. A água deve ser 
considerada como um nutriente essencial e quando a qualidade utilizada na dessedentação animal for 
duvidosa, esta pode interferir nos índices zootécnicos e na disseminação de enfermidades, acarretando graves 
prejuízos econômicos, além de carrear agentes patogênicos de doenças de interesse em saúde pública. 
Objetivou-se com esta pesquisa diagnosticar a qualidade da água que é ofertada para dessedentação dos 
bovinos de leite da Fazenda-escola do IFRN, campus Ipanguaçu. As coletas e análises foram realizadas 
quinzenalmente nos bebedouros dos bovinos (no total, seis bebedouros) durante os meses de Junho à 
Setembro de 2015. Os parâmetros analisados foram: temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido e 
sólidos totais dissolvidos; utilizando uma sonda multiparamétrica de qualidade de água. Os dados obtidos 
revelaram que os parâmetros, exceto sólidos totais dissolvidos, encontraram-se nos limites aceitáveis pela 
resolução CONAMA 357/2005, com pontuais bebedouros apresentando resultados não aceitáveis. Contudo, é 
preciso ainda um manejo adequado da água (com renovação constante) e bebedouros que estejam dispostos 
não apenas em locais de fácil acesso aos animais mas, que também possam estar em locais cobertos ou 
arejados por copa de árvores. 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição animal, produção animal, índices zootécnicos.

WATERING WATER QUALITY BOVINE IN SCHOOL-FARM AT IFRN-
IPANGUAÇU 

ABSTRACT
In animal production, it is of fundamental importance the rational use of good quality water. Water should be 
considered as an essential nutrient and when the quality used in animal consumption is doubtful, this can 
interfere with the performance parameters and the spread of diseases, causing serious economic losses, as 
well as carry pathogenic agents of diseases of public health interest. The objective of this research to diagnose 
the quality of water that is supplied to the watering water quality bovine in school-farm at IFRN-Ipanguaçu. 
Sampling and analyzes were carried out fortnightly in the water drinker of bovine (a total of six drinking 
fountains) during the months of June to September 2015. The parameters analyzed were: temperature, pH, 
conductivity, dissolved oxygen and total dissolved solids; using a multi-parameter explorer water quality. The 
data revealed that the parameters except total dissolved solids, met the limits acceptable by Resolution 
CONAMA 357/2005, with occasional drinkers presenting unacceptable results. However, it is also necessary to 
a proper water management (with constant renewal) and drinkers who are willing not only in readily accessible 
to animals, but they can also be in local or airy covered by tree canopy.

KEY-WORDS: Animal nutrition, animal production, zootechnical indexes. 
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1 INTRODUÇÃO 
A água é um recurso natural fundamental para produção animal, devendo estar 

disponível em quantidade e qualidade. Ela é utilizada tanto na dessedentação dos animais 

como na higienização das instalações e como veículo para retirada dos dejetos.  

De acordo com MARIA & ALBERTO (2009), para ter uma produção animal de 

qualidade deve se dar à água uma importância semelhante a que se dá a outros fatores de 

produção como instalações e manejo.  

De acordo com GREIF (2006), deve-se considerar a água utilizada para dessedentação 

de animais na questão qualidade e quantidade de água consumida em L unidade- 1dia-1. Por 

exemplo: o consumo de água pelos bovinos é de 50, bubalinos 60, eqüídeo 40, ovinos 7, 

suínos 20, caprinos 7 e aves 0,36 L unidade- 1dia-1. Fora isto, a água também é utilizada no 

processamento de carcaças nos abatedouros e matadouros.  

A água é um recurso natural que já apresenta escasso em várias partes do mundo, 

inclusive no Brasil. Em vista disso, o Brasil determinou em sua Política Nacional dos Recursos 

Hídricos que a “água é um bem de domínio público e um recurso limitado, dotado de valor 

econômico”. Com isso, a exigência de atitudes conservacionistas para com este recurso 

natural será cada vez mais exigida pela sociedade, devendo as cadeias produtivas estar 

cientes deste fato (PALHARES, 2008). 

No município de Ipanguaçu-RN, localizado no vale do açu, à 220km de Natal, não tem 

sido diferente. O principal recurso hídrico da região, rio piranhas-açu, apresenta-se com 

baixa vazão e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves encontra-se em nível muito baixo, 

fazendo com que as práticas conservacionistas sejam amplamente difundidas. Devido às 

errôneas práticas de utilização da bacia hidrográfica, a qualidade de água superficial 

disponível tem sido comprometida, possibilitando a ocorrência de prejuízos às atividades 

produtivas, como A criação de gado de leite. 

O conhecimento sobre a qualidade da água ofertada para os bovinos é de suma 

importância diante do cenário de produção agropecuária. Deve ser dada atenção aos 

critérios da qualidade da água, pois é um dos fatores que influencia a ingestão desse 

nutriente e está altamente correlacionado com diversos fatores que influenciam no bem 

estar animal, além de ser um recurso natural atualmente de escassa qualidade disponível na 

dessedentação animal. Assim, a água é um nutriente tão importante quanto carboidratos, 

proteínas, minerais e vitaminas, e o seu estudo deve estar presente nas pesquisas atuais e 

futuras para que sua importância seja sempre destacada e conhecida. 

Diante disso, o referido projeto será desenvolvido na fazenda-escola do IFRN campus 

de Ipanguaçu, construída para ser um modelo de agropecuária para o vale do açu. A 

fazenda-escola possui área de 127ha, sendo 30ha de reserva legal. A fazenda é abastecida 

por poços (amazonas e tubulares), que ofertam água para dessedentação dos animais. 
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Dessa forma, o objetivo é diagnosticar a qualidade de água que é ofertada para 

dessedentação de bovinos na fazenda-escola do IFRN campus Ipanguaçu. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Para o termo “qualidade da água” é necessário compreender que este não se refere 

necessariamente a um estado de pureza, mas às características químicas, físicas e biológicas 

e que, conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para a água 

(MERTEN & MINELLA, 2002).  

Dados do IEPEC (2008) destacam como uma água de baixa qualidade aquela que 

apresenta elevada acidez, elevada alcalinidade, presença de sulfetos de hidrogênio, 

presença de sulfatos de ferro e manganês e alto conteúdo de sólidos totais dissolvidos. Com 

relação à poluição destacam alta contagem de bactérias (coliformes fecais ou não, 

Streptococcus, Pseudomonas), população elevada de algas verdes e azuis, presença de 

produtos químicos. 

Atualmente, tem-se preocupado com a qualidade da água e o seu reflexo com o 

desempenho animal. Vários países adotaram guias de qualidade da água para animais de 

produção como o Canadá (Canadian Council of Ministries of Environmente – CCME) e 

Austrália e Nova Zelândia (Austrália and New Zealand Environment and Conservation Council 

– ANZECC) (DIAS, 2006). No Brasil, existem diversos parâmetros de qualidade de água a

serem respeitados. A resolução normativa nº 357 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece a

classificação das águas em classes, segundo a sua utilização, definindo parâmetros de

qualidade a serem atendidos para cada classe.

A classificação das águas segundo o CONAMA em sua resolução n0 357, classifica os 

recursos hídricos, segundo seus usos preponderantes, em classes a saber: 

Águas Doces: Classe Especial (para abastecimento doméstico sem prévia ou com 

desinfecção simplificada; para a preservação do equilíbrio natural das espécies aquáticas); 

Classe 1 (abastecimento doméstico após tratamento simplificado, proteção de comunidades 

aquáticas, irrigação de frutas e hortaliças consumidas cruas, recreação de contato primário, 

aqüicultura); Classe 2 (abastecimento doméstico após tratamento convencional, proteção de 

comunidades aquáticas, recreação de contato primário, aqüicultura); Classe 3 

(abastecimento doméstico após tratamento convencional, irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras, dessedentação animal); Classe 4 (navegação); Águas 

Salobras: Classe 7 (recreação de contato primário, proteção de comunidades aquáticas, 

aqüicultura), Classe 8 (navegação comercial, harmonia paisagística, recreação de contato 

secundário).  

Segundo a Resolução CONAMA 357 (CONAMA, 2005), “a qualidade da água de 

dessedentação dos animais de produção devem ser tratada de forma específica, com o 

estabelecimento de concentrações para este tipo de água”. E ainda, “as águas destinadas à 
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dessedentação animal devem estar dentro dos padrões exigidos para Classe 3”, que também 

são águas destinadas ao consumo humanos, após forrageiras, à pesca amadora e à 

recreação de contato secundário”  

A declaração universal dos direitos da água no seu artigo segundo é muito clara 

quando diz que a água é a seiva do planeta, ou seja, é a condição essencial de vida de todo 

ser vegetal, animal ou humano. Nessa visão necessitamos perceber que a mesma água que 

mantém nossas florestas verdes é a água que alimenta nossos animais de produção, é a água 

que sacia a sede do ser humano e viabiliza tantas outras atividades (SANTOS, 2005). No 

entanto, segundo este mesmo autor, de nada servirá a abundância de água se a mesma não 

atender a critérios rígidos de qualidade que devem levar em conta desde sua procedência 

até os produtos aplicados no seu tratamento.  

Os bovinos de leite, necessitam de um suprimento adequado de água de boa 

qualidade para inúmeras funções orgânicas, como: a fermentação normal do rúmen e seu 

metabolismo; o fluxo adequado do alimento através do trato digestório; adequada digestão 

e absorção dos nutrientes; volume de sangue normal e ainda, a irrigação de todos os tecidos 

(IEPEC, 2008). 

As características que afetam a qualidade da água tornando-a imprópria para o 

consumo de bovinos são: presença de minerais traços tóxicos como Flúor (F), Selênio (Se), 

Ferro (Fe) e Molibdênio (Mb), podendo causar distúrbios sérios, principalmente em ovinos e 

aves; a presença de Nitrogênio na água indica decomposição de matéria orgânica, 

contaminação fecal ou nitratos. (DIAS, 2006) 

Os animais têm baixa tolerância a nitratos solúveis; a coloração deve ser incolor, 

inodora e insípida para ser considerada de bebida; o pH ideal é que esteja próximo da faixa 

de neutralidade (pH 7,0), valores acima de 7,6 indicam alcalinidade, podendo apresentar 

níveis elevados de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), tornando a água imprópria para consumo. 

(IPEC, 2008) 

A salinidade é o principal fator que determina se uma fonte de água é apropriada 

para o animal. A maioria dos sais, que são dissolvidos na água, apresenta composto 

inorgânico como sulfatos, cloretos, carbonatos, bicarbonatos de cálcio, magnésio e sódio. 

Em alguns casos estes sais podem estar presentes em excesso e causar efeitos danosos. Em 

geral, os animais de aptidão leiteira são mais resistentes ao excesso de sal que os animais de 

corte. Se a salinidade for adequada, pode ser uma boa contribuição ao consumo de 

minerais. (DIAS, 2006) 

 A salinidade refere-se à quantidade total de sais minerais dissolvidos na água e pode 

ser determinada como sólidos totais dissolvidos (SDT) ou como sais totais dissolvidos. 

Conceitualmente o SDT quantifica a soma de matéria inorgânica dissolvida em uma amostra 

de água. (PATIENCE, 1992). Caso o nível de sais minerais dissolvidos esteja elevado, sendo 
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superior ao nível máximo que é de 500mg/L segundo resolução CONAMA 357 (CONAMA, 

2005), isso implicaria em uma diminuição no consumo de água dos animais, acarretando 

alguns transtornos pela ausência deste liquido tão precioso que é a água. 

Em outras palavras, a salinidade da água pode ser avaliada pela Condutividade 

Elétrica. A concentração total de sais na água de dessedentação, sem especificá-los, é 

avaliada em relação à condutividade elétrica (CE) expressa em dS/m ou mS/cm. Estas 

unidades possuem equivalência, conforme o Sistema Internacional (SI) de unidades: 1 dS/m 

= 1 mmho/cm = 1 mS/cm = 1.000 uS/cm = 1.000 umho/cm 

A temperatura da água de bebida é outro fator que pode interferir na ingestão de 

água dos bovinos. Há, porém, muita controvérsia em relação a temperatura ideal da água. 

Alguns trabalhos indicam que bovinos preferem água morna, cerca de 30°C, em relação a 

temperaturas menores (WILKS et al.,1990; OSBORNE et al., 2002). Enquanto que Anderson 

(1985) encontrou que o consumo de água por bovinos taurinos na Suécia é reduzido 

significativamente quando a temperatura da água é mais elevada (24°C), numa escala de 

temperaturas de 3, 10, 17 e 24°C. Na literatura existem algumas variações quanto a 

temperatura ideal da água para bovinos, mas uma coisa existe é certo, a temperatura pode 

influenciar no desempenho de ganho de peso desses animais, por exemplo, Lardy e 

Stoltenow (1999) afirmam que a temperatura da água de bebida deve estar entre 4,44°C a 

18,33°C, pois a ingestão da água nessa temperatura, acrescenta um ganho diário de peso de 

0,14 a 0,18 Kg, em relação a animais bebendo uma água mais quente. 
O oxigênio dissolvido é consumido na água especialmente pela decomposição 

aeróbia de compostos de carbono, mas também pela nitrificação de amônio. Concentrações 

baixas de oxigênio indicam processos de consumo através de substâncias que foram 

lançadas na água ou surgiram como carga secundária (plantas e algas aquáticas em fase de 

decomposição, biofilmes, etc). 

A temperatura da água é importante para o animal pois, quando ofertada em 

condições propícias, auxilia na digestão dos ruminantes. Ademais, temperaturas elevadas 

oportunizam a proliferação de microorganismos patogênicos. Para Lejeune et al. (2001), a 

exposição diária a microrganismos patogênicos por meio da água de bebedouro pode ser 

prejudicial à saúde dos animais e que o grau de contaminação dos bebedouros bovinos 

relaciona-se positivamente com proximidade do local de alimentação, proteção contra 

radiação solar e período de temperatura mais elevada. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
Para avaliar a qualidade da água que é ofertada para dessedentação dos bovinos de 

leite da Fazenda-escola do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN no município de 

Ipanguaçu, foram realizadas análises da água nos bebedouros. O setor de bovinocultura 

possui seis bebedouros disponíveis para os animais. (Figuras 1 à 6) 
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Os parâmetros analisados foram: temperatura, pH, condutividade, oxigênio 

dissolvido e sólidos totais dissolvidos. Para a análise desses parâmetros foi utilizada uma 

sonda multiparamétrica de qualidade de água. As análises foram realizadas quinzenalmente, 

de Junho à Setembro de 2015.  

Os dados obtidos foram armazenados em planilha do Excel e aferido um valor médio 

de cada parâmetro para cada mês correspondente. Os dados foram discutidos com base no 

que orienta a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Com base nos dados obtidos na Tabela 1, é possível perceber que as temperaturas 

mais elevadas foram observadas nos bebedouros B1, B2, B3 e B5. Isso ocorre pelo fato que 

os mesmos estão expostos constantemente a luz do sol, enquanto que B4 é coberto pelo 

telhado do estábulo e B6 pela sombra de uma árvore, oportunizando assim, temperaturas 

mais baixas. 

Tabela 1: Médias do parâmetro, temperatura, nos referidos meses e bebedouros. 

Parâmetro Bebedouro Junho Julho Agosto Setembro 

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

30,81 
31,44 
30,46 
26,5 
31,6 

27.03 

28,56 
28,27 
30,77 
28,70 
31,25 
28,74 

25,81 
25,68 
25,95 
24,63 
25,18 
24,52 

24,77 
24,77 
25,72 
24,77 
26,20 
26,93 
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 É importante ressaltar que temperaturas elevadas da água contribuem para a 
proliferação de microorganismos patogênicos. Nogueira et al. (2003) verificaram 
interferência da temperatura da água na porcentagem de amostras positivas para 
coliformes. O número de amostras positivas tanto para coliformes totais quanto fecais 
diminuiu com o decréscimo da temperatura. Segundo Fransolet et al. (1985) a E. coli tem 
desenvolvimento diminuído quando a temperatura da água é menor que 20 0C. 

 Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, o pH aceitável para dessedentação de 
animais é de 6 a 9. Conforme a Tabela 2, os bebedouros B1, B2 e B3 apresentaram, nos 
meses de julho à setembro, valores acima do aceitável para o consumo de animais.   

Tabela 2: Médias do parâmetro, pH, nos referidos meses e bebedouros. 

Parâmetro Bebedouro Junho Julho Agosto Setembro 

p
H

 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

8,97 
8,96 
8,41 
8,28 
8,75 
7,87 

9,12 
9,03 
9,18 
7,84 
8,35 
8,50 

9,24 
9,06 
9,11 
8,81 
8,13 
8,22 

10,42 
9,79 
8,18 
7,96 
7,93 
8,13 

Valores de pH superiores a 9 podem provocar distúrbios digestivos e diarreias, 
diminuição da eficiência de conversão alimentar e redução da ingestão de alimentos. 
(PORTUGAL, 2015). 

O oxigênio dissolvido analisado durante a pesquisa (Tabela 3), apresentou valores 
abaixo do aceitável para ingestão de animais. 

Tabela 3: Médias do parâmetro, oxigênio dissolvido(mg/L), nos referidos meses e bebedouros. 

Parâmetro Bebedouro Junho Julho Agosto Setembro 

O
xi

gê
n

io
 

d
is

so
lv

id
o

 
(m

g/
L)

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

12,56 
17,43 
9,22 
4,72 

12,56 
6,42 

15,78 
15,87 
21,2 
9,16 
7,50 
5,72 

18,90 
14,47 
10,88 
10,52 
8,98 
2,76 

10,61 
8,36 
6,59 
3,57 
6,50 
5,76 

A Resolução CONAMA nº357/2005 orienta que, o oxigênio dissolvido em qualquer 
amostra, não pode ser inferior a 4 mg/L. Os bebedouros B6 e B4 apresentaram valores 
menores que o mínimo permitido pela resolução, em amostras de Agosto e Setembro.  

O limite máximo segundo a Resolução CONAMA nº357/2005 para Sólidos dissolvidos 
totais é de 500 mg/L, logo, todas as amostras aferidas estão acima do permitido (Tabela 4). 
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Tabela 4: Médias do parâmetro, sólidos totais (mg/L), nos referidos meses e bebedouros. 

Parâmetro Bebedouro Junho Julho Agosto Setembro 

Só
lid

o
s 

To
ta

is
 

(m
g/

L)
 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

806 
770 
778 
809 
754 
784 

908 
741 
722 
776 
780 
792 

765 
755 
735 
821 
744 
784 

1310 
2020 
776 
865 
743 
751 

 Destacam-se os bebedouros B1 e B2, que no mês de setembro, apresentaram valores 
muito altos.   

 Os sólidos totais dissolvidos na água revelam uma outra forma de aferir a salinidade 
da água. Bagley et al. (1997) realizaram estudos relacionando esses parâmetros e 
reportaram que valores de 1.000 ppm de sais totais dissolvidos, considerados baixos, 
possibilitaram o fornecimento de água a qualquer espécie animal.  

 Por outro lado, concentrações de sais totais dissolvidos na água que variam de 1.000 
a 4.999 ppm são consideradas satisfatórias para o fornecimento de ovinos e bovinos, mas, 
sem prejudicar o desempenho produtivo dos mesmos, podem causar diarreias temporárias 
ou ter má aceitação pelos animais não adaptados. Entre 5.000 a 6.999 ppm de sais totais 
dissolvidos a água pode também ser utilizada para ovinos e bovinos, porém seu consumo 
por animais em estágios avançados de gestação ou lactação deve ser evitado. De 7.000 a 
10.000 ppm de sais totais dissolvidos o consumo deve ser evitado, mas em situações 
excepcionais essa água pode ser fornecida a animais adultos que não estejam em condições 
de estresse; entretanto, não deve ser fornecida a animais lactantes, gestantes, equinos, 
ovinos e animais jovens ou sujeitos a elevados níveis de estresse térmico ou perdas de água. 
A partir dessas concentrações de sais na água, a mesma não deve ser fornecida aos animais. 

 A condutividade elétrica é também um importante parâmetro indicador de qualidade 
da água e da salinidade. Os valores de condutividade aferidos na pesquisa estão 
apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Médias do parâmetro, condutividade(mS/cm), nos referidos meses e bebedouros. 

Parâmetro Bebedouro Junho Julho Agosto Setembro 

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e 

(m
S/

cm
) 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

1,26 
1,20 
1,22 
1,27 
1,18 
1,22 

1,23 
1,21 
1,13 
1,21 
1,22 
1,24 

1,20 
1,18 
1,15 
1,28 
1,16 
1,22 

2,05 
3,24 
1,22 
1,35 
1,17 
1,18 

 Vale ressaltar altos valores de condutividade encontrados nos bebedouros B1 e B2, 

durante o mês de setembro. A condutividade também está diretamente relacionada aos 

sólidos totais dissolvidos, pois os sais dissolvidos fazem parte dessa composição. Dessa 

forma, como os referidos bebedouros apresentaram valores muito elevados de sólidos totais 
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dissolvidos (Tabela 4), consequentemente, apresentaram um alto valor de condutividade. 

 A condutividade elétrica na água que é oferecida para animais, quando se encontra 

em valores abaixo de 1,5 mS/cm são consideradas de qualidade excelente. Valores entre 1,5 

e 5 mS/cm são satisfatórios para todas as classes de animais, porém, pode causar diarreia 

leve e temporária em animais não acostumados a águas com alta salinidade. (BAGLEY et al., 

1997). 

 Runyan e Bader (1994) relataram que águas com teores de sais superiores a 8,0 a 

11,0 dS/m devem ter seu fornecimento limitado aos ruminantes, incluindo os caprinos e 

ovinos. Águas com concentrações superiores a 11,0 dS/m são consideradas de alto risco para 

animais jovens, gestantes e lactantes, enquanto que água com concentrações de sais acima 

de 16,0 dS/m não oferecem condições de uso para as diversas espécies animais. 

5 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos com este trabalho de pesquisa sobre a qualidade da água 

oferecida aos bovinos na fazenda-escola do IFRN-Ipanguaçu, revelaram que os parâmetros 

analisados, de um modo geral, são satisfatórios. Contudo, é preciso ainda um manejo 

adequado da água (com renovação constante) e bebedouros que estejam dispostos não 

apenas em locais de fácil acesso aos animais mas, que também possam estar em locais 

cobertos ou arejados por copa de árvores. 

É válido ressaltar que esta pesquisa está em fase de desenvolvimento e que esses 

foram os primeiros resultados analisados. A referida pesquisa continuará com coletas 

quinzenais até o mês de março de 2016, compreendendo uma amostragem da qualidade da 

água tanto no período da estiagem quanto no período chuvoso.  
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RESUMO 
Considerando como uma área de grande importância 
no contexto da Instituição, o Bosque do IFRN-CNAT 
concentra uma biodiversidade de relevante interesse 
medicinal, paisagístico, social, pesquisa, ensino e 
ambiente para confraternização. Mediante estes 
aspectos, a presente pesquisa teve como objetivo 
fazer o levantamento da comunidade arbórea do 
referido Bosque, que apresenta uma área total de 
6.981,62 m². Para a coleta dos dados as plantas 

adultas foram enumeradas com etiquetas adesivas 
em toda extensão do bosque. Os resultados obtidos 
do levantamento arbóreo, totalizaram em 238 
plantas de 49 espécies diferentes. Das espécies 
catalogadas, 124 eram plantas consideradas exóticas 
e 114 nativas (mata atlântica). Com isso, percebeu-se 
que na implantação do Bosque não levaram em 
consideração a manutenção das espécies do bioma 
local. 

PALAVRAS-CHAVE:  Levantamento arbóreo; Plantas exóticas; Plantas invasoras; Bosque Urbano 

ARBOREAL LIFTING OF THE GROVE PROF. NIVALDO CALIXTO AND THE 
CONSEQUENCES OF INTRODUCTION OF EXOTIC PLANTS 

ABSTRACT 
Considering as an area of great importance in the 
context of the institution, the grove IFRN-CNAT 
focuses a biodiversity of relevant medicinal interest, 
landscape, social, research, teaching and 
environmental for socializing. Through these aspects, 
this study aimed to survey the tree community this 
grove, which has a total area of 6981.62 square 
meters. To collect the data, adult plants were listed 

with adhesive labels to the full extent of the woods. 
The results of the arboreal lifting totaled 238 trees in 
49 different species. Of cataloged species, 124 plants 
were considered exotic and 114 native (Atlantic 
Forest). Thus, it was noticed that the implementation 
of the Bosque did not take into account the 
maintenance of the species of the local biome. 

KEY-WORDS: Arboreal lifting; Exotic plants; Invasive plants; Urban forest.
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1 INTRODUÇÃO 

As florestas urbanas são de extrema importância para o ecossistema e 

sustentabilidade do planeta, pois elas contribuem para a proteção do solo, evitando a 

erosão causada pelo vento, chuva, além da melhoria na sensação térmica das proximidades, 

bem como a limpeza do ar por absorver o dióxido de carbono e liberar oxigênio. 

Entretanto, quando são misturadas espécies nativas com exóticas existe a 

possibilidade de perda na biodiversidade da região, podendo haver uma expansão 

demasiada das espécies exóticas no hábitat, tornando-as invasoras (BRASIL,2015). 

O conhecimento das características qualitativas e quantitativas de um povoamento 

florestal é de fundamental importância para avaliar a produção e obter informações que 

permitam a melhor utilização das florestas. Este conhecimento é possível por meio de algum 

tipo de inventário florestal, onde se utilizam dados de parte da população (amostra do 

povoamento), para gerar estimativas para a população (LTDA, 2007). 

O parque urbano é uma fonte de qualidade de vida da poluição das cidades, além de 

melhorar a qualidade do ar, atenuar os ruídos, melhorar o microclima local e diminuir o 

efeito estufa, representa local de estética e lazer. Além disso, o bosque Professor Nivaldo 

Calixto tem as funções de atividades de aulas, de pesquisa, de extensão e de 

confraternizações. 

Mediante ao grande impacto da junção de espécies exóticas ao ambiente nativo e a 

importância da população floral presente no referido local, tanto para a instituição quanto à 

sociedade de um modo geral, faz-se necessário um levantamento arbóreo, para um 

diagnóstico quantitativo e qualitativo das espécies, fornecendo informações para o 

zoneamento econômico-ecológico, bem como obter informações que permitam uma 

melhor relação entre a comunidade exótica e a nativa. Para tanto, este trabalho de 

pesquisa tem como objetivo geral fazer o levantamento da comunidade arbórea do Bosque, 

no Campus Natal–Central do Instituto Federal de Educação, Ciências, e tecnologia do Rio 

Grande do Norte. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Denominam-se plantas invasoras as espécies oriundas de outra região que se 

adaptam e proliferam muito bem ao novo ambiente, competindo assim, com as espécies 

nativas por nutrientes, luz solar e até mesmo por espaço físico (CID, 2009). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006), em ecossistemas pobres em 

nutrientes, a presença de espécies invasoras cria, muitas vezes, condições favoráveis para o 

estabelecimento de outras espécies invasoras, que normalmente não se estabeleceriam. As 

plantas invasoras, em seu processo de ocupação, aumentam sua área de ocorrência e 

dominam e eliminam a flora nativa por competição direta. Os animais são eliminados ou 
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obrigados a sair do local à procura de alimentos, antes abundantes pela diversidade de 

espécies existentes. Assim, lentamente as invasões biológicas vão promovendo a 

substituição de comunidades com elevada diversidade por comunidades monoespecíficas, 

compostas por espécies invasoras, ou com diversidade reduzida e são consideradas a 

segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, afetando diretamente a 

biodiversidade, a economia e a saúde humana. 

Ziller (2001), afirma que o grande problema causado pelas plantas invasoras é que uma 

vez instaladas, estas além de competirem com as espécies nativas, se reproduzem mais 

depressa do que as originais. Com isso, aumentam sua população e dominam o território, 

expulsando os verdadeiros donos do lugar. As espécies que são expulsas não têm para onde 

ir, pois o restante do ambiente encontra-se ocupado. Assim, tem-se um desequilíbrio 

ecológico e a consequente morte de plantas. 

Informações sobre espécies exóticas invasoras no Brasil estão amplamente disponíveis 

na literatura científica (PETERNON; PIVELLO, 2008), e em grande número de bases de dados 

globais e regionais e nas redes de informações (MEYERSON; MOONEY, 2007). 

3   METODOLOGIA 

O estudo ocorreu no Bosque Professor Nivaldo Calixto (figura 1), do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central, 

coordenadas 5°48'45.0"S e 35°12'16.2"W. O mesmo apresenta uma área total de 6.981,62 

m² de relevante importância para o Instituto, por servir como um laboratório de interesse às 

práticas de educação ambiental e diversas outras atividades dos professores e alunos. 

Fonte: Ronaldo Diniz, 2010. 

Figura 1 – Vista aérea do IFRN-CNAT e do bosque Professor Nivaldo Calixto, com perímetro em 
vermelho. 

Iniciou-se o trabalho de coleta de dados com a quantificação das espécies, a partir de 

plantas com o diâmetro a altura do peito (DAP) superior a 10 cm (este critério foi adotado 

para identificar os indivíduos adultos), essas foram identificadas com etiquetas adesivas. Em 
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seguida, foi feita a classificação baseado em suas filotaxia. 

Com auxílio de mateiros do instituto, engenheiros florestais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e consultas à literatura, as árvores foram identificadas segundo 

chaves de classificações botânicas. Também foi realizado uma entrevista semi-estruturada 

com um servidor aposentado do campus, que participou da implantação do bosque. 

Para melhor visualização dos resultados obtidos, foram inseridos, figuras e tabelas 

geradas no programa Excel 2013. 

4    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na entrevista com o servidor aposentado Severino do Ramo de Brito, conhecido no 

Instituto como professor Brito, ficou esclarecido que no período da construção da Escola 

Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em 1965, o projeto contemplava, além do bloco 

principal, os muros, o estacionamento, e área para um bosque. Sabe-se também que 

existiam algumas árvores nativas (figura 2), como o oitizeiros, azeitoneiras, mangabeiras, 

mas os aproximadamente 90 mil m² cercados com arame farpado, teve sua vegetação 

praticamente eliminada conforme as Figuras 2 e 3. Porém, na área reservada para o bosque 

não existia nenhuma árvore (Figura 3), sendo assim, a referida área tornou-se uma 

vegetação secundária, após a implantação das espécies. 

Devido a pequena quantidade de árvores distribuídas ao longo da área total da futura 

construção, fez-se necessário a busca de mudas. Como em Natal o horto era iniciante a 

equipe coordenadora foi ao horto de João Pessoa/PB, e trouxe algumas espécies – não 

identificadas. 

Foram introduzidas no bosque cerca de 7 espécies, organizadas em fileiras, com 

espaçamento de 12 por 12 m onde cada fileira contemplava uma espécie. 

 Fonte: Pegado (2010) 

Figura 2 – Vista aérea das  obras de construção da ETFRN 
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Fonte: Pegado (2010) 

Figura 3 – Vista da área do bosque do Instituto em 1972. 

O bosque passou a ser chamado de Professor Nivaldo Calixto em 2012, em 

homenagem ao ambientalista e professor de eletrotécnica aposentado que ajuda na sua 

conservação e implantou no bosque canteiros de hortaliças, plantas medicinais, produção de 

mudas e área de compostagem com uso dos resíduos sólidos orgânicos do campus, e em 

consequência produção de compostos orgânicos para o próprio Instituto. 

Os resultados obtidos com levantamento arbóreo do bosque totalizaram em 238 

plantas, com 49 espécies diferentes, estando representadas as 26 espécies em maior 

quantidade na Figura 4. 

Houve uma diminuição de 7 espécies em relação ao trabalho apresentado por Saraiva 

(2007), provocada pela retirada das árvores que estavam na eminência de queda, por 

encontrarem-se prejudicadas com a presença de cupins. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

A
n

ad
en

an
th

er
a 
…

 

P
er

se
a 

am
er

ic
an

a 

A
n

n
o

n
a 

cr
as

si
fl

o
ra

 

D
en

d
ro

ca
la

m
u

s …
 

C
o

co
s 

b
ah

ia
 

A
n

ac
ar

d
iu

m
 …

 

C
ae

sa
lp

in
ia

 …
 

B
er

th
o

lle
ti

a 
ex

ce
ls

a 

C
re

sc
en

ti
a 

cu
je

te
 

Sp
at

h
o

d
ea

 …
 

C
h

ry
so

b
al

an
u

s 
íc

ar
o

 

P
si

d
iu

m
 g

u
aj

av
a 

Ín
ga

 e
d

u
lis

 M
ar

t 

C
ae

sa
lp

in
ia

 f
er

re
a 

A
rt

o
ca

rp
u

s …
 

Zi
zi

p
h

u
s 

jo
az

ei
ro

 M
ar

 

C
ar

ic
a 

p
ap

ay
a 

 M
o

ri
n

ga
 o

le
if

er
a 

La
m

. 

Sw
ie

te
n

ia
 m

ac
ro

p
h

yl
la

 

Li
ca

n
ia

 t
o

m
en

to
sa

 

Ta
lis

ia
 e

sc
u

le
n

ta
 

C
ae

sa
lp

in
ia

 e
ch

in
at

a 

Sp
o

n
d

ia
s 

p
u

rp
u

re
a 

A
d

en
an

th
er

a 
p

av
o

n
in

a 

Ta
m

ar
in

d
u

s 
in

d
ic

a 
L.

Eu
ge

n
ia

 …
 

198



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 4 – As 26 espécies encontradas em maior quantidade 

Das espécies catalogadas, embora as quantidades de  nativas tenham se apresentado 

em maior proporção com 27 plantas e 22 exóticas (figura 5.a),  o maior número de 

indivíduos presentes foram de espécies exóticas com 124; Sendo 114 o número de nativas, 

como representado em percentual na figura 5.b. 

a)  b) 

Figura 5  – Distribuição das espécies - a)quantidade de espécies; b) quantidade de indivíduos. 

Na identificação da flora, encontrou-se árvores da mata nativa (atlântica), 

exóticas, frutíferas e ornamentais, representadas no quadro 1. 

Quadro 1 – Espécies identificadas na área de estudo. 

N° Nome popular Nome científico Família Quantidade Origem

1 Angico Vermelho Anadenanthera 

macrocarpa 

Mimosaceae 2 Nativa 

2 Azeitona-Preta Syzygium jambolanum Myrtaceae 3 Exótica 

3 Abacateiro Persea americana Lauraceae 1 Exótica 

4 Amoreira Morus sp Moraceae 1 Exótica 

5 Araticum Annona crassiflora Annonaceae 1 Exótica 

6 Acerola Malpighia emarginata Malpighiaceae 4 Nativa 

7 Bambú Dendrocalamus 

giganteus 

Poaceae 34 Exótica 

8 Banana prata L. Musaceae Musaceae 32 Exótica 

9 Coqueiro Cocos nucífera Arecaceae 11 Exótica 

10 Cajarana Cabralea cangerama Meliaceae 1 Nativa 

nativas 

exoticas 

22 27 nativas 

exóticas 

47,9 % 
52,1 % 
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11 Cajueiro Anacardium 

occidentale L. 

Anacardiaceae 6 Nativa 

12 Cássia Cassia fistula Fabaceae 3 Exótica 

13 Catingueira  Poincianella 

pyramidalis Tul. 

Fabaceae 1 Nativa 

14 Carambola Averrhoa carambola Oxalidaceae 2 Exótica 

15 Castanha do Pará Bertholletia excelsa Lecythidaceae 1 Nativa 

16 Cajazeira Spondias mombin Anacardiaceae 2 Exótica 

17 Coité Crescentia cujete Bignoniaceae 1 Exótica 

18 Cupuaçuzeiro Theobroma 

grandiflorum 

Sterculiaceae 1 Nativa 

19 Espatodea Spathodea 

campanulata 

Bignoniaceae 1 Exótica 

20 Falso cacau Pachira aquatica Malvaceae 3 Nativa 

21 Guajiru Chrysobalanus ícaro Chrysobalanac

eae 

1 Nativa 

22 Guabiroba Aspidosperma 

polyneuron 

Myrtaceae 1 Nativa 

23 Goiabeira Psidium guajava Myrtaceae 1 Exótica 

24 Pau D'arco Tabebuia impetiginosa Bignoniaceae 29 Nativa 

25 Ingá Ínga edulis Mart Fabaceae 4 Nativa 

26 Jatobá Hymenaea courbaril Leguminosae 2 Nativa 

27 Jucá Libidibia ferrea Fabaceae 1 Nativa 

28 Jabuticabeira Myrciaria cauliflora Myrtaceae 1 Nativa 

29 Jaqueira Artocarpus 

heterophyllus 

Moraceae 4 Exótica 

30 Jenipapeiro Genipa americana Rubiaceae 2 Exótica 

31 Juazeiro Ziziphus joazeiro Mar Rhamnaceae 1 Nativa 
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32 Laranjeira Citrus sinensis Rutaceae 2 Exótica 

33 Mamoeiro Carica papaya Caricaceae 4 Exótica 

34 Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae 9 Exótica 

35 Moringá Moringa oleifera Lam. Moringaceae 1 Exótica 

36 Maçaranduba Manilkara salzmanni Sapotaceae 1 Nativa 

37 Mogno Brasileiro Swietenia macrophylla Meliaceae 2 Nativa 

38 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 1 Exótica 

39 Oitizeiro Licania tomentosa Chrysobalanac

eae 

23 Nativa 

40 Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae 9 Nativa 

41 Pitomba Talisia esculenta Sapindaceae 4 Nativa 

42 Peroba Rosa Aspidosperma 

polyneuron 

Apocynaceae 4 Nativa 

43 Pau Brasil Caesalpinia echinata Fabaceae 4 Nativa 

44 Pereiro Aspidosperma 

pyrifolium 

Apocynaceae 1 Nativa 

45 Seriguela Spondias purpurea Anacardiaceae 2 Nativa 

46 Trapiá Crateva tapia L. Caparidaceae 1 Nativa 

47 Tento Carolina Adenanthera pavonina Fabaceae 6 Exótica 

48 Tamburil Enterolobium 

contortisiliquum 

Fabaceae 4 Nativa 

49 Tamarindo Tamarindus indica L. Fabaceae 2 Exótica 

 Por mais que não se tenha diagnosticado algum problema eminente da dominação 

das exóticas, sabe-se que a longo prazo estas podem se reproduzir de modo que passem a 

ocupar a área que outrora pertencia as nativas, tornando-as invasoras. Este fato, ainda não 

aplicou-se no bosque, pois as árvores exóticas lá submetidas, até então, são de grande 

porte, apresentando um desenvolvimento mais lento. 

Mas, esta problemática já está sendo uma consequência em outros setores do 
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instituto, como no estacionamento. Com a introdução da árvore de origem indiana,

popularmente conhecida por Nim (Azadirachta indica A. Juss), que por ser uma angiosperma 

de rápido crescimento, tanto das raízes quanto da copa, acarretou em um difícil controle. 

Teme-se que no bosque as espécies exóticas lá implantadas tenham comportamento 

semelhante. 

Além do cuidado com a inserção de exóticas com potencial para tornarem-se 

invasoras, deve-se planejar também o manejo das espécies, já que existe atualmente uma 

competição desleal em algumas partes da área estudada. Esta competição ocorre 

naturalmente entre espécies nativas devido à falta de preparo da área para submetê-las. 

 Tem-se como exemplo a Licania tomentosa próxima ao Tabebuia impetiginosa, 

tendo a primeira uma considerável vantagem sobre a segunda em relação ao dossel, fazendo 

com que esta curve-se em busca do sol, o que pode posteriormente causar danos físicos, 

como o rompimento do tronco. 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Bosque Professor Nivaldo Calixto do CNAT, na sua totalidade, é uma área do IFRN 
de suma importância em vários aspectos, tanto ambiental como social.  A sua flora funciona 
como filtro, reduzindo a poluição sonora e do ar, que é bastante intensa devido estar situado 
próximo a duas avenidas onde circulam milhares de veículos diariamente. Bem como suas 
plantas frutíferas e hortaliças, que são úteis para abastecer (mesmo que a quantidade não 
atinja 100%) o restaurante que fornece comida aos estudantes do Campus. Além disso, o 
bosque também contribui com matéria-prima para pesquisas científicas. 

Tendo em vista os resultados desta pesquisa, percebeu-se que na manutenção do 
bosque não levaram em consideração as características naturais do bioma local, com a 
introdução de espécies exóticas, superior a quantidade de indivíduos das espécies nativas. 

Seria interessante que atenção dos administradores fosse voltada para a gestão do 
bosque, no sentido da conservação das espécies nativas e plantios de mudas para 
povoamento futuro. 

Embora o cultivo de exóticas apresente uma série de consequências sobre as plantas 
nativas, elas também são de importância para o desenvolvimento acadêmico, em se 
tratando do campo da pesquisa, como vem acontecendo com a Moringa oleífera. O que 
seria necessário, é o desenvolvimento de uma gestão atenciosa, para que essas não tornem-
se um problema irreversível. 
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RESUMO 

O sorvete é uma sobremesa bastante consumida 
que consiste na emulsão de gordura e proteínas e 
pode ter a adição de ingredientes complementares. 
O coco e o abacaxi são duas frutas típicas da 
região, altamente nutritivas e comumente 
consumidas de diversas formas. Nesse contexto, 
buscou-se a elaboração de um sorvete combinado 
com essas frutas, visando uma maior 
disponibilidade de sabores da sobremesa. As 
amostras de sorvete foram submetidas á 
avaliação.

sensorial afetiva, assim como também foi verificada a 
intenção de compra do produto. Obteve-se 
uma porcentagem de aceitabilidade superior a 
80% e a intenção de compra classificada em 
“certamente compraria” e “possivelmente 
compraria” somaram 90%.  Devido a grande 
aceitação registrada no teste afetivo, o sorvete de 
coco com pedaços de abacaxi, seria considerado 
uma alternativa para ampliar os sabores 
dessa sobremesa gelada. 

PALAVRAS-CHAVE: Sobremesa; Cocos nucifera; Ananas comosus. 

PRODUCTION AND SENSSORIAL ANALYSE OF ICE CREAM WITH PINEAPPLE 
COCONUT FLAVOR SENSORY CUTS IN SAUCE 

ABSTRACT 

The ice cream dessert is a widely consumed in the 
emulsion consisting of fat and protein and may have 
the addition of additional ingredients. The coconut 
and pineapple are two typical fruits of the region, 
highly nutritious and commonly consumed in 
different ways. In this context, it sought to draw up 
an ice cream combined with these fruits, aimed at 
greater availability of dessert flavors. The ice cream 
samples were affective sensory evaluation, as was 

also verified the intention of purchasing the product. 
Obtained a higher percentage of acceptability 80% 
and purchase intent classified as "definitely buy" and 
"possibly buy" totaled 90%. Due to the great 
acceptance recorded in the affective test, the 
coconut ice cream with pineapple chunks, would be 
considered an alternative to enlarge the flavors of 
this frozen dessert.

KEY-WORDS: dessert; Cocos nucifera; Ananas comosus. 

205



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2003) define os sorvetes como 

gelados comestíveis que são produtos alimentícios resultantes da emulsão de gordura e 

proteínas, podendo ser adicionado ou não outros ingredientes e substâncias, como os 

açucares e água, sendo o produto final submetido ao congelamento, seja total ou parcial. 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete (2014) ocorreu um 

aumento de consumo por pessoa de 67, 88% em 2003 a 2014.  

O sorvete é um produto considerado agradável aos mais variados paladares, mesmo 

em diferentes faixas etárias ou classe social. Excelente fonte de energia, devido as suas 

características nutricionais, o sorvete é um alimento especialmente indicado para crianças 

em fase de crescimento e para pessoas que buscam o ganho peso. Devido o mesmo motivo, 

essa sobremesa deve ter sua ingestão controlada ou não conter na dieta de pessoas que 

necessitam reduzir ou que não querem ganhar peso (NUTRINEWS, 2000 apud MAIA et al,. 

2008). 

O coco está entre as frutas mais consumidas no Brasil e pode ser consumido in 

natura, industrializados ou como matéria-prima para outros produtos, por ser considerado 

de excelente característica sensorial (EMBRAPA, 2005; FIGUEIREDO et al, 2013). 

O abacaxi é um fruto composto, pertencente à família Bromeliaceae e tem 

considerável valor comercial, sendo que o seu consumo se dá em função de suas apreciáveis 

propriedades sensoriais e nutritivas (PINHEIRO et al., 2005). Ele apresenta excelente 

qualidade organoléptica, decorrente do sabor e aroma característicos (BOTREL; ABREU, 

1994). 

Deste modo, o presente trabalho veio com o intuito de unir esses dois frutos que são 

de fácil acesso e de sabor agradável para elaboração de um sorvete, trazendo ao consumidor 

um produto ainda não comercializado. Após a produção, o mesmo foi submetido a uma 

análise sensorial, na qual foram avaliados os níveis de aceitação e satisfação dos futuros 

consumidores com as características do produto. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Sorvete é um produto que agrada a diversos paladares, em todas as classes sociais 

e faixa etária da população. Segundo a legislação brasileira esse alimento é do grupo dos 

gelados comestíveis e definido como “o produto gelado elaborado com leite ou derivado 

lácteos, podendo ser adicionados de frutas, essências e outros ingredientes” (BRASIL, 1999). 
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Alvares (2005) aponta o sorvete como o mais apreciado do grupo dos derivados lácteos do 

mundo. 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete – ABIS 

(2014), apesar do sorvete já existir a mais de 3000 anos, ele só chegou ao Brasil em 1834, 

quando dois comerciantes do Rio de Janeiro compraram toneladas de gelo vindo dos 

Estados Unidos e começaram a fabricar sorvetes com as frutas da região.  

Atualmente existe mais de 10 mil fabricas de sorvete no território brasileiro e o setor 

gera mais de 100 mil empregos (BARBOSA, 2010). No ano de 2005 eram consumidos em 

torno de 4,7 litros por pessoa, sendo que 70% do consumo ocorriam no verão (ABIA, 2006). 

Em um levantamento feito por ABIS (2014), no ano de 2003 a 2014, mostrou que teve um 

aumento de 90,5% no consumo do sorvete no Brasil, ou seja, passou dos 685 milhões de 

litros para 1,305 bilhões de litro.  

Rico em nutrientes necessários ao bom funcionamento do corpo humano, o sorvete 

pode ser considerado não apenas uma guloseima, mas um alimento nutritivo que possui 

fonte de proteína, carboidrato e lipídeo. Embora, os diferentes sabores e marcas possam 

alterar esses valores, no geral, eles são fonte de cálcio, devido a presença do leite, e também 

de vitaminas A, D, E, K e algumas do complexo B (LORA 1999; SILVA et al, 2012).  

Uma das possibilidades para fabricação de um sorvete mais saudável, saboroso e 

como consequência mais vendável, é a combinação desse produto gelado com pedaços de 

frutos in natura. Em 1990, o mercado alimentício norte americano teve 20% de novos 

produtos com base em frutos ou com o seu sabor. Essa tendência é motivada por causa da 

grande busca dos consumidores por produtos naturais ou elaborados com ingredientes 

naturais (FULLER, 1993). No entanto, a busca por produtos naturais, cabe destacar, ocorreu 

em todo mundo.      

Segundo dados do IBGE (2011), o Brasil produz cerca de 1.899.355 toneladas de coco 

ou Cocos nucifera, sendo que a região nordeste é responsável por 72% dessa produção. Essa 

matéria prima é de extrema importância econômica para o nosso país, tendo em vista a 

grande versatilidade que esse produto pode ser comercializado. Além de possuir proteínas, 

lipídeos, carboidratos, vitaminas (A, B1, B2, B5 E C) e minerais, principalmente potássio e 

magnésio, o que confere uma importância nutricional ao fruto (EMBRAPA, 2005; 

FIGUEIREDO et al, 2013).  

O abacaxi ou Ananas comosus é um fruto tropical dos mais consumidos em todo o 

país. Sua produção na região nordeste é de 40% do total produzido no Brasil, sendo que o 

Rio Grande do Norte é o terceiro maior produtor na região (IBGE, 2012). Essa fruta possui 

um alto valor energético, resultante da sua composição de açúcares. O sabor e o aroma 

característico do abacaxi contribuem para seu amplo consumo e aplicação na indústria, 

sejam através de doces cristalizados, geleias, sorvetes, cremes, gelatinas ou pudins. Além 
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disso, o abacaxi ainda auxilia no processo digestivo e contém minerais (cálcio, fósforo, 

magnésio, potássio, sódio, cobre e iodo) e vitaminas (C, A, B1, B2 e Niacina) (GRANADA et al, 

2004; GONÇALVES, 2000).  

A produção de um sorvete com sabor de coco e misturado com pedaços de abacaxi 

em calda é de extrema importância para economia da região, sendo uma nova possibilidade 

para utilização dessa matéria prima no mercado. Além de ser um produto que agrada a toda 

população nordestina que tem preferência por alimentos gelados, devido viverem em uma 

região de clima quente e seco. 

3 METODOLOGIA 

A produção do sorvete foi realizada no laboratório de alimentos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Pau dos Ferros. O método de desenvolvimento 

do produto teve como base uma receita caseira de sorvete de coco, que passou por 

adaptações para se enquadrar em nossos objetivos.  

A análise sensorial foi realizada com 50 provadores não treinados e voluntários, de 

idades variadas e ambos os sexos. A amostra foi servida em copos descartáveis de 50mL, 

devidamente codificadas com números aleatórios. Os provadores deveriam avaliar a 

formulação, estabelecendo notas para os atributos de cor, aroma, textura, sabor e 

impressão global, variando de acordo com a escala hedônica entre 1 (desgostei muitíssimo) 

e 9 (gostei muitíssimo). Foi avaliada ainda à intenção de compra dos produtos com escala 

variando de 1 (certamente não compraria o produto) a 5 (certamente compraria o produto) 

seguindo a metodologia descrita por Dutcosky (2007). 

Para fundamentação foram usadas as seguintes técnicas: questionário, documental e 

análise sensorial. Houve o levantamento de questões para obtenção de opiniões sobre a 

qualidade e aceitabilidade do sorvete, cujos dados foram analisados, organizados e 

documentados e serão expostos no decorrer deste trabalho. Os Ingredientes e 

concentrações utilizadas na produção do sorvete encontram-se especificados na Tabela 1.

Tabela 1- Ingredientes e concentrações do sorvete 

Ingredientes Concentrações (g), (ml) e (unid.) 

Abacaxi 2 unid 

Açúcar 150 g 

Coco ralado 100 g 

Creme de leite 100 ml 

Emulsificante 15 g 

Leite de coco 100 ml 
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Leite em pó integral 150 ml 

Leite integral gelado 

Liga neutra 

500 ml 

15 g 

Todos os ingredientes foram misturados no liquidificador, com exceção do 

emulsificante, coco ralado desidratado e o abacaxi. Logo após, o resultante da mistura foi 

posteriormente depositado em um pote e colocado no freezer. Depois de duas horas de 

refrigeração retirou-se o produto do freezer para ser batido por cinco minutos na batedeira 

com 15 g de emulsificante até obtenção de uma consistência cremosa. Sucedemos o 

processo por mais uma vez para manutenção desta característica. Colocamos no freezer 

para gelar por cinco horas. Em seguida adicionou-se o coco já hidratado junto com o abacaxi 

cortado em pequenos cubos concentrado na calda de açúcar e, foi homogeneizado e depois 

foi posto para refrigerar até a realização da análise sensorial.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando o teste de aceitabilidade dado pela escala hedônica que pode garantir um 

nível de segurança, quando se diz respeito ao grau de aprovação de um determinado 

produto, é legitimo mostrar por meio dos resultados obtidos deste teste, se o sorvete em 

questão tem potencial para ser lançado no mercado. 

Segundo Castro et.al. (2007), o produto considerado aceito pelo mercado deve obter 

70% de aceitação sensorial. Nesse contexto, as amostras desse sorvete obtiveram um 

numero superior ao definido pelo autor.  

A aceitabilidade para os atributos sensoriais do sorvete de coco com pedaços de 

abacaxi está representada na Figura 01, sendo que todos tiveram valores maiores que 80%.  

De acordo com os resultados, foi verificado que a impressão global e o sabor 

alcançaram o mesmo valor (92,2%), em relação ao aroma obteve-se (92,8%) e a cor (90,2%), 

que são considerados índices elevados de aprovação. 
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Figura 01- Índice de aceitabilidade por os atributos sensoriais 

Segundo Carvalho et.al. (2006), a análise sensorial possui um papel importante e 

eficaz para compreendermos a preferência do consumidor e a sua intenção de compra do 

novo produto desenvolvido, sendo de grande importância a avaliação das amostras pelos 

julgadores para elaborar um painel de compra. 

Na Figura 2, estão inclusas as informações que se referem ao propósito de compra do 

sorvete. As porcentagens mostram que 90% dos julgadores comprariam o sorvete, sendo 

que 66% admitiram que com certeza realizariam a compra e 24%  que haveria a 

possibilidade. 

Figura 2- Intenção de compra dos provadores 
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5 CONCLUSÃO 

A combinação dos frutos coco com o abacaxi concentrado na calda de açúcar foi uma 

nova alternativa de sabor para o sorvete. Esse novo sabor apresentou uma alta taxa de 

aceitação sensorial dos provadores. Com esses resultados percebemos a possibilidade deste 

produto ser uma grande opção de explorar essas matérias primas e futuramente ter um 

grande potencial econômico ao ser lançado no mercado.
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RESUMO 
Atualmente a preocupação com uma alimentação 
saudável e segura tem sido objeto de estudos 
incansáveis, em especial com os alimentos de origem 
animal. Neste contexto, a problemática com a 
qualidade da carne e os derivados desta, 
comercializados e consumidos no país tem sido 
crescente. A fiscalização deficiente abate clandestino 
de animais, condições deficientes envolvidas neste 
panorama e os casos de infecção e toxinfecção 
alimentar causadas por estes fatores são verificados e 
noticiados com facilidade e em crescente número. 
Este projeto teve como objetivo, implantar as Boas 
Práticas de Fabricação no Abatedouro Público do 
Município de Lagoa Nova-RN, o qual estava com suas 
atividades suspensas pelo Ministério Público, devido 
à ausência das referidas práticas. Tornou-se um 

projeto impactante para a região, pois contou com 
esforços conjunto da Prefeitura Municipal de Lagoa 
Nova que construiu um novo abatedouro como 
também do IFRN campus Currais Novos que 
disponibilizou mão de obra qualificada para a 
implantação das Boas Práticas, bem como alunos dos 
cursos de alimentos para acompanhamento dos 
trabalhos. O IFRN também ofertou material de 
trabalho, fardamento e alguns EPIs para os magarefes 
envolvidos. Foi um trabalho impactante visto que se 
verificou visível melhoria nas condições de trabalho 
do abatedouro, na qualidade da carne e na satisfação 
das populações circunvizinhas que passaram não 
apenas a consumir a carne, mas fazer uso das 
dependências do abatedouro para efetivarem suas 
tarefas de abate. 

PALAVRAS-CHAVE: Carne, abatedouro, BPF, alimentação.

IMPLEMENTATION OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE 
(GMP)  SLAUGHTERHOUSE IN PUBLIC LAGOA NOVA-RN. 

ABSTRACT 
Currently the concern with a safe and healthy food 
has been the subject of tireless studies, particularly 
with foods of animal origin . In this context , the 
problem with the quality of meat and derivatives 
thereof , marketed and consumed in the country has 
been increasing. The inspection deficient clandestine 
slaughter of animals deficient conditions involved in 
this scenario and cases of infection and food 
poisoning caused by these factors are checked and 
reported easily and in growing numbers . This project 
aimed to implement the Good Manufacturing 
Practices in the Public Slaughterhouse of the 
municipality of Lagoa Nova -RN , which had their 
activities suspended by prosecutors because of the 

absence of such practices . Became an impactful 
project to the region because it had set efforts of the 
City of New Pond who built a new abattoir as well as 
the IFRN Corrals New campus which provided skilled 
labor for the implementation of the Good Practice 
and alumni courses of food for follow up work . The 
IFRN also offered working equipment , uniforms and 
PPE for some slaughterers involved . It was an 
impressive job since it was found visible improvement 
in the working conditions of the slaughterhouse , 
meat quality and satisfaction of the surrounding 
populations who not only consume the flesh, but 
make use of the slaughterhouse premises to actualize 
their tasks slaughter . 

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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1 INTRODUÇÃO 

Um problema que tem aumentado significativamente é a contaminação da carne bovina. 

Segundo Buzby et al. 1996, só nos Estados Unidos da América do Norte acontece pelo menos 6,5 

milhões de casos por ano de intoxicação alimentar causada por microrganismos patogênicos 

presentes nos alimentos, e destas contaminações 9.000 resultaram em morte. Estima-se que 

uma grande parte desses casos deva-se a microrganismos presentes principalmente nas carnes 

bovina, suína e de frangos. Lembrando que este panorama apresenta-se em quase todos os 

países de primeiro mundo. E aí não fica difícil traçar a realidade deste setor no Brasil, em especial 

no Nordeste brasileiro.  

As doenças alimentares constituem uma das principais preocupações ao nível da saúde 

pública, principalmente nos grupos mais vulneráveis como crianças e idosos. As maiorias dos 

microrganismos levam ao aparecimento de toxinfecções alimentares quando ingeridos em 

grande número ou quando as suas toxinas estão presentes nos alimentos. Contudo, os alimentos 

não costumam apresentar alterações no seu cheiro, sabor ou aspecto (PORTAL DE SAÚDE 

PÚBLICA, 2007). 

O comércio de alimentos de origem animal, especialmente de carne, obedece a requisitos 

de qualidade que determinam em grande parte os níveis de comércio e os volumes de transação, 

tanto em âmbito nacional como internacional. Os critérios de qualidade abrangem a qualidade 

higiênica e sanitária do produto e o estado de saúde dos animais. Estes critérios se expressam em 

requisitos nacionais e internacionais e levam em conta que os produtos animais são 

eventualmente suscetíveis de causar o contágio de infecções e contaminação, prejudiciais à 

saúde de consumidores. Assim, um código de boas práticas bem implementado evita a 

ocorrência dos riscos associados à produção e confecção de produtos alimentares. Esse código 

deverá ser adotado por todas as pessoas que se encontram na unidade, principalmente pelos 

manipuladores de alimentos (PORTAL DE SAÚDE PÚBLICA, 2007). 

A cidade de Lagoa Nova, município do Rio Grande do Norte, é localizada na Serra de 

Santana, tem cerca de 13.990 habitantes, dos quais 48,6% vivem na sede da cidade e 51,4% na 

zona rural (segundo dados do IBGE, 2010). Lagoa Nova encontra-se na Microrregião da Serra de 

Santana, localidade responsável pela maior produção de carnes da microrregião. Toda a  carne 

comercializada na microrregião possui origem bovina, sendo o abate do animal, realizado no 

Abatedouro José Mendes da Silva, situado no sitio Volta da Serra, Zona Rural de Lagoa Nova. Em 

2008, a vigilância sanitária do município detectou a ausência de  Boas Práticas de Fabricação, 

além da estrutura física defasada e fora dos padrões de qualidade, não coerentes com a 

legislação em vigor( Conforme Figura 1). Tendo em vista a grande demanda dos serviços, em 

torno de 30 abates diários, e com o apoio do Departamento de Engenharia da EMATER, o 

município, em 2009, conseguiu a instalação de um abatedouro modelo (Ilustrado pela Figura 2) 
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dentro da práxis de BPF (Boas Praticas de Fabricação) e da RDC 216. Em 2012, foi concluída a 

obra, edificações e instalações dos equipamentos.  

A falta de Procedimentos de Higiene e Segurança Alimentar aliada a inexistência de 

documentos para controle no abatedouro de Lagoa Nova - RN, chamou a atenção de um possível 

bolsista em desenvolver um projeto que contemplasse a eliminação destas não conformidades já 

que estas são importantíssimas no processo de comercialização de um produto isento de 

contaminação  e o fez fazer contato com  a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Município de Lagoa Nova a qual demonstrou interesse em formar parceria 

com o IFRN. Após a formação da parceria de interesse mútuo, a prefeitura disponibilizou toda a 

infraestrutura necessária a implementação deste projeto, em contrapartida o IFRN disponibilizou 

alunos bolsistas e professores especialistas na área para executar o referido projeto. Para dar 

solidez a criação deste projeto, num primeiro momento, foram avaliadas os itens mínimos 

necessários de Higiene e Segurança Alimentar: condições e higiene da estrutura física, 

equipamentos e instalações, fardamentos, utilização da água e etc. , Estes itens foram avaliados e 

diagnosticados como  não conformes de acordo com a Legislação em vigor(368/97) do MAPA 

(Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento) 

Durante a avaliação foi observado que , o processo de abate (insensibilização, sangria, 

esfola e evisceração) era realizado diretamente em contato com o chão; a água utilizada na 

higienização de equipamentos e utensílios não sofria qualquer tratamento e os utensílios eram 

de material inadequados, diante desta foi percebida a real necessidade de um trabalho de 

implantação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) o qual culminou em um forte impacto social na 

comunidade da microrregião beneficiada; um produto de qualidade dentro das condições 

sanitárias; uma estrutura física adequada com colaboradores capacitados além de  fornecer ao 

comercio produtos dentro dos padrões estabelecidos pelas normas isento de qualquer problema 

de saúde, como infecções, verminoses, entre outras, E ao longo prazo poderemos ter uma 

população mais consciente cobrando cada vez mais qualidade nos serviços de alimentação. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O abate de animais é realizado para obtenção de carne e de seus derivados, destinados ao 

consumo humano. Esta operação, bem como os demais processamentos industriais da carne, é 

regulamentada por uma série de normas sanitárias destinadas a dar segurança alimentar aos 

consumidores destes produtos. Assim os estabelecimentos do setor de carne e derivados em 

situação regular, trabalham com inspeção e fiscalização contínuas dos órgãos responsáveis pela 

vigilância sanitária municipal, estadual ou federal ( MALDANER, 2008).  

Segundo Bliska 1998, pode-se dividir as unidades de negócio do setor, quanto a 

abrangência dos processos que realizam, da seguinte forma: 
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Abatedouro ou Matadouro – realizam o abate dos animais, produzindo carcaça (carne 

com ossos) e vísceras comestíveis. Algumas unidades fazem a desossa das carcaças e produzem 

os chamados “cortes de açougue”, porém não industrializam a carne. 

Frigoríficos – podem ser divididos em dois tipos: os que abatem os animais, separam sua 

carne, suas vísceras e as industrializam, gerando seus derivados e subprodutos, ou seja, fazem 

todo o processo dos abatedouros e também industrializam a carne; e aqueles que não abatem os 

animais, apenas industrializam posteriormente a compra de carnes em carcaça e vísceras. 

Graxarias - processam  subprodutos e /ou resíduos dos abatedouros ou frigoríficos e casas 

de comercialização de carnes (açougues). 

O abate dos bovinos pode ser considerado, a princípio como um processo de separação 

dos músculos das porções muito contaminadas, como trato gastrointestinal e pele. O essencial é 

que o abate dos animais seja realizada sem sofrimento desnecessário e que a sangria seja 

eficiente. As condições humanitárias não devem prevalecer somente no ato de abater e sim nos 

momentos precedentes ao abate (ROÇA, 2000). 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que devem ser 

adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade 

dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos ( ANVISA 2002). Os fundamentos das 

BPFs são simples. Elas compreendem quatro práticas: Exclusão de microorganismos indesejáveis 

e materiais estranhos; remoção  de microorganismos indesejáveis e materiais estranhos; inibição 

de microorganismos indesejáveis e destruição microorganismos indesejáveis ( JÚNIOR, 1996). 

A implantação das BPF constitui o primeiro passo a ser dado por uma indústria de 

alimentos para assegurar uma produção segura e com qualidade (BRANDÃO, 2009) 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de realização – Realizado no abatedouro municipal de Lagoa Nova,

localizado na zona rural deste município e escolhido por apresentar requisitos 

estruturais para a implantação das Boas Práticas. 

3.2 Métodos: 

A aplicação das BPFs foi realizada, seguindo o estabelecido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e do Abastecimento MAPA (BRASIL,2002)

3.3 Metodologia: 

Com duração prevista para 07 meses de aplicação, este programa está dividido em 
quatro Etapas: 
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3.4 Etapa I – Divulgação do projeto 

o Levantamento do número de colaboradores formais (Auxiliar de Serviços Gerais) e
informais (magarefes) no segmento de abate bovino, caprino, suíno e ovino presente na
região de Lagoa Nova;

o Apresentação do projeto:

- Audiência pública para apresentação do projeto

- Divulgação na imprensa local ( rádio, Tv, internet e jornais impressos);

- Entrega de folders em locais de comercialização do produto
o Inscrição dos participantes.

3.5 Etapa II – Capacitação teórica 

O coordenador e bolsistas realizaram sensibilizações em segurança alimentar, em sala de 
aula, que aconteceram no próprio município através de articulação com a gestão municipal. Os 
temas abordados foram: 

o Capacitação em legislação específica (RIISPOA, RDC 368 MAPA e SIM);
o Conceitos básicos de Microbiologia e principais doenças de veiculação alimentar;
o Bons hábitos de higiene pessoal;

o Higienização das instalações e equipamentos;
o Controle integrado de pragas;
o Cuidados básicos no manuseio da carne e nas Boas Práticas de Fabricação e transporte;

3.6 Etapa III – Implantação do projeto 

      Aplicação do“Check List”  avaliação e diagnóstico da estrutura física e dos 
processos relacionados à prática de segurança dos alimentos, de forma objetiva e padronizada, 
com base na RDC 368 do MAPA. A partir das não-conformidades registradas no diagnóstico, foi 
gerado um “plano de ação” indicando as principais ações corretivas, seus prazos de execução, e 
o executante. O aluno bolsista sob a orientação do Coordenador acompanhou todo o
desenvolvimento das ações de melhoria.

Esta fase englobou as etapas de visita ao matadouro, para avaliação das áreas de 
produção, orientações “in loco” de forma a garantir a elaboração personalizada dos documentos 
de Boas Práticas. 

 Em paralelo a essas ações foi desenvolvida uma Cartilha de orientação em Boas 
Práticas de Fabricação e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP`s) previstos na RDC 
368. 
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3.7 Etapa IV – Atividades extras 

o Apresentação da Incubadora ITMGB (Incubadora Tecnologica de Melhoramento
Genético em Bovinos)

o Visita ao matadouro e frigorifico Potengy
o Verificação da qualidade microbiológica dos ambientes, equipamentos e manipuladores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após avaliação das conformidades encontradas com o auxílio da lista de verificação da 
ANVISA, ações corretivas foram traçadas com o intuito de amenizar os problemas identificados. 
Para tanto, se viu a priori, a necessidade de programar um sistema de controle da qualidade para 
padronização das operações unitárias que são envolvidas em todo o processo desde o pré-abate, 
abate até a saída da carne pronta para comercialização. Estas etapas vêm sendo verificadas e 
comandadas por profissional qualificado, Médico Veterinário como preconizado pelo Ministério 
da Agricultura. 

A localização do abatedouro está de acordo com as normas estabelecidas na legislação 
vigente, pois os estabelecimentos deverão estar situados, preferivelmente, em zona isenta de 
odores indesejáveis, fumaça, poeira e outros contaminantes, e que não esteja exposta a 
inundações e as vias internas e áreas utilizadas pelo estabelecimento, que se encontram dentro 
do seu limite perimetral, porém não se apresenta pavimentada de acordo com a portaria 368/97 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A infraestrutura do local deve ser compatível com todas as etapas do processo. As 
instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e 
lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, 
vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir 
contaminantes aos alimentos (Brasil, 2004b).   

As instalações, os equipamentos e utensílios devem ser constituídos de material 
adequado e de fácil higienização. 

Nos serviços de alimentação deve ser utilizada somente água potável. O reservatório de 
água deve ser edificado e/ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, 
devendo ser higienizados a cada seis meses. 

Foi observada a inexistência de procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO), 
bem como funcionário capacitado. A partir deste panorama, foi dado início aos trabalhos. 
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Figura 1 – Antigo abatedouro de Lagoa Nova-RN 

Figura 2 – Atual abatedouro de Lagoa Nova-RN 

5 CONCLUSÕES 

Com a Implantação do projeto foi atendida a legislação específica, o pessoal envolvido nos 
serviços foram capacitados de forma a gerar visível melhoria na qualidade microbiológica da 
carne, padronização dos serviços, diminuição das perdas e consequentemente aumentando a 
segurança alimentar e vendas. Foi visto ainda um forte impacto social junto às cidades 
circunvizinhas, pois as mesmas passaram a utilizar dos serviços do referido abatedouro como 
também demonstraram interesse em adequar seus próprios abatedouros, nos levando ao 
entendimento de sucesso na realização do projeto (Figura 3). 
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Figura 3 – Apresentação das atuais condições de funcionamento 
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INDICADORES QUÍMICOS DE QUALIDADE DO SOLO NO VALE DO ASSÚ 

D. J. Silva1, M. N. S. Albino² e M. S. Vieira³
E-mail: deyzianejailla@hotmail.com1; myrninha_155@hotmail.com² e montesquieu.vieira@ifrn.edu.br³

RESUMO 

Tendo em vista a elevada contribuição da 
agricultura associada aos problemas ambientais que 
vem exercendo na economia brasileira, torna-se 
evidente a necessidade de estudos que apontem 
caminhos para sua sustentabilidade. Dentre os vários 
fatores envolvidos neste sistema encontra-se o 
recurso natural solo, que vêm sendo explorado na 
maioria das vezes de forma inadequada, causando 
impactos ambientais negativos. Neste sentido, o 
estudo de indicadores de qualidade do solo pode 
fornecer embasamento cientifico para a escolha da 
melhor ou mais adequada forma de manejo, evitando 

problemas ao meio ambiente e sem prejudicar os 
rendimentos da atividade agrícola, a qual produzirá de 
forma mais sustentável. Para alcançar esse objetivo, 
será efetuada a coleta e análise química do solo em 
duas áreas localizadas no Vale do Assú onde o manejo 
é feito de forma agroecológica, sendo uma localizada 
no Campus do IFRN Ipanguaçu e outra em uma 
propriedade particular. Dessa forma, o objetivo do 
presente trabalho é avaliar a qualidade do solo, em 
função de práticas culturais adotadas em sistemas de 
manejo orgânico na região do Baixo Assú, RN, através 
de indicadores químicos do solo. 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura orgânica, qualidade, solo, indicadores 

CHEMICAL INDICATORS OF SOIL QUALITY IN ASSU VALLEY 

ABSTRACT 

Given the large contribution of agriculture to 
environmental problems associated that has exerted 
in the Brazilian economy, it is clear the need for 
studies that point paths to sustainability. Among the 
many factors involved in this system is the natural 
resource soil, which have been exploited most often 
inappropriately, causing negative environmental 
impacts. In this sense, the study of soil quality 
indicators can provide scientific basis for choosing the 
best or most appropriate way of handling, avoiding 
problems to the environment and without harming 

the income from agricultural activity, which produce 
more sustainably. To achieve this goal, it will be made 
chemical collecting and analyzing soil in two areas 
located in Assu Valley where the management is made 
up of agro-ecological way, one located on the campus 
of IFRN Ipanguaçu and another in a particular 
property. Thus, the objective of this study is to 
evaluate the quality of the soil, due to cultural 
practices in organic management systems in the 
region of the Lower Assu, RN, through soil chemical 
indicators. 

KEY-WORDS: organic farming, quality, soil, indicators
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves criou-se a 

infraestrutura hídrica necessária na região do baixo-Assú, que, associada a fatores como boa 

fertilidade natural dos solos de várzea, mão-de-obra barata e facilidade para exportação 

atraiu a instalação de grandes empresas de fruticultura mundial. Esse fenômeno provocou a 

destruição dos remanescentes florestais, pois acelerou o processo de desmatamento, 

deslocando os pequenos produtores e concentrando terras nas mãos de empresas agrícolas. 

Essa forma de cultivo adotada por essas empresas que se estabeleceram no semiárido 

potiguar têm contribuído para o avanço da desertificação, visto que o modelo agrícola 

adotado agrava a erosão e a salinização dos solos, reduz a biodiversidade, compromete a 

disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos, põe em risco a saúde humana pelo uso 

de agrotóxicos, dentre outros. 

 Assim, às limitações da natureza aliam-se as ações antrópicas, pondo em xeque o 

caráter de sustentabilidade que esse modelo de agricultura pode alcançar caso houvesse 

uma maior preocupação com a gestão do meio ambiente. Adicionalmente, existe na região 

potencial para o desenvolvimento de uma forma mais sustentável de agricultura, baseada 

em processos ecológicos. Nesse aspecto, o manejo do solo é fundamental para manter a 

qualidade ambiental e a sustentabilidade da agricultura, pois esse é um dos recursos-chaves 

para o sucesso da atividade agrícola.  

Há poucas experiências reconhecidas na região que podem servir de modelo 

alternativo de desenvolvimento sustentável para a região em bases agroecológicas, sendo 

que experiências desenvolvidas com cultivos orgânicos em propriedades como a Novo 

Horizonte que se encontra em processo de conversão orgânica certificada pelo Instituto 

Biodinâmico (IBD) com o cultivo da manga e no IFRN com o cultivo da banana se destacam 

pelo fato de estar em e inserida uma região com agricultura convencional de cultivo 

intensivo. Essa e outras experiências de conversão agroecológica podem se constituir em um 

exemplo de desenvolvimento alternativo, sustentável ambiental, social e economicamente. 

Para tanto, é fundamental o equilíbrio do solo, que se constitui no primeiro passo em busca 

de uma agricultura sustentável. Nesse aspecto, possíveis mudanças ocorridas no solo em 

áreas onde não se utilizam ou foi reduzida a utilização de insumos como fertilizantes solúveis 

e agrotóxicos pode se constituir em uma ferramenta importante para indicar o manejo 

correto dessas e de outras áreas. Assim, o conhecimento do estado atual das propriedades 

desses solos pode orientar os caminhos a serem seguidos em busca de alternativas ao 

modelo convencional de agricultura praticado no Vale do Assú. 
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 Também é preciso gerar mais conhecimentos acerca dos indicadores na área rural 

do Vale do Açu, para se construir indicadores eficazes que apontem os diferentes tipos de 

dificuldades encontradas, no intuito de mitigar problemas sociais, econômicos e ambientais 

(Lima & Lopes, 2012; Dantas, 2013). Portanto, a avaliação do manejo dado ao solo, que se 

reflete nas suas características químicas poderá servir de modelo para outros agricultores e 

orientar a pesquisa no sentido de uma agricultura mais racional. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar a qualidade do solo e o efeito de seu 

manejo em função de práticas culturais adotadas em sistemas de cultivo orgânico em duas 

áreas no Vale do Assú mantidas sob cultivo agroecológico na região através de indicadores 

químicos do solo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Qualidade de Solos e seus Indicadores 

Para Doran & Parkin (1994) qualidade do solo é a capacidade do solo funcionar, 

dentro do ecossistema, para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade 

ambiental e promover a saúde das plantas e animais. 

Segundo Kinyang (2007), há vários critérios para considerar quando selecionamos 

indicadores de qualidade e de saúde do solo. No geral, indicadores apropriados deveriam 

ser: de fácil avaliação; capaz de medir mudanças na função do solo na escala local e de 

paisagem; avaliados no tempo para realizar decisões de manejo; acessível para muitos 

agricultores; sensíveis à variação na zona agroecológica; representativa das propriedades 

físicas, biológicas ou químicas do solo; avaliados por abordagens qualitativas e, ou 

quantitativas. Práticas de manejo do solo como cultivo, colheitas, uso de pesticidas e 

fertilizante são conhecidos por influenciar a qualidade da água.  

A identificação efetiva de indicadores para avaliar a saúde do solo depende da 

habilidade de se considerar os múltiplos componentes da função do solo, em particular, 

produtividade e bem estar ambiental (Doran & Parkin, 1996). 

Essa identificação de indicadores e a avaliação aproximada é mais complicada pela 

multiplicidade de fatores físicos, químicos e biológicos que controlam os processos 

biogeoquímicos e sua variação e intensidade no tempo e no espaço (Doran & Parkin, 1996). 
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Karlen et al. (1994) citado por Leonardo (2003), afirmam que as práticas de manejo 

que adicionam ou mantém carbono orgânico no solo parecem estar entre as mais 

importantes para restabelecer, manter ou melhorar a qualidade do solo. Essa explicação é 

bastante norteadora para a busca de indicadores de qualidade do solo, pois mostra que os 

atributos candidatos a indicadores que têm intima relação com a matéria orgânica tem maior 

chance de serem adequados para o objetivo em questão (Leonardo, 2003). 

2.2 Indicadores Químicos de qualidade de Solo 

Medidas que expressam a disponibilidade de nutrientes, como cálcio e magnésio 

trocáveis, fósforo, potássio, micronutrientes, assim como suas relações são importantes 

para avaliar qualidade de solo entre diferentes sistemas de manejos (Araújo et al, 2012). 

Gomes e Filizola (2006) agrupam os indicadores químicos de qualidade do solo em quatro 

classes: a) aqueles que indicam os processos do solo ou de comportamento, como pH e 

carbono orgânico; b) aqueles que indicam a capacidade do solo de resistir à troca de cátions, 

como tipo de argila, CTC, CTA, óxidos de ferro; óxidos de alumínio; c) aqueles que indicam 

as necessidades nutricionais das plantas, como N, P, K, Ca, Mg e elementos traços 

(micronutrientes); d) aqueles que indicam contaminação ou poluição, como metais pesados, 

nitrato, fosfato, agrotóxicos. 

Resultados de análise químicas são indicadores da qualidade do solo que fornecem 

informação sobre a capacidade do solo para suprir nutrientes minerais, os quais dependem 

do pH do solo. O pH do solo é uma estimativa da atividade de íons hidrogênio na solução do 

solo. É também um indicador dos nutrientes disponíveis para as plantas. Alta atividade de 

H+ não é desejável e o solo podem necessitar de calagem com cátions básicos como Ca ou 

Mg para a neutralização da solução do solo (Kinyang, 2007). 

Já em solos das regiões semiáridas, e em áreas com problemas de irrigação, o 

elemento químico sódio é de importância, visto ser tóxico para as culturas, além de degradar 

as propriedades físicas do solos (Dantas, 2013; Freire & Freire, 2007). Altos valores de 

percentual de sódio trocável (PST) influenciam negativamente as propriedades físicas dos 

solos, sobretudo a estrutura, porosidade, condutividade hidráulica e infiltração de água. 
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3 METODOLOGIA

As ações da pesquisa serão realizadas em duas áreas localizadas no vale do Assú, 

especificadamente na região baixo-Assú, numa área particular e na Unidade Técnica Demonstrativa 

(UTD) manejo orgânico da banana localizada no IFRN-Campus Ipanguaçu. O trabalho será realizado 

em três etapas no período de Julho de 2015 a abriu de 2016.    

3.1 Coleta de solos 

3.1.1 Propriedade Novo Horizonte 

As áreas de amostragem serão na propriedade Novo Horizonte: mata nativa (área 

considerada referência) e localizada dentro da propriedade; área de pastagem, localizada na 

próximo à margem do rio, bananal, variedade Pacovan, com área de 3,0 ha; mangueiral, (solo 

arenoso); mangueiral, com solo franco arenoso,  com área total de 4,0 ha, variedade Tommy 

Atkins; área de capim; culturas anuais e de pastagem das ovelhas (área compactada) e 

pastagem nativa que também poderá ser utilizada como referência. Serão coletadas 5 

amostras de simples de solo, que constituirão uma amostra composta, com 3 repetições, de 

cada uma das 7 áreas escolhidas, em três profundidades: 0-10; 10-20 e 20-40 cm, totalizando 

(3 amostras compostas x 3 profundidades x 7 áreas = 63 amostras para análises químicas.  

3.1.2 Unidade técnica demonstrativa (UTD) de manejo orgânico de banana 

Na Unidade técnica demonstrativa (UTD) de manejo orgânico de banana o 

delineamento experimental utilizado é o de blocos cazualizados com parcelas subdivididas e 

cada tratamento possui quatro repetições, sendo os blocos representados por duas fontes 

de adubação orgânica: compostagem e adubação verde, e subdividido em quatro sistemas 

de irrigação: aspersão, gotejamento, micro aspersão e alternativo ou micro-bacias. O espaço 

amostral será de 32 parcelas e cada parcela com uma área de 144 m2, comportando 24 

touceiras de bananeiras no espaçamento 4 x 2 x 2 m. O plantio foi realizado durante o mês 

de dezembro 2010 e a colheita foi iniciada em janeiro de 2012, na qual foram colhidas as 

produções das plantas mães, filhas e netas. No primeiro semestre de 2016 serão coletadas 

e analisadas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm nas 32 parcelas experimentais, 

onde 4 amostras simples constituirão uma amostra composta. Para fins de comparação, será 

coletada uma amostra composta na área de mata. 
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3.2 Análise Química 

3.2.1Indicadores químicos a serem analisados (Donagema et al., 2011): 

Matéria orgânica; 

pH em água; 

Condutividade elétrica (CE); 

Na, Ca, Mg, P e K disponíveis; 

 Soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC) e percentual de sódio 

trocável(PST). 

3.2.2 Determinação do estoque de carbono nos solos 

O estoque de carbono será determinado utilizando-se o teor de carbono orgânico 

total, a densidade do solo e a profundidade da camada de coleta. Em cada uma das camadas 

amostradas, será estimado a partir da expressão: Est C = (C x Ds x e)/10. 

Em que: 

EstC = Estoque de carbono em Mg ha-1; 

C = Carbono orgânico total em g kg-1; 

Ds = Densidade do solo do horizonte estudado em kg dm-3 

e = Espessura da profundidade de coleta (cm). 

3.3 . Análise estatística dos resultados 

A avaliação dos atributos químicos do solo será feita após a análise de variância, 

seguindo-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com três repetições 

para os resultados da propriedade Novo Horizonte. Para a UTD, a análise será feita com base 

nas quatro repetições. As médias serão comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. Na análise dos dados será utilizado o software SISVAR.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Espera-se produzir um conjunto de informações acerca dos indicadores químicos de 

qualidade do solo que subsidiem a produção de base ecológica no Vale do Assú, 

especificamente na produção de banana e manga orgânica.

Apresentar resultados em publicações que subsidiem novas pesquisas e estimulem a 

adoção de um modelo agrícola mais sustentável. 

5 CONCLUSÃO

As análises geradas a partir desses resultados serão direcionadas a discussões acerca 

do manejo sustentável do solo, em prol da diminuição dos possíveis impactos ambientais 

negativos devido ao uso inadequado do solo no Vale do Assú, visando ampliar o 

conhecimento em relação aos solos da Região.  

A avaliação das propriedades do solo deve orientar soluções a serem seguidas para 

uma alternativa de um modelo que poderá servir como base para que outros agricultores 

possam utilizar esses indicadores de forma mais racional no sentido de buscar uma 

agricultura mais sustentável.   
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RESUMO 
A dimensão da seca no nordeste brasileiro nos 

últimos dez anos vem apresentando a escassez de 

recursos hídricos e baixos índices pluviométricos. 

Reservatórios como açudes e barragens encontra-se 

com baixos índices de captação de agua. Esse cenário 

ocasiona o racionamento ou até mesmo na falta 

d’água nos municípios do sertão. Neste sentido, 

Programas como Um Milhão de Cisternas-P1MC do 

governo federal, que beneficiam famílias do Nordeste 

com a implantação e uso de cisternas, evidenciam 

possíveis soluções e alternativas diante da extensa 

estiagem no sertão. Nesta perspectiva, este trabalho 

objetiva realizar discussão teórica e empírica sobre a 

dimensão da seca e o uso de cisternas de placas nas 

comunidades rurais do município de Portalegre-RN. 

Como metodologia utilizou-se levantamento 

bibliográfico em fontes primárias e secundárias e 

jornada de campo a luz do referencial teórico na 

consolidação dos objetivos propostos, principais 

resultados e conclusão. 

PALAVRAS-CHAVE:  Seca; Sertão potiguar; Comunidades; Portalegre.
. 

DROUGHT SIZE AND BOARDS TANKS FOR USE IN THE COUNTY PORTALEGRE -
RN / BRAZIL 

ABSTRACT 
The extent of drought in northeastern Brazil over the 
past decade has shown the scarcity of water 
resources and low rainfall. Reservoirs as weirs and 
dams are low water uptake rates. This scenario leads 
to rationing or even in the absence of water in the 
municipalities of the hinterland. In this sense, 
programs like One Million Cisterns-P1MC the federal 
government, which benefit families Northeast with 
the implementation and use of tanks, show possible 

solutions and alternatives to the extensive drought in 
the wild. In this perspective, this study aims to carry 
out theoretical and empirical discussion on the extent 
of drought and the use of plates of cisterns in rural 
communities in the municipality of Portalegre-RN. 
The methodology we used literature in primary and 
secondary sources and field journey to the theoretical 
reference in the consolidation of the proposed 
objectives, main results and conclusion 

KEY-WORDS: Tanks; Drought; Potiguar wilderness; Communities; Portalegre.
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1 INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas, a seca tem se tornando uma temática bastante presente 
nos principais veículos de comunicação. Tanto em razão dos baixos índices pluviométricos, 
como do drama vivenciados pelos nordestinos, que se encontra com seus principais 
reservatórios como açudes e barragens vazios, estando em uma situação alarmante, sem ter 
água em algumas localidades para sua própria subsistência. Esta situação se reflete também 
na economia, pois o principal meio de produção no Nordeste que consiste no plantio de 
grãos se encontra sem águas tanto da chuva, como da irrigação para o plantio. Esta situação 
apresenta o maior peso sobre a camada mais pobre, mediante as condições de escassez e 
longas estiagens, as camadas mais pobres da população rural ficam inteiramente vulneráveis 
às secas, pois seu sustento estar ligado diretamente ao setor primário de produção 
Fernandes apud Queiroz (2013). Diante deste cenário, as construções de reservatórios para 
captação de águas durante o período chuvoso que será utilizado na estiagem mostram-se de 
grande importância.  

O semiárido brasileiro e uma área bastante extensa, compreendendo os estados de: 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. 
Totalizando em uma área segundo (MEDEIROS et al, 2012) de 980.133,079 km², onde vivem 
cerca de 22.598.318 habitantes. Estando esse contingente conforme afirma PARAYBA (2009) 
a viver metade em áreas rurais, apresentando irregularidade de precipitações 
pluviométricas, com média anual de 800 mm por ano, concentrada geralmente num período 
de três meses, além de possuir um elevado potencial de evaporação, em média 2.000 
mm/ano. Diante dessa situação, a construção de reservatórios para captação de agua se 
demonstram de grande importância, tendo a finalidade de acumular agua durante o período 
de chuvas, para o período de estiagem.  

Nessa perspectiva, como uma das soluções para a seca no sertão o programa de 
construção de cisternas desenvolvido em várias regiões do semiárido tem garantido água 
para o consumo humano e o uso doméstico, vem democratizando o acesso à água. Neste 
cenário a cidade de Portalegre no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, configura-se 
como exemplo de municípios que se beneficiam pelo programa do governo federal na 
construção de cisternas de placas. Portalegre apresenta um potencial hídrico em virtude da 
existência de nascentes que abastecem a zona urbana da cidade em períodos de estiagem. 
No entanto, as comunidades da zona rural não utilizam este sistema, tendo como solução o 
uso de águas conservadas em cisternas de placas.  

Desta forma, o presente estudo traz como objetivo uma discussão teórica e empírica 
sobre a importância da implantação de programas e construção de cisternas frente à 
problemática da seca nas comunidades rurais do município de Portalegre.  A pesquisa traz 
no lócus do problema o levantamento sobre a criação e a implantação deste programa no 
município e seus efeitos territoriais no tocante a sustentabilidade urbana, ambiental e social 
das comunidades locais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A SECA NO NORDESTE SUAS ORIGENS, CAUSAS E SOLUÇÕES. 

Atualmente no Brasil, os baixos índices pluviométricos e os longos períodos de 

estiagem, ocasionam a diminuição de captação de água e baixas nos reservatórios. Estando 

este quadro a causar racionamento e dificuldades no acesso aos recursos hídricos, tornando-

se cada vez mais escasso consumo e serviços diários em quantidade e qualidade desejadas. 

Diante desse cenário, a região do Nordeste brasileiro destaca-se como principal região a 

vivenciar esta problemática intensamente, a seca no sertão. 

A dimensão da seca no sertão nordestino apresenta-se como um problema diário 

vivenciado pelo sertanejo.  Segundo CRUZ (1999), a falta de água é o principal obstáculo 

para a sobrevivência dos serviços de agropecuária, atingindo também o cotidiano das 

cidades sertanejas (...) sendo responsável pela redução de 9% no produto da agropecuária 

regional e de 4,5% no PIB, com uma população atingida na ordem de 12 milhões de 

habitantes, dos quais, 2 milhões foram inscritos nas frentes de emergenciais de trabalho. 

Além disso, de acordo com a confederação Nacional de Municípios (2013), a seca já atinge 

38% da população nordestina, abrangendo em torno de 9 milhões de habitantes.  

A questão da escassez de recursos hídricos no sertão, não se identifica como uma 

problemática da atual geração. De acordo com Campos e Studart, (2001) apud 

Souza (1979): "houve uma grande seca e esterilidade na província (Pernambuco) e desceram 

do sertão, ocorrendo-se aos brancos cerca de quatro ou cinco mil índios”. Além disto, os 

primeiros colonizadores descrevem que chegaram a testemunhar a luta tremenda, dentro 

das selvas, dos Tabajaras, dos Kariris, indígenas sertanejos, sofrendo em decorrência dos 

efeitos das secas, famintos errantes, em contínuos entrechoques de raças do Jaguaribe, 

estando em busca de água no Norte, às ribeiras do São Francisco ao Sul e Leste (Professor 

João de Deus de Oliveira, citado por Paulino, 1992). 

A partir destas narrativas, observa-se que a região Nordeste, mesmo em condições 

de baixa densidade demográfica mesmo sem áreas degradadas antropicamente e ausência 

de infraestrutura de preservação de águas, já evidenciava na localidade, o fenômeno da 

seca. Com efeito, este não é um problema gerado somente pela atual geração, mas talvez 

histórico. Em contraposição, Silva (2010) afirma que a seca é um fenômeno climático 

causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, ou chuva, numa determinada 

região por um longo período de tempo. Desta forma, a seca não é fenômeno de origem 

histórica, mas por outras variáveis. 

 Segundo (JUNIOR et al ,2013) as causas da escassez e a distribuição irregular das 

chuvas nessa área devem-se, sobretudo, à dinâmica das massas de ar e, também à influência 

do relevo. Seu período chuvoso depende crucialmente da temperatura no Atlântico e da 
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ocorrência dos fenômenos El Niño e La Niña. A seca denota tanto como problema histórico, 

como climatológico, estando a ser classificada como evento inevitável, ou seja, não pode ser 

feito nada visando acaba-la.  O governo federal implantou diversas ações e projetos para 

amenização do problema como a construção de cisternas de placas no armazenamento de 

águas pluviais. A criação de medidas realizadas pelo governo, na tentativa de superação 

dessa problemática, demonstra-se incipiente, levantando a necessidade da inserção de 

políticas públicas socioeconômicas, possibilitando ao sertanejo a convivência com essa 

realidade de forma sustentável tendo a construção de cisternas de placas como alternativa 

mais acessível com uso da água em suas residências tanto em período de inverno como em 

períodos de estiagem. 

2.2 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS NO COMBATE A SECA 

Na região do Nordeste brasileiro, a criação de políticas públicas e obras que 

possibilitem amenizar as consequências da seca sempre foram marcadas pela centralização, 

ficando distante da realidade áreas mais longínquas. Passador e Passador (2010) afirmam 

que essa centralização e fragmentação das ações se concretizavam com a criação de órgãos 

nacionais para o combate à seca, os quais se transformavam em objeto de disputas políticas 

e interesses entre os diversos segmentos da elite rural, limitando-se à construção de grandes 

açudes públicos, perenizando extensões de rios, sobretudo a construção de milhares de 

pequenos e médios açudes dentro de propriedades privadas, de forma a assegurar água 

para a produção agropecuária e o funcionamento de agroindústrias. 

Ressalta-se que a demora nos investimentos públicos para elaboração de programas 

em benefício do sertão de forma integral, conhecida como “medidas de salvação”, ou seja, 

entrega de alimentos entre os retirantes que conseguiam chegar às capitais, e de esmolas 

aos que permaneciam no interior agravaram substancialmente o quadro da seca. Segundo 

Passador e Passador (2010) historicamente, na região do Nordeste, a distribuição de água 

permeada aos os interesses das elites econômicas locais ao vincularem o aceso à água ao 

apoio político em períodos eleitorais, com soluções passageiras sem grandes avanços. 

No entanto, foi somente a partir de 1999 com criação da Articulação do Semiárido-

ASA, que se passou existir políticas públicas na perspectiva da convivência do nordestino 

com o semiárido.  Seus principais objetivos configuram-se no fortalecimento da sociedade 

civil na construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a 

convivência com o semiárido referenciados em valores culturais e de justiça social (ASA 

Brasil, 2013). Neste sentido, em 2000 a 2001, organizações comunitárias formaram uma 

coalizão com a Articulação no Semiárido (ASA) que formaram o Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido (P1MC). O programa teve com 

objetivo a construção de um milhão de cisternas, beneficiando aproximadamente cinco 

milhões de pessoas que conviviam com a escassez de água (SILVA et al, 2014). 
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Segundo Passador e Passador (2010) o modelo adotado pelo P1MC, na construção de 

cisternas de placas se trata de uma tecnologia simples e barata.  Caracterizando como um 

reservatório de água com formato redondo construído ao pé da casa, meio encravado no 

chão (2/3), meio fora, que capta a água de chuva do telhado das casas. O projeto possibilita 

as famílias beneficiadas um curso sobre gerenciamento de recursos hídricos, para que 

aprendam a gerenciar de forma racional a sua água de beber e cozinhar, para que dure por 

todo o longo período de secas (entre 8 e 10 meses). As cisternas são vedadas, não 

permitindo a entrada de luz e insetos. Na entrada da água, há um filtro, que impede a 

passagem de impurezas. A cisterna utiliza as águas de chuvas captadas pelo telhado da casa 

e canalizadas por calhas ou bicas. 

3 METODOLOGIA 

O estudo compreende as comunidades rurais de Portalegre no estado do Rio Grande 

do Norte, localizado na região Nordeste do Brasil, Figura 1, apresentando as coordenadas 

geográficas de Latitude: 6° 1' 28'' Sul Longitude: 37° 59' 4'' Oeste. 

 O município se estende por 110,1 km² e contava com 7 320 habitantes de acordo 

com o (IBGE, 2010). Além disto, a cidade se caracteriza por apresenta um clima tropical 

chuvoso, com temperatura média anual de 23,2 ºC e precipitação pluviométrica de 

aproximadamente 1 100 milímetros (mm) por ano, concentrados entre os meses de 

fevereiro a maio. Dezembro é o mês mais quente do ano, com temperatura média de 24,3 

°C, enquanto junho é o mais frio, com média de 21,9 °C. O mês mais seco é outubro, com 

Figura 1. Mapa do Rio Grande do Norte – Localização de Portalegre 
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média pluviométrica de apenas cinco milímetros, e março é o mais chuvoso com média de 

281 mm. O tempo aproximado de insolação é de 2 700 horas anuais, e a umidade relativa do 

ar de 66 % segundo o (Ministério da Integração Nacional, 2005). 

Como suporte ao trabalho de campo, a pesquisa teve o contributo de levantamento de 

fontes primárias (artigos científicos, trabalhos técnicos e acadêmicos realizados quanto ao 

tema em tela) e secundárias (informações coletadas junto a órgãos governamentais, 

prefeitura municipal e pesquisa de campo) sobre a criação, implantação e as vantagens do 

uso de cisternas no combate à seca no sertão. Ressalta-se ainda que na pesquisa de campo, 

teve como recorte espacial as comunidades rurais de Serrinha Chapada e Estrondo, 

localizadas no extremo oeste do município, Figura 2. 

Figura 2. Limite Territorial das Comunidades Rurais 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A construção de cisternas no sertão nordestino tem-se mostrado uma solução 
alternativa, em busca da convivência do sertanejo diante da seca, sobretudo utilizando a 
captação de águas de modo sustentável. Em comparação com outros projetos como 
construção de açudes, barragens ou poços de agua que geram danos ambientais, como a 
desapropriação de áreas e destruição do ecossistema além da mudança do percurso dos 
recursos hídricos com objetivo de captação da água até o reservatório Costa (2013). Outro 
aspecto relevante refere-se à questão socioeconômica, devido aos altos custos destas obras, 
sem mencionar que o acesso aos recursos hídricos originários dessas fontes de água 
apresenta-se de forma assimétrica as classes sociais. Nessa perspectiva, as cisternas de 
placas configuram-se como uma prática sustentável no cotidiano do produtor rural, 
garantindo acesso à água de forma descentralizada, com baixo impacto ao ambiente, e 
economicamente mais viável. Caracterizando assim como instrumento de desenvolvimento 
sustentável para a seca no sertão nordestino, em especial ao potiguar Leal (2013).  

Neste sentido, o investimento feito pelo do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – MDS na construção de cisternas, desde 2003, data da criação do projeto, 
mostra-se eficaz na amenização dos efeitos da seca no Nordeste. Corrobora com este 
quadro socioambiental as análises de dados coletados nas comunidades rurais do município 
de Portalegre, que evidenciam a partir da pesquisa de campo um total de 105 famílias 
beneficiadas de um total de 139 casas, perfazendo um percentual de 76% cisternas 
construídas, Gráfico 1. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Casas Sem Cisternas Casas Com Cisternas Total

Casas Sem Cisternas Casas Com Cisternas Total
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Observa-se que a implantação de cisternas de placas consolida-se como um recurso 
técnico nas comunidades rurais, sobretudo para as classes de menor estatuto social, 
gerando baixo consumo sobre fontes primaria, como águas pluviais e fluviais, para 
abastecimento de açudes, barragens e poços d’águas.  Outro fator preponderante recai na 
melhoria da qualidade da água e a sua preservação, dando às famílias condições de usufruir 
deste bem natural na garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011).  

No Gráfico 2 nota-se que das 105 famílias beneficiadas pelo programa P1MC, 
somente 20 apresentam suas casas abandonadas com cisternas, e 38 evidenciam além de 
cisternas de placas, outros reservatórios construídos para armazenamento de água. 
Observa-se que 47 das residências possuem somente as cisternas como principal 
reservatório de agua.  Desta forma evidencia-se um total de 58 casas que são beneficiados 
com a construção de cisternas no combate a questão da seca na zona rural de Portalegre. 
Com efeito, o alto índice de casas beneficiadas com o uso de cisternas não deixa dúvida 
quanto à relevância projeto no campo da sustentabilidade no cotidiano do sertanejo, seu 
modo de vida e sua convivência com o semiárido nordestino. Compreende então que os 
números levantados na pesquisa de campo denotam a tônica da melhoria da qualidade de 
vida, bem como a dignidade humana da população rural nos últimos vinte anos de períodos 
de seca no Nordeste. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados alcançados com esta pesquisa, fica clara a relevância do “Programa 
Um Milhão de Cisternas”, que vem promovendo a construção das cisternas de placa para captação 
de água de chuva por meio da mobilização e envolvimento comunitário. Além de perpetuar uma 
política de convivência com o semiárido, conseguindo, assim, maior destaque e inserção do 
sertanejo na sua realidade climática, os resultados apresentados nesta pesquisa confirmam a 
importância deste programa no que tange, o acesso a água pelo nordestino de forma 
descentralizada, contribuindo também para desmitificar a imagem que o semiárido nordestino é 
uma região marcada pela miséria e pobreza.  

Portanto, em termos climatológicos a seca pode ser encarada como um fenômeno natural 
e inevitável. Neste sentido a construção de cisternas no semiárido nordestino denota-se como 
uma política pública de grande importância neste cenário, trazendo em sua essência uma forma 
de convívio do agricultor com a seca de maneira sustentável sem gerar danos ao meio ambiente 
em contraposição a outros programas já criados que visavam somente socorrer em caráter 
emergencial o homem de campo. As análises dos principais resultados comprovaram a eficiência 
do projeto de construção de cisternas de placas nas comunidades rurais de Portalegre nas últimas 
duas décadas beneficiando as famílias da zona rural, de forma que se recomenda a ampliação do 
programa frente à escassez de recursos hídricos no sertão em benefício dos grupos sociais mais 
vulneráveis da região.  
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RESUMO 

A bolacha, também chamada de biscoito, é o produto 
obtido por meio do amassamento e cozimento 
adequado de massas, que podem ser fermentadas ou 
não, e preparadas com farinhas, amidos, féculas e 
que pode ser acrescida de outros ingredientes, como 
a manteiga. Este estudo teve como objetivo verificar 
a aceitação sensorial de bolachas do tipo 
amanteigada produzidas e comercializadas nas 

cidades de Currais Novos e Jucurutu/RN. Consultou-
se 60 provadores não treinados, utilizando-se teste 
sensorial afetivo (Escala Hedônica). O resultado do 
teste mostrou uma alta porcentagem de aceitação 
das 2 bolachas, porém houve uma preferência maior 
pela que possui um menor teor de gordura e sódio de 
acordo com sua tabela nutricional. 

PALAVRAS-CHAVE: Bolacha, manteiga, aceitação sensorial, escala hedônica. 

ACCEPTATION SENSORY COOKIES TYPE BUTTERY PRODUCED IN CITIES 
OF CURRAIS NOVOS AND JUCURUTU / RN. 

ABSTRACT 

The cookie, also called biscuit, is the product 
obtained by the kneading and adequate cooking of 
pasta, which may be fermented or not, and prepared 
with flour, starch and which can be added other 
ingredients such as butter. This study aimed to 
evaluate the sensory acceptance of the buttery type 
wafers produced and marketed in the cities of Currais 

Novos and Jucurutu / RN. Consulted by 60 untrained 
panelists, using affective sensory testing (Hedonic 
Scale). The test result showed a high percentage of 
acceptance of 2 biscuits, but there was a greater 
preference for having a lower fat content and sodium 
according to their nutritional table. 

KEY-WORDS: Cookie, butter, sensory acceptance, hedonic scale. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) 
como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 
características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, 
gosto, tato e audição. 

Para definir a qualidade sensorial dos alimentos, a análise sensorial usa de métodos com o 
objetivo de avaliar as respostas dos consumidores as propriedades dos mesmos, através da 
interação entre eles. Os métodos são divididos em três grupos, sendo escolhidos conforme o 
objetivo do estudo. São eles: os testes afetivos, os discriminatórios ou de diferença e os 
descritivos. Por se tratarem de testes que avaliam a aceitação e a preferência dos consumidores, 
os testes afetivos terão um maior enfoque neste trabalho. (MINIM, 2013). 

Dentre os métodos sensoriais disponíveis para se medir a aceitação e a preferência dos 
consumidores com relação a um ou mais produtos, está a escala hedônica de nove pontos. Trata-
se do método afetivo mais utilizado devido a confiabilidade e validade de seus resultados, além de 
sua simplicidade em ser utilizado pelos provadores (STONE e SIDEL, 2012). 

O biscoito é o produto obtido pela mistura, amassamento e cozimento conveniente de 
massa preparada com farinhas e outras substâncias alimentícias. A história do biscoito vem desde 
o tempo dos homens das cavernas. Nessa época, quando o homem já comia alguns grãos,
triturando-os com os dentes, teve a ideia de moê-los com pedra. Depois passou a misturar com
água e secá-los ao fogo (BARROS, 2014).

Com a crescente concorrência e exigência do consumidor, é imprescindível que as 
empresas invistam em melhorias de seus produtos, atendendo as expectativas dos clientes, para 
garantir sua sobrevivência no mercado. Portanto, faz-se necessária a análise sensorial dos 
produtos com o intuito de avaliar sua adequação ao consumidor específico (ABREU, 2011). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  Antigamente as pessoas comiam grãos crus, moendo-os lentamente e triturando com os 
dentes, com isso surgiu à ideia de se amassar os grãos entre duas pedras, misturando água àquela 
massa e secando ao fogo, formando uma pasta seca e dura, assim, começou a tomar forma, ao 
que seria semelhante a um pão duro precursor do que hoje chamamos de biscoito, bolacha, etc. 
(SIMABESP, 2009). 

  Biscoito é um produto consumido internacionalmente por todas as classes sociais. Cada 
país tem, naturalmente, preferência por determinado tipo de biscoito, que, tomadas em conjunto, 
formam extensa seleção de formas, tamanhos, tipos e sabores (MORAES et al., 2010). 

  O biscoito é um produto composto principalmente por farinha de trigo, gordura e açúcar, 
com teor de umidade bastante baixo o que lhe proporciona uma longa vida de prateleira 
(MONTEIRO e MARTINS, 2003). O biscoito, também chamado de bolacha, é o produto obtido pelo 
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amassamento e cozimento adequado de massas, fermentadas ou não, preparadas com farinhas, 
amidos e féculas. Vários ingredientes podem ser adicionados para complementar uma receita, 
substituindo parcial ou totalmente a farinha de trigo (SEBRAE, 2008). 

  O biscoito é um produto de panificação pouco dependente do glúten, proteína específica 
do trigo, para a estabilização de sua estrutura física e, portanto poderia ser processado utilizando-
se de amido na sua formulação (ROCHA, 2005). O aumento da concorrência obrigou as empresas a 
buscarem com mais ênfase a diferenciação por meio do lançamento de novos produtos com novas 
formulações e diversificação de ingredientes; surgiram novas marcas, tamanhos, formatos de 
embalagens e novas funções nutricionais para o biscoito, resultando em um mercado 
extremamente diversificado e competitivo, que conta hoje com centenas de produtos diferentes 
(SEBRAE, 2008). 

  Para Moretto e Fett (1999) os biscoitos ou bolachas são classificados de acordo com os 
ingredientes que os caracterizam ou pela forma de apresentação. Podendo ser do tipo salgado, 
quando contém cloreto de sódio em quantidades que acentue o sabor salgado, do tipo doce, se 
tiverem açúcar, recheados, quando possuem recheios e revestidos se tiverem um revestimento 
apropriado.  

  Existem vários tipos de bolachas e o tipo Grissini que são preparados com farinha de trigo, 
manteiga ou gordura, água e sal e apresentados sob a forma de cilindros finos e curtos; os 
biscoitos para aperitivo contêm condimentos, como petiscos de queijo ou biscoito de cebola e 
apresentam-se sob formas variadas com tamanhos bem pequenos; outro tipo são os waffles que 
se apresentam sob a forma de folhas prensadas, podendo ter folhas superpostas em camadas 
intercaladas de recheio. Os biscoitos também podem ser classificados baseado na forma de 
modelagem e/ou corte, podendo ser laminados, como o Maria e Cream Cracker, rotativo ou 
moldados, como os recheados, extrusados e cortados por arame, como rosquinhas e cookies, e 
também depositados, como o champanhe e waffle (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2010). 

   A gordura é um dos componentes básicos dos biscoitos e está presente em níveis 
relativamente altos, atua como lubrificante e contribui para a plasticidade da massa, também 
confere qualidades sensoriais desejáveis contribuindo para o sabor e textura do produto (JACOB e 
LEELAVATH, 2007). 

   O principal efeito da gordura em biscoitos é na textura que o torna macio, agradável e 
quebradiço isto ocorre porque a gordura não permite a formação do glúten, agindo como barreira, 
evitando que a água alcance as proteínas (DENDY e DOBRASZCZYK, 2001). 

   A gordura também contribui para a aeração que ocorre na fase de mistura, o ar preso 
serve como núcleo para gases de crescimento e o vapor d’água, sendo liberado durante o 
amassamento, o que contribui para o aumento de volume e textura uniforme e macia, sendo que 
níveis mais altos de gordura produzem biscoitos mais macios (MORRETO e FETT, 1999). 
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3 METODOLOGIA 

Foram utilizados dois produtos de bolachas tipo amanteigada comercializadas nas cidades 
de Currais Novos e Jucurutu/RN, que apresentavam descritas nos rótulos diferenças na 
composição quanto ao teor de gordura e sódio (Tabela 1). Os produtos continham como 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal, 
manteiga, glúten, sal refinado, açúcar cristal, fermento biológico e fermento químico: Bicarbonato 
de amônio.  

Tabela 1: Características das bolachas descritas nos rótulos. 

Marca Teor de gordura (%) Teor de sódio (mg.100 g–1) 

A 

B 

2% 

11% 

532,6 

819 

A análise sensorial foi realizada na sala de estudo dos professores do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), campus Currais Novos-RN. Para a realização da análise, as 
amostras foram divididas em porções para que pudessem ser servidas aos provadores, seguindo 
tamanhos aproximados para as duas amostras. As amostras foram servidas a 60 provadores não 
treinados de forma aleatória. Foi aplicado um teste de aceitação com uma escala estruturada de 
nove pontos (Escala Hedônica), onde 9 representava a nota máxima “gostei muitíssimo”, 5 
representava “Indiferente” e 1 a nota mínima “desgostei muitíssimo”.  

Figura 1 - Ficha utilizada para a avaliação sensorial de aceitação. 

Avaliação sensorial 

1) Você está recebendo duas amostras de bolacha tipo amanteigada, avalie-as da esquerda para a
direita segundo a escala hedônica abaixo, quanto aos atributos: COR, TEXTURA, SABOR,
APARENCIA E ACEITAÇÃO GLOBAL. Utilize o Quadro de avaliação para deixar sua opinião.

Escala hedônica de pontos 
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Cada amostra foi colocada de forma simultânea e codificada com números de 3 dígitos, 
escolhidos aleatoriamente. Ainda foi avaliada a atitude de consumo médio de bolacha utilizando-
se 5 termos para descrever a frequência do consumo (Figura 2). 

Avaliação sensorial de bolacha tipo amanteigada 

Nome:____________________________________        Data:__/__/___ 

Faixa etária: até 20 anos (  ) até 30 anos (  ) acima de 30 anos (  ) 

1) Marque a opção que indica seu consumo médio de bolacha:

(    ) Sempre (quase todo dia) 

(    ) Muito (pelo menos 4 vezes por semana)  

(    ) Moderado (pelo menos 2 vezes por semana) 

(    ) Pouco (1 vez por semana) 

 (    ) Quase nunca (menos de 1 vez por mês) 

Figura 2- Ficha utilizada para avaliar o consumo médio de bolacha. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Perfil dos provadores 

Grande parte dos provadores tinha até 20 anos (59 %), predominando os do sexo feminino (70%). 

Tabela 2 - Distribuição de frequência dos provadores De bolacha tipo amanteigada, 
segundo faixa etária e sexo. 

Sexo 

Faixa etária    Feminino   Masculino      Total 

 Frequência    %    Frequência    % Frequência    % 

Até 20 anos 20 42 15 17 37 59 

21 a 30 anos 8 17 7 8 15 25 

> 30 anos 5 11 5 5 10 16 

TOTAL 33 70 27 30 60 100 
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Os provadores não treinados relataram, em sua maioria (56%) consumirem, quase todo dia 
(sempre), bolacha tipo amanteigada, seguidos de 1% de provadores que disseram quase nunca 
consumirem este tipo de bolacha (Figura 5). 

    Figura 3 - Percentual para o consumo médio de bolacha pelos provadores. 

4.2 Teste de aceitabilidade 

Analisou-se 5 parâmetros sensoriais para avaliar a aceitabilidade de bolacha tipo 
amanteigada: sabor, cor, textura, aparência e aceitação global. Estão representados na os 
resultados das médias obtidas por meio das notas atribuídas a cada amostra em relação a cada 
atributo avaliado.  

Tabela 3 - Médias de aceitação de consumidores em relação ao sabor, cor, textura, aparência e aceitação global das 
amostras de bolacha tipo amanteigada A e B. 

Atributos    Bolacha A 

     Médias obtidas 

  Bolacha B 

Sabor  

Cor  

Textura  

Aparência  

Aceitação global 

  7,80 ± 1,10 

    7,56 ± 1,04 

    7,75 ± 1,34 

    7,65 ± 1,45 

    7,72 ± 1,37 

 6,45 ± 1.02 

 6, 83 ± 1,32 

 6, 32 ± 1,30 

  6, 79 ± 1,09 

 6,82 ± 1,93 

De acordo com as notas obtidas, pôde-se verificar que as duas amostras foram aceitas 
pelos provadores. 
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As Figuras 4 e 5 mostram os gráficos (histogramas) de frequência das notas para os testes 
de aceitação sensoriais para os atributos de: sabor, cor, textura e aparência das bolachas A e B 
analisadas.  De acordo com a Figura 4, verifica-se que mais de 70% dos provadores atribuíram nota 
8 “gostei muito” para a amostra de bolacha ”A” nos atributos sabor, cor, textura e aparência; e 
para o histograma de frequência da amostra de bolacha “B” comercial (Figura 5) mostra que a os 
atributos avaliados obtiveram índice de aceitação menores, em relação a amostra “A”, exceto no 
requisito textura. 

 Figura 4 - Histograma de distribuição de notas para o teste de aceitação bolacha A. 

        Figura 5 - Histograma de distribuição de notas para o teste de aceitação bolacha B. 
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    Figura 6: índice de aceitação global das amostras A e B. 

De acordo com a Figura 6 para os aspectos de Impressão global, as duas amostras 
obtiveram índices superiores a 70% na faixa de aceitação, a amostra “A” com 85,80% e a amostra 
“B” com 75,80%, o que demonstra uma variação de apenas 10% no índice de aceitação. 

Percebeu-se com a análise sensorial que as pessoas gostam e apreciam bolachas 
amanteigadas e que tem uma preferência maior pela que possui um menor teor de gordura e 
sódio de acordo com sua tabela nutricional. 

5 CONCLUSÃO 

De acordo com a análise sensorial, as duas bolachas obtiveram uma boa aceitabilidade 
pelos provadores. Observou-se que as pessoas gostam e apreciam bolachas amanteigadas, porém 
tem uma preferência maior pela que possui um menor teor de gordura e sódio de acordo com sua 
tabela nutricional. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO MARACUJÁ AMARELO CULTIVADO EM 
SISTEMA AGROECOLÓGICO NO MUNÍCÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN 

J. D. S. Davi1; S. C. L. Santos2; R. S. Falcao Filho3

E-mail: jessicadebora1@hotmail.com1; saint.lira@ifrn.edu.br2; ronaldo.falcao@ifrn.edu.br3 

RESUMO 
Objetivou-se obter a caracterização físico-química do 
maracujá amarelo cultivado em Sistema 
agroecológico no município de Currais Novos/RN. Os 
frutos foram coletados de maneira aleatória e 
transportados até o laboratório de análise de 
alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Currais 
Novos, onde foram armazenados sob refrigeração 
para análises posteriores. A unidade experimental foi 
constituída de 30 frutos. Os dados foram submetidos 
à análise das médias, desvio padrão e coeficiente de 
variância. Verificou-se que o fruto de classe 4 possui 
um rendimento de suco maior (35,17%), quando 
comparado com o rendimento de polpa encontrada 

no fruto de classe 5 (27,57%). Um fator que leva a 
explicar o rendimento elevado de suco do fruto de 
classe 4 é devido a média de espessura da casca ser 
menor (8,14mm), quando comparado a espessura de 
casca encontrado no maracujá de classe 3 (8,35mm) e 
5 (9,55mm). Em relação a composição química média 
dos frutos, os parâmetros de acidez (4,53%), sólidos 
solúveis (13,30oBrix), pH (3,07) e ratio (2,95), os 
resultados atendem as exigências do mercado 
consumidor. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização, físico-química, maracujá amarelo, sistema agroecológico. 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF YELLOW PASSION FRUIT GROWN IN 
THE SYSTEM AGROECOLOGICAL MUNICIPALITY OF CURRAIS NOVOS/ RN 

ABSTRACT 

The objective was to get the physical-chemical 
characterization of yellow passion fruit cultivated in 
agroecological system in the municipality of Currais 
Novos / RN. Fruits were collected randomly and 
transported to the Food Analysis Laboratory of the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte - Currais Novos 
Campus, where they were stored under refrigeration 
for further analysis. The experimental unit consisted 
of 30 fruits. Data were subjected to analysis of mean, 
standard deviation and coefficient of variance. It was 

found that the class 4 has a higher fruit juice yield 
(35.17%) compared with the yield of pulp found in 
fruit class 5 (27.57%). One factor that leads to explain 
the high efficiency class fruit juice 4 is due to the 
average thickness of the shell is smaller (8,14mm) 
when compared to shell thickness found in Class 3 of 
passionfruit (8,35mm) and 5 (9,55mm). Regarding the 
chemical composition of the fruit, the parameters 
acid (4.53%), soluble solids (13,30oBrix), pH (3,07) and 
ratio (2,95), the results meet the requirements of the 
consumer market.  

KEY-WORDS:  characterization, physical-chemical, yellow passion fruit, agroecological system. 
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1 INTRODUÇÃO 
O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial do maracujazeiro amarelo, com 

produção de 614 mil toneladas em uma área de 45.300 ha, destacando-se no agronegócio da 
produção de frutas e contribuindo para o desenvolvimento do setor agrícola (FAO, 2012). Na 
Região Nordeste, destacam-se como maiores produtores os Estados do Ceará, de Sergipe e da 
Bahia, sendo este último responsável por 56% da produção nordestina de maracujá (IBGE, 2012). 
No Rio Grande do Norte no ano de 2013 foi cultivado 292 ha, cuja área correspondeu a uma 
produção de 1.889 toneladas de maracujá (EMBRAPA, 2013).  

No controle de qualidade, os parâmetros como acidez titulável, sólidos solúveis, açúcares 
totais, vitamina C e pH são importantes para a padronização do produto e análise de alterações 
ocorridas durante processamento e armazenamento (CEOLIM, 2013). A fixação destas 
características é importante para viabilizar a identificação do produto ao consumidor e, 
consequentemente, o sucesso comercial da atividade (DIAS et al., 2012).  

As crescentes preocupações tanto com a preservação do meio ambiente, quanto com os 
danos causados à saúde e ao bem estar do homem devido à utilização de insumos químicos 
sintéticos na produção de alimentos têm impulsionado o crescimento do mercado de produtos 
orgânicos (BARBOSA e SOUSA, 2012). Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar os 
parâmetros físico-químicos dos frutos de maracujá amarelo cultivado sob sistema agroecológico 
de produção. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 O maracujá amarelo (passiflora edulis fo. flavicarpa)

   Maracujá é um nome popular dado a várias espécies do gênero Passiflora, do qual há 500 
espécies distribuídas por regiões de clima tropical e subtropical do globo, sendo o Brasil seu maior 
produtor com mais de 79 espécies (ZERAIK et al., 2010). Sua produção anual equivale a 923 mil 
toneladas, com destaque para as regiões produtoras nordeste e sudeste (IBGE, 2012). O maracujá 
Passiflora edulis, conhecido como maracujá azedo ou amarelo, é o mais produzido e 
comercializado (ZERAIK et al., 2010). Seu cultivo está basicamente voltado para a indústria de 
sucos e polpas, em especial devido ao seu sabor mais ácido e maior rendimento (ZERAIK et al., 
2010). 

 O conhecimento das propriedades químicas e físicas da fruta é um fator altamente 
relevante, uma vez que eles são utilizados como referência para as aceitabilidades das mesmas no 
mercado nacional e internacional (CAMPOS, 2010).  Na literatura já existem estudos relacionados 
a composição físico-química de maracujás provenientes do cultivo agroecológico. Valores para 
algumas características físico-químicas do maracujá orgânico, segundo alguns autores, são 
apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores para algumas características físico-químicas do maracujá agroecológico in natura, segundo alguns 
autores. 

Análises SILVA et al., 
 (2005) 

COSTA et al., 
(2008) 

COUTO et al., 
(2012) 

CIRINO et al., 
(2015) 

Casca (%) 
Suco(polpa) (%) 
Sementes (%) 
pH 
Sólidos solúveis (oBrix) 
Vitamina C (mg/100g) 
Acidez (%) (g ác. cítrico/100g) 

n.r
13,56 

n.r
3,10

14,23
17,74
4,23

46 
35 
11 

2,82 
14,33 

n.r
4,81

n.r
n.r
n.r

2,95
13,40

n.r
3,72

n.r
43,89 

n.r
n.r

14,84 
n.r

3,81

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2015). n.r.= análise não realizada. 

2.2 O sistema agroecológico de alimentos 

    Nas últimas três décadas, o uso indiscriminado de fertilizantes quintuplicou, o que é hoje 
uma das maiores preocupações nas diversas partes do mundo. Em vista disso e de estudos que 
comprovam a contaminação de alimentos e do meio ambiente por agrotóxicos, causando danos à 
saúde, cresce o número de consumidores que passam a criticar o modelo de agricultura vigente, 
que utiliza agrotóxicos e fertilizantes químicos nas plantações (BRASIL, 2013). 

  Nesse sentido, procura-se atualmente formas mais sustentáveis de se trabalhar na 
agricultura objetivando-se, não apenas o equilíbrio dos espaços naturais, como também alimentos 
mais seguros (livres de agrotóxicos). Nesse contexto, a Agroecologia surge como uma ciência 
capaz de conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade das pessoas nela inseridas, 
oportunizando benefícios para o meio ambiente como: fertilidade do solo, reciclagem de 
nutrientes, conservação da biodiversidade, etc (GOMES et al., 2013). 

      As crescentes preocupações tanto com a preservação do meio ambiente, quanto com os 
danos causados à saúde e ao bem estar do homem devido à utilização de insumos químicos 
sintéticos na produção de alimentos têm impulsionado o crescimento do mercado de produtos 
orgânicos (BARBOSA et al., 2012). Segundo as estatísticas de mercado, em 2012, o setor de 
alimentos orgânicos faturou R$ 1,5 bilhão, cerca de 1% do mercado global de alimentos. Os 
consumidores passam a adquirir os orgânicos a fim de terem uma melhor qualidade de vida, 
prevenindo contra certos tipos de doenças causadas pelo excesso de agrotóxicos no organismo 
(BRASIL, 2013). 

  Segundo Buarque (2002, p.180 apud SANTOS, 2010, p.56): “Uma agricultura agroecológica 
exige a valorização do conhecimento e do saber local, resgatando saberes capazes de servir como 
ponto de partida para ações transformadoras da realidade, e por isso suas ações estratégicas 
devem ser definidas com base em uma combinação de trabalho técnico e discussão com a 
sociedade (comunidade), em torno das linhas gerais de intervenção que viabilizem os objetivos 
gerais e as metas de desenvolvimento.” No sistema de agricultura orgânica, a condução da cultura 
do maracujá traz benefícios para o agricultor, já que este não tem de lidar com produtos 
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agroquímicos. Além disso, a produção torna-se mais natural viabilizando para o consumidor uma 
alimentação saudável (ROCHA, 2013), contribuindo também para agricultura familiar. 

      O alimento orgânico não é menor ou de aspecto inferior ao convencional. Normalmente, 
esse tipo de alimento provém de uma fazenda orgânica em sua fase inicial de produção ou a um 
sistema produtivo que não aplica adequadamente as práticas da agricultura orgânica. Um 
alimento orgânico de qualidade é competitivo, saboroso e mais saudável que o convencional 
(BRASIL, 2013). 

3 METODOLOGIA  
      O trabalho foi desenvolvido no IFRN - Campus Currais Novos, no laboratório de frutas e 

laboratório de alimentos.  

3.1 Matéria-prima 

   As amostras de maracujá foram coletadas no Povoado da Cruz, munícipio de Currais 
Novos/RN de maneira aleatória e transportados até o laboratório de Análise de Alimentos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Currais 
Novos, onde foram armazenados em freezer para análises posteriores. 

   Foram acondicionados 30 frutos em sacos plásticos, refrigerados, e antes de todas as 
análises, as amostras foram selecionadas de acordo com seu tamanho e higienizadas para 
eliminação de sujidades no fruto e deixados equilibrar a temperatura ambiente e posteriormente 
encaminhadas para as análises físico-químicas. 

3.2 Análises físico-químicas 

      pH – Determinou-se o pH dos frutos em um pHmetro, sendo os resultados expressos em 
unidades de pH.   

      Acidez total titulável (%) – Foi determinada pelo método alcalimétrico, utilizando-se como 
indicador fenolftaleína a 1% e titulante a solução de NaOH 0,1N. Os resultados expressos em 
porcentagem de ácido cítrico.  

       Sólidos solúveis (oBrix) – Foi determinado o teor de sólidos solúveis dos frutos utilizando-se 
um refratômetro. Os resultados expressos em °Brix.    

      Relação SST/ATT (ratio) - Foi obtida pela operação algébrica de divisão de valores 
encontrados para SST e ATT. 

      Caracterização física em função do tamanho (mm) – Os frutos foram padronizados de 
acordo com o tamanho: 
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Tabela 2: Padronização dos frutos de maracujá de acordo com o tamanho. 

Classe Diâmetro (mm) 

  1 

2 

3 

4 

5 

Igual ou menor que 55 mm. 

Igual ou maior que 55 até 65 mm. 

Igual ou maior que 65 até 75 mm. 

Igual ou maior que 75 até 85 mm. 

Maior que 85 mm. 

  (CEAGESP, 2001) 

      Peso total do fruto (g) – Foi medido em balança analítica, os resultados expressos em 
gramas (g). 

      Diâmetro longitudinal (mm) -  Foi feita a medição do comprimento do fruto com o auxílio 
de um paquímetro manual, desde a distância da inserção do pedúnculo até a cicatriz do estigma. 

      Diâmetro equatorial (mm) - A largura dos frutos foi determinada com o auxílio de um 
medidor manual ajustado na porção equatorial do fruto.  

      Espessura da casca (mm) – Medição por meio de paquímetro manual em quatro pontos 
equidistante.  

      Rendimento de suco, polpa, casca e mucilagem (%) – A polpa foi retirada de forma bruta 
do fruto e logo após pesada. Em seguida, foi separado o resíduo do suco do fruto por meio de 
agitação e espremedor manual. Cada parte do fruto (polpa, suco, casca e resíduo) foi pesada 
individualmente para a determinação de seus respectivos rendimentos. Os percentuais de 
rendimento de polpa (RP), casca (RC), suco (RS) e mucilagem (RM) foram calculados por meio das 
seguintes fórmulas: 

𝑅𝑃 =
Peso da polpa

Peso do fruto
 𝑋 100% 

𝑅𝐶 =
Peso da casca

Peso do fruto
 𝑋 100% 

𝑅𝑆 =
Peso do suco

Peso do fruto
 𝑋 100% 

 𝑅𝑀 =
Peso da semente

Peso do fruto 
 𝑋 100% 

      Por meio das análises, foi possível caracterizar a composição físico-química dos frutos. 

3.3 Análise estatística 

      Os dados obtidos foram submetidos à análise das médias, desvio padrão e coeficiente de 
variância. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
      Os resultados obtidos das análises físicas do maracujá amarelo cultivado em sistema 

agroecológico (passiflora edulis fo. flavicarpa) estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3: Valores médios e seus respectivos desvios padrões referentes aos pesos e rendimentos de acordo com a 
classificação dos frutos. 

O peso total dos frutos teve uma variação de 155,74 a 238,85 g. CAVICHIOLI et al. (2011) e 
VALE et al. (2013) relatam médias de 214,74g e 229,69g para frutos de maracujá, 
respectivamente. Segundo CAVICHIOLF et al. (2008), os consumidores preferem frutos superiores 
a 170g, nesse sentido, os frutos de classe 5 se destacaram, ficando dentro dos padrões de 
comercialização. 

Verificou-se que o fruto de classe 4 possui um rendimento de suco maior (35,17%), quando 
comparado com o rendimento de polpa encontrada no fruto de classe 5 (27,57%). Um fator que 
leva a explicar o rendimento elevado de suco do fruto de classe 4 é devido a média de espessura 
da casca ser menor (8,14mm), quando comparado a espessura de casca encontrado no maracujá 
de classe 3 (8,35mm) e 5 (9,55mm). De modo geral, as indústrias trabalham com um rendimento 
médio mínimo de 45% e exigem frutos com espessura de casca menor, haja vista que o fruto com 
menor espessura de casca terá um maior rendimento de polpa (TRENTIN et al., 2014), porém em 
relação a frutos a serem comercializados de forma in natura esse teor elevado de casca se torna 
mais apropriado, pois protege o fruto contra possíveis choques mecânicos ocasionados na colheita 
e transporte do mesmo. 

Parâmetro Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Diâmetro longitudinal (mm) 

Diâmetro equatorial (mm) 

Espessura da casca (mm) 

Peso total do fruto (g) 

Peso da casca (g) 

Cascas/fruto (%) 

Peso mucilagem (g)  

Mucilagem/fruto (%) 

Peso polpa bruta (g)  

Rendimento polpa bruta (%) 

Peso do suco (g) 

Rendimento de suco/fruto (%) 

74,21 ± 2,58 

74,17 ± 3,61 

8,35 ± 0,66 

155,74 ± 12,16 

80,93 ± 3,79 

51,96 ± 2,52 

17,57 ± 3,52 

11,28 ± 1,64 

75,32 ± 8,92 

48,36 ± 2,24 

46,08 ± 7,44 

29,59 ± 2,92 

80,49 ± 10,13 

78,92 ± 0,97 

8,14 ± 1,52 

165,87 ± 24,48 

89,69 ± 8,37 

54,07 ± 6,62 

18,51 ± 5,27 

11,16 ± 3,37 

86,69 ± 22,68 

52,26 ± 15,89 

51,70 ± 19,10 

35,17 ± 13,77 

88,54 ± 5,99 

89,84 ± 3,28 

9,55 ± 1,32 

238,85 ± 19,56 

119,39 ± 30,42 

49,98 ± 14,57 

29,07 ± 3,90 

12,17 ± 1,35 

105,98 ± 22,35 

44,37 ± 7,52 

61,08 ± 20,63 

27,57 ± 7,98 

254



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Os diâmetros encontrados dos frutos foram entre as classes 3 (65 a 75 mm) e 5 (maior que 
85 mm), valor médio semelhante de 76,30 mm foi apresentado por Fischer et al. (2007) para 
frutos produzidos em sistema agroecológico.  

Tabela 4: Caracterização físico-química da polpa do maracujá amarelo (passiflora edulis fo. flavicarpa). 

Classificação pH a 25oC 
ATT (g de ácido 

cítrico/100g) 
SST a 24oC 

(ºBrix) SST/ATT (ratio) 

     3

     4

     5 

 Média 

 CV(%)

2,93 

3,13 

3,11 

3,07 

3,60 

4,28 ± 0,01 

4,84 ± 0,02 

4,46 ± 0,09 

4,53 

19,40 

13,58 ± 0,38 

11,90 ± 0,09 

14,42 ± 0,52 

13,30 

9,65 

3,17 ± 0,01 

2,46 ± 0,09 

3,23 ± 0,07 

2,95 

25,66 

Onde: ATT= Acidez total titulável, SST= Sólidos solúveis totais. 

Comparando com os resultados de outros estudos em relação aos frutos submetidos ao 
mesmo sistema de cultivo, observou-se que as médias de teores de sólidos solúveis foram 
semelhantes em relação aos valores médios de 14,33; 13,40 e 14,84 obtidos respectivamente, por 
Costa et al. (2008), Couto et al. (2012) e Cirino et al. (2015). 

A acidez é um parâmetro muito importante em relação a qualidade do fruto in natura e 
também para o processamento desse fruto na indústria. Os frutos estudados apesentaram valores 
de acidez entre 4,28% e 4,84%, com média de 4,53%. A análise de acidez apresentou resultado 
médio superior aos obtidos por Couto et al. (2012) de 3,72% e Cirino et al. (2015) de 3,81%. De 
acordo com Matsuura & Folegatti (2002), para fins industriais a acidez deve estar entre 3,2 e 4,5%, 
as amostras estudadas apresentaram maior teor de acidez. Para a indústria, é importante que os 
frutos apresentem elevado teor de acidez, pois contribui para o aumento da vida de prateleira, 
diminui a adição de acidificantes, proporciona melhoria nutricional, segurança alimentar e 
influencia na qualidade organoléptica do produto. 

Em relação ao pH, o valor médio (3,07) está próximo ao máximo permitido para o 
armazenamento que é pH = 3,3 (Matsuura & Folegatti, 2002). Esses resultados indicam o fruto se 
adéqua tanto ao mercado para consumo in natura como para o processamento. 

Segundo MACHADO (2003) a razão SST/AT (ratio) é um parâmetro utilizado para 
determinação da palatabilidade dos frutos, e normalmente, quanto maior o valor do ratio, mais 
agradável ao paladar é o suco ou polpa de fruta, uma vez que o teor de sólidos solúveis totais é 
alto e/ou acidez total é baixa. O ratio (SS/AT) oscilou entre 2,46 e 3,23, tendo como valor médio 
2,95 (Tabela 4), sendo considerado valor médio baixo quando comparados aos dados da literatura, 
Matsuura & Folegatti (2002) evidenciam que frutos com qualidade adequada tanto para o 
consumo in natura como para o processamento do fruto devem conter valores de SS/AT entre 3,4 
e 4,5. Portanto, com relação a essa característica, os frutos analisados possuem bom perfil para 
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indústria de extração de suco uma vez que apresentaram polpa ácida e consequentemente maior 
vida de prateleira do suco (GRECO, 2014). 

5 CONCLUSÃO 
O estudo das características físico-químicas do maracujá é de grande importância para o 

melhoramento da avaliação qualitativa dessa frutífera, pois permitem avaliar as propriedades 
sensoriais, o sabor dos frutos, garantindo a sua qualidade para o mercado in natura ou para a 
indústria. Considerando os atributos físicos dos frutos, destacou-se o de classe 4 pelo alto teor de 
rendimento de suco, tamanho do fruto e menor espessura da casca. O fruto de classe 5, apesar de 
apresentar fruto com elevada massa (238,85 g), apresentou espessura de casca bastante elevada 
(9,55 mm), o que influencia na diminuição do rendimento de suco. Em relação a composição 
química dos frutos, os parâmetros de acidez, sólidos solúveis, pH e ratio(SST/AT) os resultados 
atendem as exigências do mercado consumidor. 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
BARBOSA, W. F.; SOUSA, E. P.  Agricultura orgânica no Brasil: características e desafios. 

Revista Economia & Tecnologia (RET), Ceará, v. 8, n. 4, p.67-74, 2012. 

BUARQUE, S. C. Construindo o desenvolvimento local sustentável, 2002. In: SANTOS, S. C. L. 
PESQUISA PARTICIPATIVA NA AVALIAÇÃO DE ARMADILHAS E CONTROLE POPULACIONAL DE 
Cosmopolites sordidus. Mossoró: Tese (Doutorado em Fitotecnia: Área de concentração em 
Fruticultura Tropical) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
2010. p.56. 

BRASIL. Leis, decretos, etc. Instrução Normativa Nº. 1, de 7 de janeiro de 2000. Ministro de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento. Aprova o Regulamento técnico geral para fixação dos 
padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta. Diário Oficial da União Nº. 6, Brasília, 10 
de jan. de 2000, Seção I., p. 54-58. 

BRASIL, Food Ingredients. ALIMENTOS ORGÂNICOS UM MERCADO EM EXPANSÃO. 2013. 
Disponível em: <http://www.revista-fi.com/materias/339.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2015. 

CAMPOS, A. V. S. Características físico-químicas e composição mineral da polpa de 
passiflora setacea. 2010. xiii, 76 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de 
Brasília, Brasília, 2010. 

CAVICHIOLI, J. C.; CORRÊA, L. S.; BOLIANI, A. C.; SANTOS, P. C. Características físicas e 
químicas de frutos de maracujazeiro-amarelo enxertado em três porta enxertos. Revista Brasileira 
de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, n. 3, p.905-914, 2011. 

CAVICHIOLF, J. C.; RUGGIERO, C.; VOLPE, C. A. Caracterização físico-química de frutos de 
maracujazeiro amarelo submetidos à iluminação artificial, irrigação e sombreamento. Revista 
Brasileira de Fruticultura, v.30, n.3, p.649-656, 2008. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452008000300015 >. Acesso 
em: 27 set. 2015.  

256

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452008000300015


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Classificação do 
maracujá (Passiflora edulis. Sims). Programa brasileiro para a melhoria dos padrões comerciais e 
de embalagens do maracujá-azedo. 2001. Disponível em <www.ceagesp.com.br>. Acesso em: 14 
jun. 2015. 

CEOLIM, Mônica. Relatório de estágio curricular. Campo Mourão: Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, 2013. 

CIRINO, T. C. S.; SAMPAIO, A. C.; LOPES, M. C.; FUMIS, T. F.; PALHARINI, M. C. A.  ANÁLISE 
QUALITATIVA DE FRUTOS DE MARACUJÁ-AMARELO EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA: UM 
ESTUDO DE CASO. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP, 26. 2015, São 
Paulo. Anais. Bauru: Prope-unesp, 2015. p. 1 - 1. 

COSTA, A. M.; COHEN, K. O.; TUPINAMBÁ, D. D.; BRANDÃO, L. S.; SILVA, D. C.; JUNQUEIRA, 
N. T. V. Propriedades físicas e físico-químicas de maracujás cultivados nos sistemas orgânico e 
convencional, em consórcio com mandioca. 2008. Disponível em: 
<www.cpac.embrapa.br/download/1532/t>. Acesso em: 21 jun. 2015. 

COUTO, A. B. B.; AGUIAR, I. B.; OLIVEIRA, C. S.; GOMES, F. S.; FREIRE, J. M.; CABRAL, L. M. 
C.; LEAL, J. W. F. Caracterização físico-química maracujá-amarelo (Passiflora edulis fo. Flavicarpa) 
cultivado em sistema orgânico e convencional. 2012. Disponível em: 
<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/916688>. Acesso em: 21 jun. 2015. 

DIAS, T. J.; CAVALCANTE, L. F.; NUNES, J. C.; FREIRE, J. L.O.; NASCIMENTO, J.A. M. Qualidade 
física e produção do maracujá amarelo em solo com biofertilizante irrigado com águas 
salinas. Semina: Ciências Agrárias, Londrina-PA, v. 33, p.2905-2918, 20 dez. 2012. Universidade 
Estadual de Londrina. 

EMBRAPA. BRS Rubi do Cerrado. Planaltina, Embrapa Cerrados, 2013. 1p. (Folder) 

FAO. Food and Agriculture Production. Disponível em: 
<http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>. Acesso em: 6 jun. 2015. 

FISCHER, I. H.; ARRUDA, M. C.; ALMEIDA, A. M.; GARCIA, M. J. M.; JERONIMO, E. M.; 
PINOTTI, R. N.; BERTANI, R. M. A. Doenças e características físicas e químicas pós-colheita em 
maracujá amarelo de cultivo convencional e orgânico no centro oeste paulista. Revista Brasileira 
Fruticultura, Jaboticabal - Sp, v. 29, n. 2, p.254-259, 2007. 

GOMES, J. L.; FILHO, S. J.; SOUZA, A. N.; SANTOS, S. C. L.; SILVA, P. S. G.; VIEIRA, M. S. 
SOCIALIZAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NO CULTIVO DE HORTALIÇAS COM AGRICULTORES 
FAMILIARES EM ASSENTAMENTO RURAL DE IPANGUAÇU/RN. In: CONGRESSO NORTE NORDESTE 
DE PESQUISA E INOVAÇÃO, 8., 2013, Salvador - Ba. Anais do Congresso Norte Nordeste de 
Pesquisa e Inovação. Salvador: Isbn, 2013. p. 1 - 9. 

GRECO, S. M. L. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MOLECULAR DE GENÓTIPOS DE 
MARACUJAZEIRO AZEDO CULTIVADOS NO DISTRITO FEDERAL. 2014. 163 f. Tese (Doutorado) - 
Curso de Agronomia, Faculdade de Agronomia e Medicina VeterinÁria, Universidade de BrasÍlia, 
BrasÍlia/df, 2014. Cap. 2. Disponível em: 

257

http://www.ceagesp.com.br/
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17643/1/2014_StherMariaLenzaGreco_Parcial.pdf>. 
Acesso em: 29 set. 2015. 

IBGE. 2012. Banco de dados agregados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 jun. 2015. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo, IMESP, 4ª 
ed e 1ª ed. digital, 2008. p.1020: métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Censo Agropecuário 2006. Rio de 
Janeiro; 2006. p. 1-127. 

MACHADO, S. S.; Caracterização física e físico-química de frutos de maracujá amarelo 
provenientes da região de Jaguaquara - Bahia. Revista Magistra, Cruz das Almas, v. 15, n. Especial 
Fruticultura, 2003. 

MATSUURA, F. C. A. U.; FOLEGATTI, M. I. S.; Maracujá. Pós-colheita. Embrapa Mandioca 
Fruticultura (Cruz das Almas, BA). - Brasília: Embrapa Tecnológica, 2002. 51 p. Informação 
Tecnológica, 2002, 51p. 

MORAIS, F.A.; ARAÚJO, F. M. M. C.; MACHADO, A.V. Influência da atmosfera modificada 
sob a vida útil pós-colheita do mamão ‘formosa’. Verde de Agroecologia e Desenvolvimento 
Sustentável, Mossoró - RN, v.5, n.4, p.01-09, 2010. 

RIBEIRO, A.; M. A. S.; CADES, M.; ANDRADE NETO, Romeu de. CARACTERISTICAS FÍSICAS 
DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO NAS CONDIÇÕES DO ACRE. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE FRUTICULTURA, 23. 2014, Cuiabá-MT. Congresso. Cuiabá-MT: Embrapa, 2014. p. 1 - 4. 

ROCHA, André. Cultura do maracujá: diferenças entre o cultivo orgânico e o 
tradicional. 2013. Disponível em: 
<http://www.portalagropecuario.com.br/agricultura/fruticultura/cultura-do-maracuja-diferencas-
entre-o-cultivo-organico-e-o-tradicional/>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

SILVA, T. T.; MODESTA, R. C. D.; PENHA, E. M.; MATTA, V. M.; CABRAL, L. M. C. Suco de 
maracujá orgânico processado por microfiltração. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 40, n. 4, p. 
419-422, 2005.

TRENTIN, J. P. R.; DALBOSCO, E. Z.; ALBUQUERQUE, A. N.; KRAUSE, D. P.; KRAUSE, W. 
QUALIDADE DE FRUTOS DE MARACUJÁ AZEDO COMERCIALIZADOS EM TANGARÁ DA SERRA - 
MT. Enciclopédia Biosfera: Centro Científico Conhecer, Goiânia, v. 10, n. 19, p.1580-1586, 01 dez. 
2014. Disponível em: <http://www.conhecer.org.br/enciclop/2014b/AGRARIAS/qualidade de 
frutos.pdf>. Acesso em: 29 set. 2015. 

VALE, L. S. R.; MATOS, G. R.; SOARES, R.S.; SILVA, J. K. R. M. Desempenho agronômico de 
cultivares de maracujazeiro híbrido. Global Science and Technology, v. 06, p.178-183, 2013. 

ZERAIK, M. L. PEREIRA, C. A. M.; ZUIM, V. G.; YARIWAKE, J. H. Maracujá: um alimento 
funcional? Revista Brasileira de Farmacognosia, v.20, p.459-471, 2010.  

258



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E AMBIENTAIS EM 
UMA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EM BREJINHO – RN  

 J. N. SOUZA¹; N. C. SOUZA²; W. R. S. GALVÃO3; M. S. D. PAIVA4 
E-mail: jeskinh@hotmail.com¹; nicholycsouza@gmail.com²; wilianyrsa@hotmail.com³;

socorro.diogenes@ifrn.edu.br4 

RESUMO 

Este artigo foi elaborado a partir de pesquisa 
bibliográfica, visita in loco a uma indústria de 
laticínios localizada no município de Brejinho, RN. 
A coleta de dados foi feita a partir das observações 
in loco, aplicação de um checklist e entrevista com 

o responsável técnico, com o objetivo de
identificar os aspectos higiênicos sanitários e
ambientais com foco na gestão da segurança
alimentar e nos impactos acarretados ao meio
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Empresa alimentícia, vigilância sanitária, laticínios, meio ambiente. 

DIAGNOSIS OF HEALTH CONDITIONS AND SANITARY-ENVIRONMENT 
ON A DAIRY INDUSTRY BREJINHO – RN 

ABSTRACT 

This article was drawn from literature, on-site visit 
to a dairy industry in the municipality of Brejinho, 
RN. Data collection was made from observations 
during the visit, applying a checklist and by 
interviewing the technician in charge, with the 

purpose of identifying health and environmental 
hygiene aspects with a focus on food safety 
management and entailed impacts on the 
environment.

KEY-WORDS: Food company, health surveillance, dairy, environmental.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo se propõe a evidenciar os princípios da vigilância sanitária numa 

indústria de laticínios, onde a mesma possui um papel importante, visto estar ligada diretamente a 

proteção da saúde do consumidor. 

Com isso, a pesquisa tem como objetivo verificar, as condições higiênicas sanitárias e 

ambientais da referida indústria, com base na Portaria SVS/MS Nº 326 de 30/07/1997 e da 

Portaria nº 368 de 04/09/1997 / MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as 

quais estabelecem os requisitos gerais sobre as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas 

de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. 

Segundo as informações adquiridas durante a visita à empresa, constatou-se que a mesma 

foi fundada no ano de 1993, tem aproximadamente 48 funcionários que juntos fabricam produtos 

alimentícios e bebidas lácteas.  

Durante a visita foram observados todos os ambientes da empresa, desde a fabricação dos 

produtos até os laboratórios de análises, os quais são responsáveis pelo controle de qualidade da 

matéria prima e dos produtos, podendo assim, realizar o diagnostico final da empresa de acordo 

com os conformes que regem a Vigilância Sanitária. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Por estar ligada diretamente a produtos e consumidores com o objetivo de prevenir 

doenças e proteger a saúde dos consumidores, Panetta (2002) afirma que a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e outros órgãos ligados à vigilância sanitária e saúde pública 

consideram a importância de um constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na 

área de alimentos visando a proteção e a saúde da população; através de ações de inspeção 

sanitária em serviços de alimentação e de elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais para 

estes tipos de serviços aplicáveis em todo território nacional e a conscientização da população em 

geral. 

A legislação sanitária, assim como as Boas Práticas de Produção (no campo), fabricação (na 

indústria) e manipulação (restaurantes e comércio varejista) tem o intuito de garantir que o 

alimento esteja próprio para o consumo, evitando a contaminação durante a sua produção e, 

também, na exposição à venda para o consumidor, garantindo qualidade e segurança ao mesmo. 

(SANTOS, 1995) 

Segundo Hobbs & Robert (1998), Germano (2003) e Figueredo (2003), a qualidade de um 

produto alimentício não depende apenas da matéria prima utilizada, podendo ser comprometida 

por uma série de fatores, onde a principal forma de contaminação dos alimentos relaciona-se a 

falhas sanitárias na manipulação dos produtos, pois os microrganismos aproveitam-se de todos e 
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quaisquer fatores, físicos, químicos e biológicos, para se instalarem, podendo afetar a qualidade 

desde a fase de produção até o armazenamento, preparo e distribuição dos produtos, podendo, 

dessa forma, ocasionar doenças no homem.  

O argumento de Dias (1999), afirma ainda que, embora sejam várias as fontes responsáveis 

pela transmissão da contaminação aos alimentos, a grande ocorrência tem origem nas 

inadequadas observações das normas higiênico-sanitárias durante o período de manipulação. 

Portanto, os manipuladores têm um papel importante na prevenção de toxiinfecções e demais 

doenças de origem alimentar, devendo seguir os processos e normas de procedimentos das BPF 

(Boas Práticas de Fabricação), já que estão em contato direto com os alimentos.  

Figueredo (2003) acrescenta que, dos três tipos de perigos (biológicos, químicos e físicos), 

os biológicos são os que mais causam problemas de saúde ao consumidor de alimentos, sendo a 

contaminação bacteriana o maior desafio em segurança alimentar.  

Além disso, segundo Prata et al. (2001) o abastecimento da água nas indústrias de 

alimentos assume um caráter fundamental, devendo ser suficiente para as operações pretendidas, 

como também, vir de uma fonte segura e de qualidade sanitária adequada, pois a mesma entra 

em contanto com o alimento e, muitas vezes, faz parte dos produtos manipulados. 

Outra grande preocupação da vigilância sanitária principalmente no ramo da indústria 

alimentícia é o controle de pragas. Silva Jr (2001) articula que, o CIP (Controle Integrado de Pragas) 

nos serviços de alimentação é indispensável na prevenção de contaminações alimentares e 

assegura que em todos os locais onde se manipulam, confeccionam, armazenam, expõem e 

comercializam alimentos deve-se realizar sempre o controle de insetos (moscas, formigas, baratas, 

etc.) e de roedores, pois os mesmos são uma fonte na transmissão de doenças. 

Dessa forma, Bjornson citado por Pessoa (2006), afirma que as pragas devem ser 

controladas nas entradas das indústrias, devem ser feitas inspeções internas e externas, avaliar a 

capacidade do estabelecimento para excluir as pragas, avaliar instalações e refúgios, 

disponibilidade de comida e água, eficiência do programa de limpeza e sanitização, detecção e 

monitoramento, observação da presença. Caso tenha presença, deve ser feita a erradicação, com 

agentes biológicos, físicos e químicos. 

Mostrando, dessa forma, a grande importância e influência que a vigilância sanitária 

apresenta para a saúde dos consumidores de alimentos. 

3 METODOLOGIA 

Para a elaboração desse artigo, além da portaria 326 do MS (1997), fez-se uso de pesquisa 

bibliográfica utilizando-se de artigos teses (PANETTA, 2002; SANTOS, 1995; HOBBS & ROBERT, 

1998; GERMANO, 2003; FIGUEREDO, 2003; DIAS, 1999; PRATA et al, 2001; SILVA JR, 2001; 
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BJORNSON citado por PESSOA, 2006) para embasamento teórico. Bem como a aplicação de um 

checklist e a realização de uma entrevista com o responsável técnico da empresa de laticínios. 

O checklist é composto por 13 perguntas abertas, com o intuito de conhecer o 

funcionamento da empresa; observar as medidas diante de questões ambientais; analisar a 

capacitação da empresa com relação à produção das mercadorias oferecidas pela mesma, visando 

os parâmetros regidos pela vigilância sanitária como aceitáveis. 

Tabela 1 – Entrevista ao técnico em alimentos da empresa de laticínios 

1 – Quais os produtos fabricados? 

2 – Na empresa, existe algum tipo de reuso de material? 

3 – Qual o destino do esgoto? 

4 – Quais os resíduos que são gerados? 

5 – Quais as fontes de energia utilizadas? 

6 – Quais os tipos de emissões geradas? 

7 – Existe tratamento ou controle para emissões e resíduos gerados? 

8 – Como se dá o controle de qualidade da matéria prima e do produto? 

9 – Quais são as análises realizadas nos laboratórios da empresa? 

10 – Quais os manipuladores existentes na indústria? 

11 – Existe alguma regra para os visitantes? 

12 – Existe algum Procedimento Operacional Padrão? Se sim, quais? 

13 – Qual o órgão que realiza a fiscalização? 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os resultados obtidos através da observação in loco, do checklist e entrevista com o 

responsável técnico da empresa, pôde-se fazer as seguintes constatações: com relação às 

informações gerais da empresa, foi observado que esta produz leite, queijos, iogurtes, requeijão e 

coalhada; os quais, no seu processo produtivo, há a geração de resíduos, que por sua vez é em 

parte reutilizado. Esse resíduo gerado a partir do tratamento de efluentes da empresa é utilizado 

como adubo natural da pastagem, fazendo com que, dessa forma, a geração de resíduo diminua. 
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Outra forma encontrada pela empresa para amenizar os impactos causados pela sua geração de 

resíduos é a construção de um biodigestor, o qual ainda estava em processo de desenvolvimento 

no período da visita. Quando pronto, o biodigestor irá produzir um gás que será utilizado na 

caldeira e a matéria orgânica resultante será destinada a adubação da pastagem. 

Ainda relacionando ao funcionamento da empresa, foi visto que a destinação do esgoto é 

regular, não havendo nenhum tipo de tratamento especial. Com relação aos resíduos gerados e 

não reutilizados, foi observado o consumo de água, que está presente em grande quantidade no 

processo produtivo das mercadorias fabricadas na empresa. Permanecendo no processo 

produtivo, foi respondido pelo responsável técnico, que como fontes de energia utilizadas têm se 

a energia elétrica, assim como o uso de lenha, responsável pela produção do ar quente usado para 

aquecer a tubulação, que por sua vez produz o vapor necessário a outros processos. 

Foi constatado na empresa de laticínios dois principais tipos de emissão gerados nas suas 

instalações. Sendo elas: a emissão de ruídos em diversos setores e a emissão de gases poluentes. 

Sendo essas as emissões geradas, a empresa declarou que não havia nenhum tratamento ou 

controle nesse momento, mas que o desenvolvimento do biodigestor, já mencionado 

anteriormente, estava em progresso. Em questão sobre o controle de qualidade da matéria-prima 

e do produto, foi visto que ambos possuem, sendo realizada em laboratórios deanálises 

especializada para essa determinada função. 

Em relação às análises feitas para determinar a qualidade do produto e matéria-prima, 

foram observados dois processos dentro do laboratório. O primeiro consiste na análise química, 

que constitui aspectos como ph, acidez, ponto de congelamento e densidade; a segunda parte é 

direcionada para as análises microbiológicas, como a averiguação da existência de coliforme. 

Com relação aos funcionários da empresa, foi perceptível a preocupação em respeitar as 

regras básicas existentes para que a qualidade do produto seja satisfatória. Com o intuito de evitar 

possíveis contaminações ou acidentes, os funcionários encontravam-se devidamente vestidos com 

uniformes brancos, sapatos fechados e botas, redes ou toucas, sem a presença de adornos 

(brinco, colar, pulseiras ou anéis), além da utilização de luvas. 

Além das constantes placas encontradas nas instalações da empresa no decorrer da visita, 

foi explicado, também, a existência das regras para visitantes. Essas se constituem na utilização de 

toucas, remoção de adornos, utilização de botas descartáveis e jaleco. 

Na próxima etapa, foi-se questionado sobre a existência de procedimento operacional 

padrão. Segundo o administrador, na empresa, os POP's mencionados foram: higienização das 

instalações, equipamentos e utensílios; higienização e saúde dos manipuladores (sendo 

estabelecidos procedimentos de higiene pessoal); processo de fabricação: estabelecer 

procedimentos para fabricação de todos os produtos do laticínio, para assegurar a qualidade dos 

mesmos; controle de pragas; estabelecer procedimentos e critérios das etapas de recebimento e 

seleção das matérias primas e ingredientes; estabelecer procedimentos e critérios para o 
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recebimento de embalagens; manutenção de equipamentos; estabelecer os procedimentos a 

serem adotados para prevenir a contaminação cruzada nos alimentos causada por objetos, 

materiais de embalagem e outras superfícies de contato, incluindo utensílios, luvas e vestimentas. 

Em seguida, foi informado que o órgão fiscalizador é o IDIARN (Instituto de Defesa e 

Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte), caso o produto seja comercializado dentro do 

estado do rio grande do norte. Caso não seja dentro do estado, o órgão responsável é a CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

De acordo com as observações in loco, fez-se possível a percepção de pontos fortes e 

pontos críticos. Foi observado o compromisso que a empresa tem em manter o padrão, para 

garantir a saúde e satisfação do cliente e apresentou como maior dificuldade o fato dos produtos 

serem de alta perecibilidade, além dos perigos relacionados à matéria-prima utilizada, o leite, que 

podem trazer micro-organismos patogênicos. 

5 CONCLUSÃO 

Todos esses procedimentos são realizados para que o produto chegue de boa qualidade 

nas mãos do consumidor, desde sua chegada a fábrica – produção –, retirada do leite, 

armazenamento e distribuição nos supermercados até a mesa do consumidor.  

Por essa preocupação, todos os produtos possuem data de validade, e os que por algum 

motivo não são registrados, são recolhidos pela empresa, onde a empresa utiliza para outros fins, 

na logística reversa, para a alimentação dos porcos. 

Apesar de não ter implantado o BPF, a indústria está de acordo com as normas da vigilância 

sanitária, seguindo os requisitos necessários para que o produto possa ser seguro para o 

consumidor, assim, firmando a nome da empresa e fazendo com que, mais clientes estejam 

satisfeitos e seguros ao consumir os alimentos da indústria.  
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 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA FARINHA DE 
BATATA-DOCE 

F. C. Medeiros Júnior, J. S. Medeiros e J. L. A. Silva
E-mail: fabiano.cesar.jr@hotmail.com

RESUMO 

A batata-doce (Ipomea batatas) é um tubérculo, 
da família Convolvulaceae, originária da 
América Central e da América do Sul. Possui 
um gosto adocicado, formato irregular, com 
coloração arroxeada por fora e esbranquiçada no 
seu interior, sendo utilizado na fabricação de 
doces, biscoitos e sucos. O tubérculo é rico em 
fibras, vitaminas A, E, C e do complexo B, como 
também antioxidantes. Este trabalho tem como 
objetivo a obtenção da farinha da batata-doce 
para a avaliação do seu potencial

benéfico. A obtenção da farinha ocorrerá 
nas instalações do IFRN-Campus Currais Novos, 
onde serão realizadas técnicas laboratoriais 
pautadas em metodologias da AOAC (Métodos de 
Análise Oficiais Internacional) e da IAL.  A 
fabricação da farinha à base de batata-doce será de 
rápida aceitação, devido à mesma já ser utilizada 
in natura. Além disso, ela apresenta variados 
benefícios para a saúde humana, e possui um valor 
mais em conta que os demais. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimento Funcional, Convolvulaceae, Tubérculo. 

OBTAINING AND PHYSICAL CHEMISTRY CHARACTERIZATION OF SWEET 

POTATO FLOUR 

ABSTRACT 

The sweet potato (Ipomoea batatas) is 
a tuber, of the Convolvulaceae family, originally 
from Central America and South America. It has a 
sweet taste, irregularly shaped, with purplish 
outside and whitish inside, being used in the 
manufacture of candy, cookies and juices. The 
tuber is rich in fiber, vitamins A, E, C and B 
complex, as well as antioxidants. This work aims 
to obtain the flour sweet potato to assess its 
potential benefit. Obtaining flour

will take place on the premises of IFRN-Campus 
Currais Novos, which will be held laboratory 
techniques guided methodologies AOAC (Official 
Methods of Analysis International) and IAL. The 
production of the sweet potato flour is 
rapid acceptance due to it already being used in 
nature. In addition, it presents many benefits to 
human health, and has a value greater account than 
the others. 

KEY-WORDS: Functional food, Convolvulaceae, Tubercle. 
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1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, casos de doenças crônicas vêm se tornando cada vez mais comuns, dentre 

elas, câncer e diabetes. Com isso, o ser humano passa a se preocupar mais com seus hábitos 

alimentares, deixando de lado alimentos industrializados dando preferência àqueles mais 

saudáveis e benéficos ao corpo. A introdução de fibras, vitaminas e sais minerais contribuem para 

a produção de diversos alimentos nutritivos, tornando-se mais acessível ao consumidor. 

A batata-doce (Ipomea batatas) é um tubérculo, da família Convolvulaceae, originária da 

América Central e da América do Sul. Esta é considerada um alimento funcional, ou seja, que além 

de seus aspectos nutricionais básicos o produto inclui substâncias que possuem atividades 

biológicas, denominadas nutracêuticos, envolvidas na prevenção de doenças, que 

consequentemente auxilia na saúde. 

O tubérculo possui um gosto adocicado, formato irregular, com coloração arroxeada por 

fora e esbranquiçada no seu interior, sendo utilizado na fabricação de doces, biscoitos e sucos. 

Além dessas características físicas, a batata-doce é composta por cálcio, antioxidantes e vitaminas 

como: vitamina A, C, E e vitaminas do complexo B. É uma cultura tipicamente tropical e 

subtropical, rústica e de fácil manutenção, apresentando também boa resistência contra a seca e 

ampla adaptação. 

A batata-doce faz referência a pessoas que buscam maior produção de massa muscular, 

energia para seus treinos e amparar o controle de peso. Por ser um carboidrato complexo de baixo 

índice glicêmico, sua absorção torna-se mais lenta, passando a liberar glicose na corrente 

sanguínea agora aos poucos, e sem estimular muito a insulina, sendo indicado também para 

diabéticos.  

Rica em fibras auxilia na digestão e no emagrecimento, o que proporciona a sensação de 

saciedade e diminui o apetite. A vitamina A e o cálcio fortalecem o sistema imunológico e 

contribuem também na manutenção dos ossos e na prevenção do câncer. Já as vitaminas E e C 

beneficiam o tecido epitelial, reduzem cãibras e auxiliam na formação de colágeno. Com a 

presença de antioxidantes os processos de desgastes são beneficiados pela melhora na 

recuperação e o aumento de sínteses anabólicas, amenizando os problemas de saúde. (Mendes, 

2013) 

Além disso, as vitaminas do complexo B são de extrema importância nos processos 

metabólicos, como na síntese de macronutrientes, ou seja, a síntese proteica, glicídica e lipídica. 

Baseado no contexto acima, essa pesquisa tem como objetivo a obtenção de farinha a partir da 

batata-doce como suplementação alimentar. 

A fabricação de uma farinha à base de batata-doce torna-se interessante pelo fato da 

mesma já ser bastante utilizada in natura por uma parcela da população brasileira ligada aos 
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cuidados com a saúde e o corpo devido ao seu baixo índice glicêmico e facilidade de assimilação 

pelo organismo. A proposta vem a contribuir por agregar valor ao produto, facilitando o consumo, 

armazenamento e transporte uma vez que será produzido um alimentos na forma de pó (farinha). 

Um ponto de destaque seria também uma rápida aceitação do mercado consumidor, já 

que esta é a quarta hortaliça mais consumida no país, tendo em vista seus inúmeros benefícios à 

saúde e de desenvolvimento muscular já citados anteriormente. 

Outro fator relevante da utilização da batata como matéria-prima, é o fato de a mesma ser 

facilmente encontrada, principalmente na nossa região, como também o baixo custo, que 

proporcionará um preço mais acessível para a população. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Batata-Doce

A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma hortaliça que se destaca pela facilidade de cultivo, 

rusticidade, ampla adaptação a diferentes tipos de solo e clima, alta tolerância à seca e baixo custo 

de produção. Pode ser empregada na alimentação humana e animal e como matéria-prima nas 

indústrias de alimentos, tecidos, papel, cosméticos, preparação de adesivos e álcool carburante 

(CARDOSO et al., 2005). 

Segundo Miranda (1987) a batata doce tem também sua importância econômica, 

principalmente pelos custos de produção relativamente baixos, com poucos investimentos, e um 

maior retorno econômico. 

O cultivo desta hortaliça ocorre em diversas regiões no mundo. De acordo com Woolfe 

(1992) cerca de 90% da produção mundial é obtida na Ásia, 5% na África e 5% no restante do 

mundo, totalizando 111 países onde a mesma é cultivada. Destes, somente 2% da produção 

ocorrem em países industrializados como os EUA e o Japão, enquanto a China é o país que mais 

produz chegando a um valor aproximado de 100 milhões de toneladas por ano.   

Mesmo com uma significativa decadência, a mesma ainda ocupa o sexto lugar em meio as 

mais plantadas do país. Sua produção anual é de aproximadamente 533.000 toneladas (IBGE 

2006), sendo o principal produtor da América Latina, o Brasil. Dentre os estados destacam-se Rio 

Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraná. 

A batata-doce participa do suprimento de calorias, vitaminas e minerais na alimentação 

humana. As raízes apresentam teor de carboidratos variando entre 25% a 30%, dos quais 98% são 

facilmente digestíveis. Também são excelentes fontes de carotenoides, vitaminas do complexo B, 

potássio, ferro e cálcio. Suas raízes são tuberosas e variam de forma, tamanho e coloração, 

conforme o cultivar e o meio ambiente em que são produzidas. 
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 Alimento Funcional

“Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção de alimentos, lançada pelo

Japão na década de 80, através de um programa de governo que tinha como objetivo desenvolver 

alimentos saudáveis para uma população que envelhecia e apresentava uma grande expectativa 

de vida” (ANJO, 2004). 

Um alimento é considerado funcional quando demonstrado que o mesmo pode agir 

beneficiando uma ou mais funções alvo no corpo, além de possuir os seus adequados efeitos 

nutricionais, de maneira que seja tanto relevante para o bem-estar e a saúde quanto para a 

redução do risco de uma doença (ROBERFROID, 2002).  

São exemplos de alimentos funcionais o alho, tomate, peixe, a maçã, a uva preta e a soja, 

os quais possuem substâncias que protegem o sistema cardiovascular de doenças (ANGELIS, 

2001). 

3. OBJETIVOS

 Elaborar a farinha da batata-doce

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterização físico-química da farinha da batata-doce

 Avaliação do potencial benéfico in vitro

 Determinação dos parâmetros adequados para a secagem da batata e obtenção

da farinha

4. METODOLOGIA

4.1 Obtenção da farinha 

A batata-doce utilizada no processo será transportada da feira-livre de Jardim do Seridó 

para Currais Novos. 

Inicialmente as batatas serão lavadas numa solução de Hipoclorito de Sódio 200ppm. 

Após este procedimento elas serão colocadas em uma superfície elevada e dotada de furos para 

que a mesma sirva de escorredor. Em seguida será retirada a casca, afim de que não haja 

alteração no sabor da farinha. Posteriormente, a batata será cortada em finas rodelas com 
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espessura de 2 mm para facilitar no processo de secagem, colocada em um desidratador por um 

período de 12 horas na temperatura de 70ºC, e por último triturada. 

  A farinha produzida será depositada em potes, armazenada em um local fresco e seco, e 

analisadas particularmente. 

4.2 Análises físico-químicas 

4.2.1 Umidade (U) 

A umidade será determinada através do método gravimétrico com emprego de calor, 

baseando-se na perda de peso do material submetido ao aquecimento em estufa a 105°C até peso 

constante segundo a metodologia da AOAC (1995). 

4.2.2 Cinzas 

O resíduo mineral fixo (cinzas) será determinado por incineração do material em mufla 

regulada a 550 °C até peso constante, segundo método da AOAC (1995). 

4.2.3 Extrato etéreo (EE) 

O extrato etéreo da farinha da batata yacon será determinado segundo o método de 

Soxlet, utilizando hexano como solvente orgânico (AOAC, 1995). 

4.2.4 Proteína bruta (PB) 

      A proteína bruta será obtida pela determinação da porcentagem de nitrogênio total da 

amostra segundo o método de Kjeldahl (AOAC, 1995) e multiplicação pelo fator 6,25. 

4.2.5 Fração glicídica 

    O método utilizado será o cálculo por diferença segundo a Equação 1 , na qual deve ser 

considerada a matéria integral e o resultado expresso em g.100 g–1 na base úmida, conforme o 

método da AOAC (1995).  
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FG = 100 – (U + EE + PB + FB + C) (1) 

em que:  

FG = fração glicídica (g.100 g–1);  

U = umidade (g.100 g–1);  

EE = extrato etéreo (g.100 g–1);  

PB = proteína bruta (g.100 g–1);  

FB = fibra bruta (g.100 g–1); e  

C= cinzas (g.100 g–1). 

4.2.6 Amido 

O teor de amido será determinado conforme metodologia descrita em AOAC (1995), com 

algumas adaptações. Sendo assim, serão determinados os açúcares redutores pelo método do 

DNS (ácido dinitrosalicílico), conforme Miller (1959). Os resultados obtidos serão multiplicados 

pelo fator 0,90 para a obtenção do amido em g.100 g–1 na base úmida. 

4.2.7 pH 

      O pH será determinado em pHmetro, com inserção do eletrodo diretamente encontrada na 

farinha diluída em 100 ml de água destilada (IAL, 1985). 

5. RESULTADOS ESPERADOS

Em meio à realização e ao final desse projeto, acredita-se que seja produzido um produto 

de excelência qualidade, que atenda as necessidades do mercado consumidor, apresentando 

características físico-químicas e nutricionais adequadas, dando continuidade aos novos produtos 

inseridos nas mais variadas dietas. 

 Além desses resultados, há o beneficiamento dos produtores da batata da região, como 

também da mão de obra das análises efetuadas em laboratório, contribuindo para uma formação 

complementar de alunos do curso Técnico em Alimentos do IFRN Campus Currais Novos, 

estimulando os mesmos a dedicarem-se na área de iniciação científica. 
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RESUMO 

Objetivou-se avaliar as características estruturais e o 
acúmulo de biomassa de forragem do capim buffel 
em diferentes idades de rebrota (21, 35, 49,63) em 
um delineamento em blocos ao acaso com cinco 
repetições, totalizando 20 parcelas. Os resultados 
observados mostram diferenças significativas para o 
número de folhas vivas e para o acúmulo de biomassa 
de forragem, quanto maior a idade de rebrota menor 
o número de folhas vivas e maiores o acúmulo de
forragem. Não houve diferença significativa para o

comprimento final da folha e para a largura da lâmina 
foliar, com valores de 10,9 cm e 0,49 cm 
respectivamente. As idades de rebrota 
proporcionaram incremento na biomassa de 
forragem do capim buffel, porém, o número de folhas 
vivas, o comprimento final da folha e a largura da 
lâmina foliar apresentaram sinais de que aos 21 dias 
o capim buffel cultivar grass, já tem mudado do
estado vegetativo para reprodutivo, limitando o
desenvolvimento dessas características estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: Forragem, gramínea, morfogênese, pastagem, semiárido. 

EVALUATION OF THE GRASS BUFFEL CARACTARÍSTICAS ESTRURAIS IN 
DIFFERENT AGES REGROWTH 

ABSTRACT 

Study aimed to evaluate the structural characteristics 
and forage biomass accumulation of Buffel grass at 
different regrowth ages (21, 35, 49,63) in a block 
design at random with five repetitions, totaling 20 
installments. Study aimed to evaluate the structural 
characteristics and forage biomass accumulation of 
Buffel grass at different regrowth ages (21, 35, 49,63) 
in a block design at random with five repetitions, 
totaling 20 installments. Our results show significant 
differences in the number of live leaves and forage 
biomass accumulation, the larger the age of regrowth 

lower the number of live leaves and larger Forage 
accumulation. There was no significant difference to 
the final leaf length and width of the leaf blade, with 
values of 10.9 cm and 0.49 cm respectively. The 
regrowth ages provided increase in forage biomass 
Buffel grass, however, the number of living leaves, 
the final leaf length and width of the leaf blade 
showed signs that at 21 days the Buffel grass grow 
grass, has already changed the vegetative state for 
reproductive, limiting the development of these 
traits. 

KEY-WORDS: fodder, grass, morphogenesis, pasture, semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Brasil prolonga-se por uma área de 928 km² abrangendo uma parte 

do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí e mais 45 municípios do sudeste do 

Maranhão. Os solos são rasos e assentados sobre o substrato cristalino, cobertos 

predominantemente pela vegetação caducifoliar das caatingas, típica da região. Que é 

caracterizada por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, alta insolação e elevadas taxas de 

evaporação, e especialmente, pela escassez e irregularidade acentuada na distribuição de chuvas, 

com a ocorrência de longos períodos de estiagem. A estação chuvosa é curta e mais concentrada 

nos meses de fevereiro a abril. A precipitação em geral, situa-se entre 250 e 600 mm/ano, 

podendo atingir até 800 mm/ano (FERREIRA et al., 2009). 

Nesta região a pecuária aparece como uma das poucas opções econômicas, todavia, na 

grande maioria das vezes, essa produção animal é limitada pela falta de alimento, principalmente 

de forrageiras tropicais cultivadas, adaptadas às condições climáticas, que possibilitem o 

crescimento dos rebanhos, de forma economicamente viável, haja vista que as plantas forrageiras 

nativas não tem capacidade de suporte o ano todo para manutenção dos rebanhos. Segundo 

Araujo Filho, 2006, a capacidade de suporte para ambientes pastoris de Caatinga, baseada na 

identificação de plantas forrageiras e de sua oferta de forragem ao longo do ano, pode variar de 

1,0 a 22 ha UA-1 ano-1. 

Como consequência desta limitação sazonal de alimentos, os rebanhos da região 

semiárida, muitas vezes, apresentam índices zootécnicos inferiores, quando comparados com os 

das principais regiões produtoras de leite e carne do país. 

Nesse sentido, a avaliação das características morfogênicas e estruturais de gramíneas é de 

grande importância para entender e adequar os manejos com as forrageiras, aos sistemas de 

produção de ruminantes, tornando essas produções sustentáveis economicamente, 

ambientalmente e socialmente justas.  

Desse modo, é fundamental o estudo das características morfogênicas e estruturais de 

gramíneas tropicais a exemplo do capim Buffel (Cenchrus ciliaris L) em condições irrigadas, sobre 

os solos da região da chapada do Apodi. Já que a irrigação de pastagens é uma das alternativas para 

redução da vulnerabilidade da pecuária no semiárido às mudanças climáticas globais. A irrigação reduz 

o risco climático da atividade e proporciona aumentos de produtividade (SANTOS et al. 2011).

A partir desse entendimento e tomando como fundamento os resultados de pesquisas 

desenvolvidas nessa área, esta pesquisa teve como objetivo avaliar as características estruturais e 

o acúmulo de forragem do capim buffel (Cenchrus ciliaris L, cultivar Grass), em diferentes idades

de rebrota.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção, será feito um levantamento dos principais aportes teóricos sobre a gramínea 

forrageira, destacando-se a caracterização desta espécie (capim Buffel), tendo em vista o 

propósito da pesquisa de analisar suas características estruturais. 

2.1 Características gerais do capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.) 

Originário da África, Índia e Indonésia, foi introduzido e explorado na Austrália nos anos de 

1870 a 1880, e a partir daí tem sido estudado e selecionado diversas variedades (MONÇÃO et al. 

2011). 

Segundo Oliveira (1993), esta forrageira foi introduzida no Brasil em 1952, no estado de 

São Paulo, de onde foi trazida para o nordeste e após passar por algumas avaliações iniciais, 

demostrou possuir várias características consideradas de importância fundamental para esta 

região, como boa capacidade produtiva, resistência a longos períodos de estiagem e a baixos 

índices pluviométricos (<100mm anuais), além da capacidade de permanecer no campo, como 

"feno em pé" por um longo período, sem se decompor, como acontece com as espécies nativas. 

O capim buffel é uma espécie perene, de porte variando de 0,6 a 1,5 m de altura, 

dependendo da variedade ou cultivar (MONÇÃO et al. 2011). 

Quanto a sua morfologia, o capim Buffel tem crescimento ereto, em forma cespitosa 

(touceira), apresenta sistema radicular fasciculado e pivotante podendo penetrar até quatro 

metros em solos de zonas áridas e semiáridas. O capim buffel apresenta rizoma curto, muito duro. 

Os colmos podem alcançar em crescimento livre até 1,5 m de altura e são bem ramificados. As 

folhas apresentam cor verde-cinza, com os bordos serreados, e as inflorescências em racemos 

podem alcançar de 7 a 8 cm de comprimento, com as cerdas verdes na base e púrpuras na 

extremidade. Desenvolve em regiões com 375 – 750 mm de chuva por ano, com prolongada 

temporada de seca. Encontra-se em muitos tipos de solos, mas prefere os solos arenosos e é 

muito sensível à umidade no solo, ao alagamento e ao nível alto de alumínio no solo. Uma vez 

estabelecida, resiste ao pastejo intenso e se recupera rapidamente quando dispõe de fósforo. Um 

kg de semente contém cerca de 450.000 a 703.000 unidades. Os principais atributos desta 

forrageira são profundidades das raízes e a habilidade de crescimento em condições de baixa 

precipitação pluviométrica, no semiárido, bem como a persistência e resistência às condições 

adversas e sua tolerância a doenças (VILELA 2015). 

Oliveira et al. (1993) classificaram as cultivares em três grupos; grupo de porte alto, médio,  

e baixo, conforme Tabela 2. 

Ainda segundo Oliveira et al. (1993), a cultivar West australian foi a única classificada como 

de porte baixo.  
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Tabela 2: Algumas características morfológicas de sete variedades de capim buffel. 

Variedade/porte Altura média da 
planta (cm) 

Cor do caule Diâmetro médio 
do caule (mm) 

Cor da semente 

Numbank/alto 108 Verde 2,84 Palha 
Molopo/alto 106 Verde 2,92 Palha 
Biloela/alto 97 Verde 3,12 Palha 
CPATSA 7754/médio 88 Roxo 2,71 Roxo 
Americano/médio 87 Roxo 2,74 Roxo 
Grass/médio 78 Roxo 2,08 Roxo 
Gayndah/médio 77 Verde 2,43 Palha 

2.2 Características estruturais do capim buffel 

Ainda são poucos os estudos sobre morfogênese e características estruturais, 

principalmente de capim buffel (Cenchrus ciliares) no Brasil e no nordeste, a exemplo de Edvan et 

al. (2011), Porto et al. (2014), Luna et al. (2014) e Moreira et al. (2015), estas características estão 

correlacionadas entre si e sofrem ações de agentes biótico (animais) e abióticos (temperaturas, 

umidades, radiação), conforme Figura 1. 

Figura 1: Relação entre características morfogênicas e estruturais da pastagem (Lemaire e Chapman, 1996) 

Neste sentido as características estruturais do pasto mais estudadas são: tamanho de 

folha, densidade de perfilhos e número de folhas por perfilho. Provavelmente, o interesse por 

estas características deve-se ao fato destas condicionarem o comportamento animal sob pastejo, 

caracterizado pelo tempo de pastejo, pelo rítmico de bocadas e tamanho de bocado, pelas 
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variáveis intrínsecas do ruminante e pelos determinantes do consumo de forragem (ALLDEN e 

WHITTAKER, 1970) e, também, do índice de área foliar do relvado. 

A estrutura da pastagem é um parâmetro de avaliação que tem despertado muito 

interesse em experimentos de pastejo ou corte. A alta correlação deste parâmetro com as 

variáveis relacionadas ao consumo torna-o um importante fator na avaliação do valor nutritivo da 

pastagem (HERINGER, 1997). 

Segundo Edvan et al. ( 2011), as características ecofisiológicas do capim-buffel, as práticas 

de manejo baseadas em conceitos de características morfogênicas, características estruturais e 

acúmulo de forragem no pasto, são importantes para estabelecer manejo adequado para essa 

gramínea nas regiões semiárida do Brasil. Relatam também que a frequência e a intensidade de 

corte influenciam o perfilhamento, a relação lâmina/colmo e a produção de matéria seca do 

capim-buffel tanto para o corte como para a produção total. 

Luna et al. (2014), pesquisando as características estruturais como, número de folhas vivas 

e comprimento final da folha observaram que o capim buffel cultivar áridus e biloela 

apresentaram maior número de folhas do que os Panicum maximum (massai e mombaça) e as 

Brachiárias (piatã e xaraés) e o menor comprimento final da folha para capim buffel áridus (8,86 

cm) na época seca do ano.

Sobre número de folhas vivas (NFV) Fulkerson et al. (1999), afirmam que quando ocorre 

uma estabilização, ocorre compensação no aparecimento de folhas novas com a senescência das 

primeiras folhas, com isso é proposto um critério que determina o momento de corte da planta 

para que não ocorra perda da forragem produzida por senescência. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN, campus Apodi, localizado no município de Apodi – RN, mesorregião oeste 

potiguar. Apodi tem um território de 1.549,4km2, temperatura média anual de 28,1°C, umidade 

relativa média anual do ar de 68%, com 2.700 horas de insolação e coordenadas geográficas: 5° 

18’ 35” e 5° 58’ 10” de latitude sul e 37°38’50” e 38°04’48” de longitude oeste. Distante 328 km da 

capital do estado, Natal. 

Os solos do local da pesquisa foram classificados como Cambissolos Eutróficos, segundo a 

(EMBRAPA 2006). 

O capim estudado foi o buffel (Cenchrus Ciliaris cv. Grass). A área útil experimental total foi 

de 800 m2, sendo 32 parcelas (04 idades x 08 repetições) de 25 m2. Para os estudos das 

características estruturais e da morfogênese foram utilizadas cinco parcelas de cada idade de 

rebrota, totalizando 20 parcelas (5 x 4).  As idades de corte estudadas foram 21, 35, 49 e 63 dias. A 

altura de corte foi de 20 cm do solo para todas as idades de rebrota. 
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O campo experimental foi implantado em janeiro de 2014, o início dos cortes ocorreu entre 

o período de junho a dezembro do mesmo ano. Durante o experimento foi utilizada irrigação por

aspersão, com uma precipitação de aproximadamente 8,30 mm/dia (2h), durante os meses de

janeiro a junho. Sendo necessário aumentar para 12,45 mm/dia nos meses de julho a dezembro,

irrigando em um turno de rega de 3 horas a cada dois dias.

Foram realizadas duas adubações. A primeira, logo após o desbaste dos capins nas 

parcelas, durante o mês de abril/2014 com 60 kg/ha de P2O5. Como fonte de fósforo foi utilizado o 

superfosfato simples, mais 135 kg/ha de Nitrogênio, cuja fonte foi a ureia. A segunda adubação do 

campo experimental ocorreu no mês de setembro/2014, somente com nitrogênio, na dosagem de 

54 kg/ha ou 300 g de ureia por parcela. 

As características estruturais foram avaliadas depois do corte de uniformização, ocorrido 

no dia 05/06/2014, e o início das avaliações em 19/06/2014 até 11/12/2014. Para tanto foram 

marcados dez perfilhos por parcela, somando cinquenta perfilhos avaliados de cada idade de corte 

estudada, totalizando 200 (04 idades x 50 perfilhos) perfilhos estudados, a cada sete dias.  As 

parcelas onde os perfilhos estavam sendo estudados foram identificadas com bandeirinhas de TNT 

de cor vermelha para o capim buffel. Os perfilhos estudados receberam identificação de anilha de 

elastano da cor laranja. 

Para realização dos objetivos propostos para o estudo, foram avaliadas as seguintes 

características estruturais: o número de folhas por perfilho, o comprimento da lâmina foliar: 

sendo medida do ápice da folha até a lígula completamente expandida, o comprimento do colmo: 

sendo medido do solo até a última folha expandida. A massa de forragem correspondente a 1m2 

foi cortada e pesada para determinação do peso verde, levadas à estufa de circulação de ar 

durante 72 horas a 55˚C. Posteriormente as amostras foram trituradas e levadas para estufa sem 

circulação de ar a uma temperatura de 105˚C, durante 16 horas para determinação da matéria 

seca total. 

Para análise estatística foi utilizado delineamento em blocos ao acaso. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e quando significativo pelo teste F (α=0,05); as médias para as 

idades de corte foram comparadas pela análise de regressão, utilizando o seguinte modelo: Yijk: μ 

+ Ti + Bj + αij . Onde, Yij= observação da idade i no bloco j; μ= efeito médio geral; Ti= efeito da

idade de corte i, i= 21, 35, 49 e 63 dias; Bj= efeito do bloco j, j= 1 – 5; αij: erro aleatório associado a

cada observação ij.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença significativa (P<0,05) entre as idades de rebrota quando avaliado o 

número de folhas vivas (NFV) por perfilhos, conforme Figura 1. 
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De acordo com a equação de regressão, quanto maior é a idade do capim, menor é o 

número de folhas vivas, com uma redução de 32,9% da menor idade (21 – 9,49) para a maior 

idade (63 – 6,36).  

Edvan et al. (2011), trabalhando com a cultivar Molopo encontraram valores para o 

NFV/perfilho que variaram de 4,56 para altura de 20-60 (resíduo – pastejo) à 6,9 para altura de 20-

80 (resíduo – pastejo), valores próximos ao encontrado aos 63 dias de rebrota nesta pesquisa. O 

mesmo autor ainda cita que o NFV é uma característica genética e pouco susceptível aos fatores 

abióticos. E que a redução no número de folhas deve ser em consequência da mudança do estado 

vegetativo para o reprodutivo, que é quando a planta atinge sua maturidade e transfere os 

nutrientes que seriam para a formação de novas folhas, para a formação dos frutos. 

Já Moreira et al. (2015), chamam a atenção para a característica NFV/perfilho, devido essa 

disponibilizar uma maior quantidade de folhas com maior valor nutricional para o animal em 

pastejo. 

  

 

 

 

 

 

 

 Quando avaliado o comprimento final da folha (CFF), observou-se que não houve diferença 

significativa (P>0,05) entre as médias das idades de rebrota, conforme Figura 2. O comprimento 

médio da folha do capim buffel, cultivar grass, foi de 10,9 cm. Esse fato por ser justificado pelo 

fato da cultivar Grass do capim buffel aos 21 dias de idade já se apresentar em estádio 

reprodutivo, desta forma os nutrientes assimilados são deslocados para a formação dos frutos, 

fazendo com que as folhas não alterem mais o seu tamanho, conforme Figura 2.  

 Moreira et al. (2015), trabalhando com diversos acessos de Chenchrus ciliares (Biloela, 

Tanzânia, Pusa giant, Buchuma, Áridus, Irã) encontraram os menores valores para o acesso Irã de 

6,21 folhas/perfilho, 24,85 cm; 0,63 cm para NFV, CFF, LF, respectivamente. O valor encontrado 

para o CFF foi superior ao observado nesta pesquisa, porém se tratam de cultivares de porte mais 

altos do que a Grass. 

 Com relação ao acúmulo de biomassa do capim buffel, cultivar grass, houve diferença 

significativa (P<0,05) entre as idades de rebrota, conforme Figura 3, onde o crescimento 

y =  10,962 - 0,0681x (P<0,05) 
R² = 0,902 
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Figura 1: Número de folhas vivas por perfilho do 
capim buffel em diferentes idades de rebrota. 
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Figura 2: Comprimento final da folha (cm) do capim 
buffel em diferentes idades de rebrota 
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observado da menor idade para a maior idade foi de 54,4%, apresentando um acréscimo de 

forragem de 28,97 kg/MS a cada dia a mais na idade do capim. Porém, esse crescimento pode ter 

sido influenciado pela maior presença de colmo na biomassa, já que não houve diferença no 

comprimento final da folha (Figura 2) e nem na largura da folha (Figura 4). De acordo com Pedreira 

et al. (2009), a dinâmica do acúmulo de forragem durante o período de rebrota é caracterizado 

pelo acúmulo quase exclusivo de lâmina foliar, até que o dossel alcance a altura em que 

aproximadamente 95% da luz incidente é interceptada, então, deste ponto em diante, os 

componentes colmo e material morto aumentam de maneira significativa. Neste experimento, 

essa condição foi alcançada antes dos 21 dias de rebrota. 

Com relação ao parâmetro largura da lâmina foliar (LF) do capim buffel em suas diferentes 

idades de rebrota, observou-se que não houve diferença significativa (P>0,05), conforme Figura 4, 

e a largura média observada da lâmina foliar foi de 0,49 cm. Segundo Moreira et al. (2015), o 

comprimento (Figura 2) e a largura das folhas (Figura 4) são fatores decisivos no estabelecimento 

da área foliar, possibilitando uma maior interceptação de luz, consequentemente, a obtenção de 

maiores taxas fotossintéticas. 

Figura 3: Acúmulo de biomassa do capim buffel em 
diferentes idades de rebrota 
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5   CONCLUSÃO 

As maiores idades de rebrota proporcionaram incremento na biomassa de forragem do 

capim buffel, porém, o número de folhas vivas, o comprimento final da folha e a largura da lâmina 

foliar apresentaram sinais de que aos 21 dias o capim buffel, cultivar Grass, já tem mudado do 

estado vegetativo para reprodutivo, limitando o desenvolvimento das características estudadas e 

comprometendo a qualidade nutricional da forragem. 

Portanto, sugerem-se idades inferiores aos 21 dias para início dos cortes do capim buffel, 

cultivar Grass, a fim de identificar a melhor idade para o manejo desta forrageira em regiões 

semiáridas, como a encontrada na chapada do Apodi/RN, Brasil.  
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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do 
ovo de codorna submetido a diferentes períodos de 
tempo. Foi realizado entre maio e junho de 2014. 
Para tanto, foram colhidos 90 ovos de codorna, 
diariamente, por um período de 25 dias. Para 
realização das análises qualitativas, os ovos foram 
subdivididos dentro de cinco períodos de tempo: 
Tempo 1 - até 5 dias; Tempo 2 - de 6 a 10 dias; Tempo 
3 - de 11 a 15 dias; Tempo 4 - de 16 a 20 dias; e 
Tempo 5 - de 21 a 25 dias; depois foram analisados e 
avaliados os parâmetros: peso da gema, peso da 
clara, espessura e peso da casca, e altura de albume. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (α=0,05), observando-se que, entre os 
parâmetros estudados, quase todos apresentaram 
diferenças significativa (P<0,05) quando submetidas a 
diferentes tempos de armazenamento, exceto para o 
peso da gema,  peso da casca e percentual da casca 
em relação ao ovo, o que nos permite considerar que 
à medida que se aumenta o tempo de 
armazenamento do ovo, sob temperatura ambiente, 
contribui-se para a perda gradativa de sua qualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Armazenamento, coturnicultura, segurança alimentar. 

QUALITY OF THE QUAIL EGG IN STORAGE TIME FUNCTION 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the quality of quail eggs 
submitted to different periods of time. It was 
conducted between May and June 2014.    For that 
were picked 90 quail eggs daily for a period of 25 
days. To perform the qualitative analysis, the eggs 
were divided into five time periods: Time 1 - up to 5 
days; Time 2 - 6 to 10 days; Time 3 - 11-15 days; Time 
4 - 16 to 20 days; and Time 5 - 21-25 days; then 
analyzed and evaluated parameters: yolk weight, light 
weight, thickness and weight of the shell, and 

albumen height. The results were submitted to 
analysis of variance and means compared by Tukey 
test (α = 0.05), noting that, among the studied 
parameters, almost all showed significant differences 
(P <0.05) when subjected to different storage times, 
except for the yolk weight, shell weight and 
percentage of bark in relation to egg, which allows us 
to consider that as you increase the retention time of 
the egg, at room temperature, contributes to the 
gradual loss of quality. 

KEY-WORDS: Storage, creating quail, food security. 
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1 INTRODUÇÃO 

A coturnicultura é uma atividade que vem conquistando importância em vários países do 

mundo. Segundo Vaz et al. (2002), a popularidade da criação de codornas se dá por ser uma 

criação de pequeno porte, com baixo custo, ciclo reprodutivo muito curto e uma boa aceitação 

dos seus produtos (carne e ovos) pelos consumidores. Para Fridrich et al. (2005), a produção e o 

consumo de ovos de codorna teve uma evolução nos últimos anos principalmente por representar 

uma excelente alternativa alimentar e Oliveira et al. (2002) enfatizam a vantajosa utilização das 

codornas tanto para a produção de ovos como para a produção de carne.  

No Brasil e no Japão, é notória a predominância da produção de ovos de codornas, porém 

em países europeus (França, Itália, Espanha e Grécia) a produção de carne é que mais se destaca 

(MURAKAMI e FURLAN, 2002). Segundo Bertechini (2002) o ovo de codorna apresenta boa 

aceitação no Brasil e o seu índice de consumo tem aumentado os últimos anos devido à alteração 

dos hábitos alimentares dos brasileiros, além de boa parte das refeições dessa população ser 

realizadas em churrascarias, restaurantes, bares, e lanchonetes, onde,  frequentemente são 

encontrados  pratos  que  utilizam  o  ovo  de  codorna  como ingrediente.  

Sabendo-se do aumento na produção de alimentos e da elevada importância do ovo de 

codorna à nutrição humana, cresce a preocupação com o conhecimento mais preciso de fatores 

como a forma e o tempo de armazenamento desses produtos, a fim de propiciar um aumento no 

prazo de sua vida útil (vida de prateleira), garantindo a manutenção de sua qualidade nutricional.  

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade do ovo de codorna submetido a 

diferentes períodos de tempo, armazenados em temperatura ambiente. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A atividade coturnicultura no Brasil e no mundo 
A coturnicultura foi iniciada no século XI pela introdução da espécie Coturnix coturnix 

coturnix no Japão, na China e na Coréia, sendo seu primeiro atrativo o canto emitido pelos 

machos. Apenas em 1910, após vários cruzamentos, é que se chegou a um tipo domesticado, a 

codorna japonesa, ou seja, a Coturnix coturnix japonica (FABICHAK, 1987). 

Ainda segundo Fabichak (1987), a partir de então, a criação de codornas se expandiu 

rapidamente na Europa, porém, teve uma significativa queda durante a Segunda Guerra Mundial. 

O Japão reiniciou com a criação em cativeiros, espalhando-se, assim, pela Europa e outros países 

fora dela. 

Há cinco anos atrás, Bertechini (2010) já apontava que haveria um considerável 

crescimento no setor de coturnicultura brasileiro, porém, esse crescimento estaria limitado pelos 

matrizeiros nos seus incrementos por ano de produção das pintainhas.  O mesmo autor ainda 
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ressalta que as instituições de pesquisa, como universidades, e empresas especializadas, estariam 

cada vez mais trabalhando com o intuito de conseguir maiores conhecimentos nas diversas áreas 

desse setor avícola. Com isso, estimou teríamos uma quantidade maior de produtores, assim, o 

mercado consumidor teria mais acesso à produtos de alta qualidade e com preço acessível. 

Segundo Fujikura (2002) a evolução da criação de codornas tem sido constante e existe um 

interesse das empresas em melhorar a qualidade do produto, produzir a baixos custos e atender 

da melhor forma o consumidor. 

No ano de 2009, a região sudeste foi responsável por 77,08% da população nacional, sendo 

o Estado de São Paulo o maior produtor de ovos (cerca de 59% da produção nacional). A alta

produção de ovos nessa região nos mostra uma correlação com o efetivo de codornas alojadas na

mesma, além de que, as codornas dessa região são em sua maioria, destinadas para a produção de

ovos. Segundo Silva et el. (2011), o Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de ovos

de codornas da espécie cortunix coturnix japonica, ou seja, da codorna japonesa.

2.2 Importância nutricional do ovo de codorna 
Segundo Stadelman (1999), as fontes mais confiáveis de muitos dos compostos alimentares 

é o ovo. A proteína do ovo possui alto valor biológico e é considerada como referência para medir 

o valor proteico de outros alimentos (MENDES, 2002). Souza et al. (1999) apontam que os ovos

contribuem com proteínas de alta qualidade, 13 minerais e vitaminas, atrelados a uma baixa

concentração de calorias e também um baixo custo. Desse modo, podem ser considerados como

um pacote nutricional completo, e é considerado uma das melhores soluções para os problemas

de alimentação da América Latina.

Moraes e Ariki (2000) relatam que o ovo de codorna representa aproximadamente um 

quinto do tamanho do ovo de galinha, variando de 7 a 15 g, com uma média de 10 g de peso para 

a codorna japonesa, representando, em média, 8% do peso da codorna, enquanto que esta 

proporção é de 3% para o ovo de galinha. Com relação aos seus constituintes, o ovo de codorna 

possui em média 56,88% de albúmen, 32,93% de gema e 10,19% de casca. 

Ainda se tratando da relação entre o ovo de codorna e o de galinha, Moraes e Ariki (2000) 

afirmam que não há diferenças em dos ovos dessas espécies com relação aos seus minerais, 

porém, com relação às vitaminas, os ovos de codorna apresentam maiores concentrações da 

vitamina A, de tiamina, de roboflavina e de niacina. Ainda com relação à composição química do 

ovo de codorna, a gema consiste de aproximadamente 30% de gordura e 19% de proteína, 

enquanto que para o ovo de galinha são de 34 e 16%, respectivamente. No albúmen, a proteína 

varia entre 11 e 9,5% para os ovos de codorna e galinha, respectivamente.   

2.3 A produção e o consumo de ovos de codorna 
Sabe-se que o ovo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, entretanto nas 

sociedades ocidentais o maior consumo se dá para ovos de galinha (MULLER, 1996). Porém, este é 

um hábito que vem mudando e os ovos de codorna estão ganhando mercado, principalmente em 

restaurantes, como acompanhamento de diferentes pratos. Praticamente em todas as culturas os 
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ovos têm sido apreciados tanto por suas propriedades nutritivas como funcionais (SEIBEL & 

SOARES, 2003).  

O setor de ovos de codorna tem grande potencial de expansão no mercado brasileiro, 

principalmente devido ao seu reduzido tamanho, o que conquista principalmente a simpatia das 

crianças, adolescentes e também adultos. Sua forma de apresentação e o beneficiamento desse 

ovo, como é o exemplo dos ovos em conserva, são fatores que também impulsionaram a elevação 

do consumo e, consequentemente, sua produção. Atualmente, cerca de 28% dos ovos de 

codornas consumidos são em conserva, 71% in natura e apenas 1% de outras formas de consumo 

(Bertechini, 2010). O aumento do consumo de ovos de codorna está sendo acompanhados pelo 

aumento de alojamentos, de forma proporcional sem os riscos de super oferta e estrangulamento 

dos preços recebidos pelos produtores (Bertechini, 2010). 

2.4 Fatores que afetam a qualidade dos ovos 
Logo após a postura, os ovos perdem a qualidade de maneira contínua ao longo do tempo 

e pode ser agravada por diversos fatores, como contaminação microbiológica, umidade alta e 

refrigeração inadequada, ou seja, acima de 8°C (BARBOSA et al., 2008).  

Em ambientes de temperaturas elevadas e os ovos não são colocados em refrigeradores, é 

aconselhado que fossem consumidos em até uma semana após a postura, pois a partir dessa 

semana o ovo está em risco de deterioração (DAVIS e STEPHENSON, 1991; MORAIS, 1995; 

LEANDRO et al., 2005). Colaborando com essa informação, Cruz & Mota (1996), também apontam 

para a necessidade de armazenar ovos sob refrigeração durante o período de comercialização, a 

fim de que os nutrientes contidos no interior dos ovos não sejam transformados rapidamente em 

substâncias impróprias para a alimentação, pois a redução da qualidade interna dos ovos está 

associada, principalmente, à perda de água e de dióxido de carbono, durante o período de 

estocagem e é proporcional à elevação da temperatura do ambiente, acelerando as reações físico-

químicas levando a degradação da estrutura da proteína presente na albumina espessa, tendo 

como produto das reações a água ligada a grandes moléculas de proteínas que passam para a 

gema por osmose. 

Para Llobet et al. (1989), a qualidade interna do ovo vai decrescendo à medida que avança 

a idade da poedeira. Enfatizam ainda que este é um fenômeno irreversível, por isso, mesmo que 

os ovos estejam armazenados à temperatura ambiente ou outro grau, é considerável que a casca 

seja sempre impermeável à perda de gás carbônico, para que seja preservada a qualidade do 

albúmen (ROMANOFF e ROMANOFF 1963; CAMPOS et al, 1973; FENNEMA, 1993; FIÚZA et 

al.,2006). 

Moura et al. (2008) aponta que os ovos embalados de forma inadequada ou colocados 

próximos a correntes de vento e à agentes contaminantes e estocados sob temperatura elevada e 

baixa umidade, irão ter alterações bioquímicas do albúmen mais aceleradas e, consequentemente, 

estarão mais propensos à contaminação por agentes patogênicos, reduzindo sua vida de 

prateleira. 

A partir do momento que o ovo é posto até a sua comercialização e consumo, o intuito 

principal é preservá-lo até que ele chegue ao consumidor com uma boa qualidade. A forma de 
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armazenamento adequado depois que o consumidor retira este produto do mercado também é 

importante. A principal alteração da qualidade é consequência à perda de água por meio dos 

poros da casca pela evaporação, que diretamente repercute no tamanho da câmara de ar. Essa 

evaporação da água depende do tipo de ambiente que o ovo está estocado, da temperatura, da 

umidade relativa e da ventilação (MORENG & AVENS, 1990). 

O peso é influenciado pelo tempo de armazenamento, mesmo quando os ovos são 

submetidos à ambientes controlados de temperatura e umidade (MOURA, 2008). Em seus 

estudos, Souza & Souza (1995) constataram que os ovos de codornas mantêm suas características 

por mais tempo, principalmente em temperatura ambiente, quando comparado aos ovos de 

galinha devido à maior espessura das membranas da casca. SINGH & PANDA (1990) trabalharam, 

de forma comparativa, os fatores de qualidade entre ovos de galinha e de codorna. Os ovos foram 

separados em grupos e armazenados em temperaturas ambiente e refrigerada. Os resultados 

demonstraram que as perdas de peso sofridas pelos ovos de codornas foram proporcionalmente 

menores que dos ovos de galinha. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado nos Laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Apodi, Rio Grande do Norte, durante os meses de 

maio e junho de 2014. 

Foram colhidos 90 ovos de codorna, oriundos de matrizes de mesma idade, em um mesmo 

estágio de postura, sadias e bem alimentadas. A frequência da colheita foi diária, por um período 

de vinte e cinco (25) dias, sempre no horário da manhã, sendo estes identificados com a data do 

dia anterior, pois a postura das codornas ocorre pelo período da tarde e pode se estender até para 

o período da noite. Os mesmos foram higienizados com uma esponja macia, limpa e seca,

armazenados em bandejas plásticas com a ponta fina virada para baixo, e em temperatura

ambiente.

Passados os 25 dias de armazenamento, para realização das análises qualitativas, os ovos 

foram selecionados, aonde foram descartados 34 ovos por apresentarem injúrias, pesados em 

balança semi-analítica com precisão de 0,01g e as amostras foram subdivididas em cinco períodos 

de tempo, sendo denominado de Tempo 1 os ovos armazenados por até 5 dias; Tempo 2 os ovos 

armazenados no período de 6 a 10 dias; Tempo 3 os ovos armazenados de 11 a 15 dias; Tempo 4 

os ovos armazenados de 16 a 20 dias; e Tempo 5, ovos armazenados de 21 a 25 dias. 

Para avaliação dos parâmetros pelo da gema, peso da clara, espessura e peso da casca, e 

altura de albume, os ovos foram cuidadosamente quebrados, onde seus componentes foram 

separados manualmente, logo após pesados em balança semi-analítica e, tanto a espessura da 

casca quanto a altura de albume foram analisadas com o auxílio de um paquímetro digital com 

precisão de 0,01 mm. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey (α=0,05). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Entre os parâmetros estudados, quase todos apresentaram diferenças significativa (P<0,05) 

quando submetidas a diferentes tempos de armazenamento, exceto para o peso da gema,  peso 

da casca e percentual da casca em relação ao ovo, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Peso médio do ovo de codorna, peso e percentual de seus componentes (clara, gema e casca), em gramas 
e em percentual, altura média do albume (mm) e espessura média da casa (mm), em diferentes períodos de 
armazenamento.  

Parâmetros Média 
Períodos de Armazenamento

CV (%) 1 2 3 4 5 
Peso do ovo (g)  - 12,96ab 13,93a 12,80ab 13,21ab 12,40b 9,46 
Peso da gema (g)  4,50 4,03 4,42 4,25 4,80 4,80 18,17 
Gema/ovo (%) - 31,19c 31,80bc 33,22bc 36,05ab 38,76a 13,87 
Peso da clara (g) - 7,06ab 7,54a 6,75abc 6,50bc 5,91c 13,50 
Clara/ovo (%) - 54,36a 54,12a 52,94ab 49,41bc 47,60c 9,63 
Peso da casca (g) 1,69 1,62 1,76 1,67 1,71 1,63 17,19 
Casca/ovo (%) 12,93 12,52 12,75 13,11 13,04 13,19 16,20 
Altura do albume (mm) - 1,146a 0,876b 0,422c 0,345c 0,214c 32,12 
Espessura da casca (mm) - 0,396ab 0,374ab 0,495a 0,173c 0,254bc 51,52 

Nas linhas, médias seguidas de letras iguais não diferem entre si, pelo teste de Tukey à 5% 

O peso do ovo é um dos parâmetros de fundamental importância para avaliação da 

qualidade interna do ovo e estudos anteriores já demonstravam que ele sofre influência do tempo 

de armazenamento (ANDRADE, 1975; SEIBEL & SOUZA-SOARES, 2003; MOURA, 2008), porém, esse 

fato é mais expressivo quando o armazenamento ocorre em temperatura ambiente, semelhante 

ao ocorrido com o peso dos ovos no presente experimento. Já Souza & Souza (1995), utilizando 

ovos armazenados sob temperatura de refrigeração (8 °C), verificaram que não ocorreu diferença 

significativa de perda de peso dos ovos de codorna em diferentes períodos de armazenamento. 

Isso pode ser explicado pelo fato da espessura do das membranas dos ovos de codornas serem 

bem maiores do que as de ovos de galinha, e as espessuras dessas membranas serem 

responsáveis pela menor perda de umidade de gases presentes no ovo, conforme verificado por 

Yannakopoulos & Tserveni-Gousi (1986). Assim, podemos perceber que a temperatura de 

armazenamento é um fator importante a ser levado em consideração para manutenção da 

qualidade do ovo. 

O peso relativo da gema não variou estatisticamente dentro dos tratamentos, embora em 

valores absolutos possamos observar um leve aumento de seu peso a medida que o tempo de 

armazenamento foi aumentando. Porém, quando relacionado o peso da gema ao peso do ovo, em 

percentual, houve um aumento significativo proporcional ao tempo de armazenamento do ovo, 

288



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

tendo em vista que a clara apresentou comportamento inversamente proporcional. Esse fato é 

explicado por Souza & Souza (1995), que relatam que a água da clara tende a migrar para a gema 

quando o ovo é submetido a temperaturas ambientes, por um período prolongado. 

Com relação ao peso da casca e percentual de casca em relação ao ovo, observou-se que 

permaneceram constantes a medida que o tempo de armazenamento foi aumentando, não 

apresentando nenhuma diferença significativa entre os tratamentos estudados. Porém, a 

espessura da casca regrediu proporcionalmente em relação ao tempo, o que contribui para uma 

maior deterioração dos seus conteúdos internos progressivamente. 

A altura de albume é outra das importantes características da qualidade do ovo e, nesse 

experimento, também sofreu expressiva diminuição (81,32% para o tempo 5 em relação ao tempo 

1) à medida que o tempo de armazenamento do ovo foi aumentando, o que corrobora com Karoui

et al., (2006) e Lopes et al. (2012), que observaram em seus experimentos que ao longo do tempo

a altura do albúmen foi decrescendo tanto em temperatura ambiente quanto em condições de

refrigeração, afirmando que as características de ovos frescos mudam durante o armazenamento,

sendo influenciadas pela temperatura e condições ambientais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se considerar a partir dos resultados obtidos nesse experimento que os ovos de 

codorna perdem gradativamente sua qualidade esperada para consumo e comercialização quando 

submetidas a um período de tempo muito prolongado.  

Sugere-se estudar a relação do tempo de armazenamento com tipo de embalagem e 

diferentes temperaturas. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA NA PISCICULTURA EM SISTEMA DE 
TANQUES ESCAVADOS NA CIDADE DE ITAJÁ/RN 

SILVA, F. E1; CUNHA, T. G2; BURITI, F. J3; TAVORA, M. A4. 
E-mail: eudessylva@hotmail.com1; talita.georgia@hotmail.com2; janikellyburiti@hotmail.com3;

marcelobiologia@hotmail.com4.

PALAVRAS-CHAVE: Limnologia, Monitoramento, Piscicultura.

sealed with foil and brought to the laboratory of IFRN 
water-Sacramento for analysis. In the tanks of fish had a 
predominance of the following species: Tambaqui, Koi 
fish, hake, Tilapia and Cichlids. After the experiment 
was registered a electrical conductivity below that is 
essential for the aquaculture activity, thus influencing 
the excessive amount of salts and on fall of dissolved 
oxygen. This probably occurred because the water that 
supplies the tanks since it had a 
low concentration of electrical 
conductivity.

KEY-WORDS: Limnology, Monitoring, Fish Farming. 

As amostras foram coletadas em locais diferentes dentro 
de cada tanque, e na mesma profundidade; foram 
armazenadas em garrafas vedadas com papel alumínio e 
levadas ao Laboratório de Água do IFRN – Ipanguaçu para 
análises. Nos tanques de piscicultura haviam 
predominância das seguintes espécies: Tambaqui, Carpa, 
pescada, Tilapia e Tucunaré. Após a realização do 
experimento foi registrado uma condutividade elétrica 
bem abaixo do que é essencial para a atividade aquícola, 
influenciando assim na quantidade excessiva de sais e na 
queda de oxigênios dissolvidos. Provavelmente isto 
ocorreu devido a água proveniente que abastece os 
tanques já que tinha uma baixa concentração de 
condutividade elétrica. 

RESUMO 
A qualidade de água é indispensável para a piscicultura, já 
que nela inclui as características físicas, químicas e 
biológicas que interagem individualmente ou 
coletivamente, influenciando o desempenho da 
produção. A perda do equilibro do ecossistema aquático 
acarreta prejuízos econômico da atividade. Este estudo 
teve como objetivo avaliar e comparar os parâmetros: 
temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio 
dissolvido e sólidos totais. Foram realizadas coletas em 
triplicata do duto de água e de três tanques escavados 
de um sistema de piscicultura na cidade de Itajá/RN. 

EVALUATION OF WATER QUALITY IN FISH CULTURE IN PONDS EXCAVATED IN 
THE CITY SYSTEM OF ITAJÁ/RN 

ABSTRACT
The water quality is essential for fish, since it includes the 
physical, chemical and biological features that interact 
individually or collectively, influencing the production 
performance. The loss of balance of the aquatic ecosystem 
carries economic activity losses. This study aimed to 
evaluate and compare the parameters: temperature, pH, 
electric conductivity, dissolved oxygen and total solids. 
Collections were carried out in triplicate water duct and 
three tanks dug a fish farming system in the city of Itajá/
RN. The samples were collected at different locations in 
each tank, and at the same depth; were stored in bottles
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1  INTRODUÇÃO

O cultivo de peixe estabelece grande importância no panorama do abastecimento

alimentar. A produção aquícola mundial teve um crescimento de 187,6% entre os anos de 1990 e 

2001, passando de 16,8 milhões de toneladas a 48,44 milhões, nestes mesmos anos as capturas 

pesqueiras passaram de 88,8 milhões de toneladas a 93,6 milhões. Apresentando um aumento 

aproximado de 7,8% em função da diminuição significativa de volumes capturados em alguns anos 

(BORGHETTI et al., 2003). 

A qualidade de água é indispensável para a piscicultura, no entanto, em sistema de 

confinamento, os peixes são incapazes de buscar locais com melhor qualidade de água no 

ambiente, que é exacerbada pelo adensamento da população (Ono, 1998).  

De acordo com Aryosa et al,. (2006) Para o crescimento da piscicultura sustentável e 

ecologicamente correta é de suma importância ressaltar a necessidade da pratica de um manejo 

especifico das áreas aquícolas. O monitoramento e acompanhamento das condições do ambiente 

aquático e suas características e respostas em relação ás funções naturais e influencias antrópicas 

no sistema auxiliarão a validação para regulamentação de empreendimentos aquícolas, de acordo 

com as leis em vigor. 

Portanto são de suma importância pesquisas que visem o monitoramento da qualidade de 

água. Diante disso, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar a qualidade de água em 

tanques escavados de piscicultura na cidade de Itajá, analisando os seguintes parâmetros: 

temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos totais.

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com Telles (2006) e Tundisi (2008) com o crescimento da população humana,

aumenta cada vez mais a pressão sobre os recursos hídricos. Isso acontece tanto do ponto de vista 

da captação de volumes, cada vez maior para o consumo humano direto, como para abastecer as 

diversas atividades que dão sustentação ao padrão de consumo da sociedade, como nas 

atividades industriais e nas atividades agrícolas, sendo esta última responsável pelo consumo de 

aproximadamente 70% de toda a água disponível no planeta.  

A aquicultura é mais uma atividade que requer bastante dos recursos hídricos, assim como 

inúmeras outras atividades. O desenvolvimento dessas pratica produtiva, no entanto, apresenta 

riscos de contaminar a qualidade e comprometer a quantidade da água, contribuindo assim para o 

declínio da qualidade ambiental, social e econômica (TIAGO; GIANESELLA, 2003). Atualmente, a 

aquicultura passa por desafios de moldar-se ao conceito de sustentabilidade, o que implica 

agregar novos valores à produção de conhecimento e às práticas do setor (ELER; MILLANI, 2007). 
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O incremento de matéria orgânica favorece o aumento de nutrientes essenciais para os 

fitoplâncton (algas) que pode comprometer os sistemas de cultivo em decorrência da diminuição 

da concentração de oxigênio dissolvido e do aumento de nutrientes na água, que pode ocasionar 

blooms de algas e bactérias (ÁMERICO et al,. 2012). 

Dessa forma, a diminuição da qualidade da água nos sistemas de criação aquícola pode 

afetar a qualidade dos peixes, causando prejuízo aos produtores. Além dos efeitos sobre os 

sistemas de produção, o impacto ambiental é também uma preocupação, uma vez que estes 

sistemas podem deteriorar a qualidade das águas naturais (BACCARIN e CAMARGO, 2005). 

Em viveiros de piscicultura os principais parâmetros que devem ser monitorados e 

compreendidos são: temperatura, oxigênio dissolvido, transparência, pH, amônia, alcalinidade, 

entre outros. O monitoramento da água é com certeza um dos mais importantes fatores na 

produção aquícola e que pode ser manejado para reduzir o estresse em sistemas intensivos 

(Urbinati & Carneiro, 2004). 

Segundo a resolução CONAMA n. 357, (2005) Nas ultimas décadas a preocupação com a 

conservação e a utilização racional dos cursos d’agua, considerando que a saúde e o bem-estar 

humano, bem como o equilíbrio ecológico do ambiente aquático, não devem ser afetados como 

consequência da deterioração da qualidade das águas em função de seus usos pelo homem. 

3  METODOLOGIA

O experimento foi conduzido na propriedade de Francisco de Assis Albano da Silva

Medeiros na cidade de Itajá/RN, onde primeiramente foi aplicado um questionário (ANEXO) com o 

proprietário, com o objetivo de identificar o dimensionamento dos tanques, manejo, os tipos de 

espécies cultivadas, e se tinha acompanhamento técnico, seja ele público ou privado.  

Foram realizadas coletas em triplicata, no dia 17/09/2015 em três tanques escavados e no 

duto de água que abastece os tanques. As amostras foram coletadas de forma padronizada 

(mesma profundidade) e em locais diferentes de cada tanque, afim de que se obtivesse uma maior 

representatividade da área. 

As amostras foram armazenadas em garrafas pet cobertas com papel alumínio e 

imediatamente levadas ao Laboratório de Águas do IFRN-Ipanguaçu para análise. 

Em laboratório, os dados analisados foram: temperatura, pH, condutividade, oxigênio 

dissolvido e sólidos totais. Para cada local (três tanques e duto de água) foi aferida a média de 

cada parâmetro e organizada em planilha para posterior discussão com base no que rege a 

resolução CONAMA nº 357/2005. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

A propriedade onde foi realizado o experimento possui 16 tanques escavados, sendo que,

somente três tanques estavam ativados (Figuras 1, 2 e 3): tanque 1 com 7 tanques-redes e 

cultivado com 500 tilapias em cada; profundidade de 8 metros; tanque 2 com cultivo de 

Tambaqui, Carpa, Tucunaré, Pescada, Tílapia, Cascudo e Curumatã; profundidade inicial de 50 

centímetros e no meio com 2 metros e; tanque 3 com 2 metros e 50 centímetros e cultivado com 

Tambaqui, Carpa, Tucunaré, Pescada, Tílapia, Cascudo e Curumatã. A ração é ofertada três vezes 

ao dia, em cada tanque, e uma visita zootecnista é feita uma vez ao mês.  

As análises realizadas na água de cada tanque escavado e do duto de água apresentaram 
os resultados expostos na tabela 1.  

Tabela 1: Média aritmética das amostras nos locais coletados. 

Parâmetros Duto d´água Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 

Temperatura 27,05°C 26,58°C 26,53°C 26,59°C 

PH 6,58 8,03 8,31 7,43 

Condutividade 3,66 0,438 0,462 0,427 

Oxigênio dissolvido 6,04 5,08 4,61 6,13 

Sólidos totais 0,238 0,284 0,3 0,278 

De acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005, de 17 de março de 2005, os corpos 

d’água para aquicultura devem seguir exigências de pH que variam de 6,0 a 9,0. Conforme a 

Tabela 1, os valores de pH encontrados nos locais estiveram dentro do limite estabelecido por esta 

resolução, com um valor mínimo de 6,58 e máximo de 7,43, tornando assim a água analisada boa 

Figura 3: Tanque 3

policultivo.  

Figura 2: Tanque 2

policultivo.  

Figura 1: Tanque 1

tílapias.  
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para cultivo no que diz respeito ao pH. Lima (2001), avaliando a condutividade elétrica e do pH em 

água salobra no cultivo de tilápias, encontrou pH com valores mínimo de 7,7 e máximo de 9,0. 

A CONAMA n° 357/2005 afirma que, os corpos d´água para aquicultura devem ter oxigênio 

dissolvido permitido com mínimo de 4mg/L e sólidos totais com máximo permitido de 500mg/L. 

Portanto a água analisada dos tanques está dentro do exigido, favorecendo um bom 

desenvolvimento para o cultivo de peixes.  

No que se refere à condutividade elétrica a faixa ótima para a piscicultura, está entre 120 

μS/cm e 500μS/cm (SOUZA, 2000). O parâmetro condutividade elétrica é utilizado para obter uma 

noção da quantidade de sais na água, estando ainda ligada a quantidade de sólidos totais 

(MACHADO, 2006). As médias de condutividade elétrica encontradas demonstraram-se muito 

abaixo da faixa do que é requerido para a piscicultura, os valores obtidos foram entre 0,427 μS/cm 

e 3,66 μS/cm nos tanques e duto de abastecimento. Lima (2011), encontrou em tanques de tilápia 

valores que variaram de 5,0 μS/cm à 5,4. μS/cm.  

Em termo de temperatura, os peixes tropicais se desenvolvem bem a temperaturas entre 

22°C a 30°C (PEZZATO et al,. 2001) dessa forma a água está dentro do que é essencial para o 

cultivo das espécies acima citadas. 

5  CONCLUSÃO
Dos parâmetros analisados apenas a condutividade elétrica apresentou resultados

impróprios para a atividade da piscicultura, isso pode ser justificado devido a não troca constante 

da água, que influenciou o desenvolvimento de algas. Além disso, a água que abastece os tanques, 

proveniente da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, possuí níveis inferiores ao valor mínimo 

dado para condutividade elétrica. Portanto, com base na pesquisa realizada, para que a atividade 

se torne viável e vantajosa deverão ser feitas ações de manejo no parâmetro condutividade 

elétrica, já que o mesmo influencia na quantidade de sais e consequentemente implica na 

diminuição de oxigênio dissolvido, ainda, é de suma importância o manejo e o monitoramento da 

qualidade da água nos tanques de piscicultura para que se possa obter maiores produtividades.  
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QUESTIONÁRIO 

ENTREVISTADO: FRANCISCO DE ASSIS ALBANO DA SILVA MEDEIROS

CIDADE: ITAJÁ/RN

1. QUAL O DIMENCIONAMENTO DOS TANQUES?

2. COMO É FEITO O MANEJO NOS TANQUES ESCAVADOS?

3. QUE ESPECIES DE PEIXES SÃO CULTIVADAS NA PROPRIEDADE?

4. RECEBE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PÚBLICA OU PRIVADA)?

URBINATI, E.C., CARNEIRO P.C.F. Práticas de manejo e estresse dos peixes em piscicultura. In:

Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo: Aquabio 1, 171-194, 

2004.  

7  ANEXO
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EFEITO DO USO DE ADUBAÇÃO ORGANICA E COBERTURA MORTA NO 
CRESCIMENTO DE FOLHAS NA CULTURA DA BETERRABA 

R. K. V. Pereira1; H. C. Mesquita²; V. J. Pedrosa3; I. D. S. Marinho4. 

E-mail: ruana_karoline@hotmail.com1; helida.mesquita@ifrn.edu.br2; victor_jpredosa@hotmail.com3;
islaynnedannielle@gmail.com4. 

RESUMO 

Com o objetivo de estudar os efeitos do uso de fontes 
de adubação orgânica e da cobertura morta sobre o 
crescimento da cultura da beterraba realizou-se um 
trabalho onde foram avaliados os efeitos da adubação 
com composto orgânico, húmus de minhoca, esterco 
ovino, uma testemunha com adubação química 
convencional e outra sem adubação, sobre a área 
foliar e matéria seca da parte aérea das plantas, aos 

15, 30, 40, 50 e 60 dias após a semeadura. Os dados 
obtidos foram à análise de regressão, e verificou-se 
que o uso do humus e do compost orgânicos 
resultaram em maiores valores de área foliar e massa 
seca de parte aérea  e a cobertura morta sobre o solo 
propiciou aumento dessas variáveis analisadas em 
todos os métodos de adubação testados.     

PALAVRAS-CHAVE: Beta vulgaris L., compostos orgânicos, área foliar, matéria seca. 

EFECT OF ORGANIC FERTILIZER AND SOIL COVERAGE ON LEAV GROWT IN THE 
BEET FARMING  

ABSTRACT 

In order to study the effects of using sources of organic 
fertilizer and mulch on the growth of the sugar beet 
crop, an experiment was conducted  evaluated the 
effects of fertilization with organic compost, 
earthworm compost, sheep manure, a plot with 
conventional chemical fertilizer, and one plot without 
fertilization on the leaf area and dry matter during the 

periods at 15, 30, 40 , 50 and 60 days after sowing. The 
data obtained was the regression analysis, and it was 
found that the use of humus and organic compost 
resulted in increased leaf area values and shoot dry 
weight and mulching of the soil was propitiated 
increase these variables in all tested fertilization 
methods. 

KEY-WORDS: Beta vulgaris L., organic manure, leaf area, dry matter. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura da beterraba representa 2,1% do mercado de hortaliças no Brasil, estando entre 

as dez mais cultivadas, onde é produzido cerca de 300 mil toneladas de raízes por ano, ocupando 

cerca de 10 mil hectares. Além do uso alimentar a beterraba tem potencial de utilização na 

alimentação animal e como fonte energética, através da extração do açúcar para obtenção de 

etanol, processo muito utilizado na Europa (REZENDE; CORDEIRO, 2007).  

Um dos fatores que afetam o desenvolvimento da beterraba é a disponibilidade de 

nutrientes, sendo uma cultura altamente exigente, demandando uma grande quantidade de 

fertilizante em seu cultivo comercial, que é realizado em sua maioria no modelo convencional, com 

o uso de adubos químicos e defensivos agrícolas no controle de pragas e doenças, o que torna seus

custos de produção elevados nesse sistema. A prática de adubação orgânica proporciona soluções

para a produção de forma sustentável e saudável, trazendo benefícios para o consumidor, para o

solo e para o meio ambiente. Outra prática que tem efeitos benéficos comprovados é o uso da

cobertura morta, que atua protegendo o solo da erosão, reduzindo a perda de água, fator

fundamental para as regiões semiáridas, cujas elevadas temperaturas aumentam a

evapotranspiração, além da redução na infestação das plantas daninhas.

Se torna de suma importância o desenvolvimento de estudos que possibilitem uma 

ampliação do conhecimento sobre a adubação orgânica e seus efeitos no comportamento das 

espécies vegetais, principalmente em culturas onde predomina o sistema convencional de cultivo. 

Uma das formas eficiente de avaliar o efeito de técnicas aplicada às culturas é a análise de 

crescimento, que nos possibilita verificar aspectos como o comportamento vegetal, a absorção e 

acúmulo dos nutrientes presentes no solo. Possibilita avaliarmos índices que refletem a qualidade 

que as condições de cultivo estão oferecendo à planta (MAGRO, 2012).   

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou estudar os efeitos do uso de diferentes 

fontes de adubação orgânica aliadas ao uso da cobertura morta sobre o crescimento da parte aérea 

da cultura da beterraba no munícipio de Apodi – RN.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A beterraba (Beta vulgaris L.) pertence à família Quenopodiácea, sendo originária das 

regiões de clima temperado da Europa e do Norte da África. Apresenta raiz tuberosa de formato 

globular que se desenvolve quase à superfície do solo, que é a parte comercial da planta. Apresenta 

sabor acentuadamente doce e coloração púrpura, devido à presença de antocianina, sendo muito 

utilizada para fabricação de corante (REZENDE; CORDEIRO, 2007).   

De acordo com Marques et al. (2010) um dos aspectos limitantes à produção e qualidade da 

beterraba é a disponibilidade de nutrientes, sendo o aspecto da nutrição mineral ponto chave para 
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um produto de qualidade, devendo ser observado criteriosamente pelo produtor, propiciando a 

melhor forma de absorção dos nutrientes necessários. Sua exigência nutricional também é atribuída 

ao seu rápido desenvolvimento, tendo um ciclo vegetativo curto.  

Os efeitos da adubação orgânica sobre o solo e sobre as culturas são conhecidos há muito 

tempo pelos agricultores, porém a falta de estudo mais amplos sobre as diversas fontes de matéria 

orgânica e suas propriedades químicas e nutricionais, restringe a adubação orgânica na maioria dos 

casos ao uso do esterco puro, sem nenhum processo mais elaborado, como é o caso da 

compostagem e da vermicompsotagem, que produzem resíduos orgânicos de alto valor nutricional 

(OLIVEIRA et al., 2005).    

Segundo Souza e Resende (2006) cobertura morta pode ser conceituada com a prática pela 

qual se aplica, ao solo, material orgânico ou inorgânico como cobertura de superfície. Os materiais 

orgânicos podem ser os mais diversos. Em sua maioria incluem palha e restos de culturas como 

materiais orgânicos utilizados como cobertura morta como palha de arroz, palha de carnaúba, palha 

de café, palha de milho, serragem e capim. A utilização desses materiais de uma forma geral é uma 

prática de baixo custo e de fácil operação (MOURA FILHO, 2009).  O uso da cobertura tem uma série 

de vantagens para a agricultura. Proporciona a redução na evapotranspiração sob cobertura morta 

no solo, pois reduz a evaporação da água no solo (ALLEN et al., 1998), além da cobertura morta 

ampliar a disponibilidade de nutrientes para a cultura disponibilizados durante o processo de 

decomposição (AITA; GIACOMINI, 2003).   

Existem diversas formas de se avaliar efeitos de técnicas ou sistemas de manejo implantados 

em uma cultura; uma delas é a análise de crescimento das plantas, que do ponto de vista 

agronômico, pode ser útil no estudo do comportamento vegetal sob diferentes condições 

ambientais, incluindo condições de cultivo (BENINCASA, 2003). De acordo com Machado et al. 

(1982), a análise quantitativa de crescimento é o primeiro passo na análise da produção das 

culturas. Diversos índices fisiológicos podem ser utilizados na tentativa de explicar e compreender 

as diferenças de comportamento de uma planta submetida a diferentes tratamentos, entre os mais 

utilizados, encontram-se a área foliar e os índices que fazem relação ao acúmulo de massa (PEREIRA; 

MACHADO, 1987). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no município de Apodi-RN, no Campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no período de Agosto de 2014 a Setembro 

de 2015. O experimento foi realizado em blocos casualizados no esquema de parcelas subdivididas, 

com cinco métodos de adubação (adubação com esterco ovino curtido, composto orgânico, húmus 

de minhoca, adubação química e sem adubação) e dois níveis de cobertura do solo (cobertura morta 

com palha de capim búfel e sem cobertura), com duas repetições. Os fertilizantes orgânicos foram 

provenientes do setor de vermicompostagem do Campus, onde o esterco ovino previamente 
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curtido, foi submetido aos processos de compostagem por microorganismo aeróbicos, juntamente 

com material vegetal proveniente da manutenção dos jardins durante 90 dias, e ao processo de 

vermicospostagem, através da decomposição por minhocas vermelhas da Califórnia por 60 dias.   

Para a semeadura da cultura foram confeccionados canteiros de 1,20 m de largura e 4,0 m 

de comprimento, onde os diferentes fertilizantes orgânicos e o químico foram incorporados 

manualmente com o auxílio de enxadas. As doses utilizadas foram 30 t ha-1 de esterco ovino curtido, 

40 t ha-1 de composto orgânico, 20 t ha-1 de húmus de minhoca, para adubação química 60 kg ha-1 

de N na forma de sulfato de amônio, 210 kg ha-1 de P2O5 na forma de super simples e 120 kg ha-1 de 

K2O na forma de cloreto de potássio (TIVELLI et al., 2011).  Passados 30 dias após a incorporação 

dos adubos realizou-se a semeadura manual da cultura da beterraba nos canteiros. A cultivar 

utilizada foi a Tall Top Early Wonder, pelo amplo cultivo comercial entre os produtores, e o 

espaçamento adotado foi de 0,10 entre plantas e 0,20 entre fileiras, e nas covas de 2 cm de 

profundidade foram depositados 3 glomérulos (fruto não descortiçado). Cada parcela foi composta 

de 8 fileiras, sendo a área útil as 6 fileiras centrais. Quando as plantas estavam com 5 a 6 folhas 

definitivas foi realizado o desbaste deixando apenas uma planta por cova. Posteriormente a 

cobertura morta foi distribuída nas parcelas correspondentes pela adição de palha de capim 

triturada em uma camada de 2 cm de espessura. A irrigação ocorreu diariamente pelo sistema de 

microaspersão. Durante o processo de formação das raízes tuberosas realizou-se a amontoa visando 

evitar que as raízes tuberosas entrassem em contato com a luz.  O controle de plantas daninhas foi 

mediante a capina manual 

Aos 15, 30, 40, 50 e 60 dias após a semeadura (DAS) foram coletadas, na área útil de cada 

parcela, duas plantas de beterraba para realização da análise de crescimento. Por ocasião de cada 

coleta foram avaliados a área foliar (AF) e massa seca de folhas (MSF) por planta em cada parcela 

(TÚLIO et al., 2013; BENINCASA, 2003; MAGRO 2012). As folhas foram levadas ao medidor de área 

foliar digital modelo YMJ-C. As massas secas de folhas e raízes foram obtidas mediante a pesagem 

em balança analítica, após a secagem na estufa de renovação forçada de ar a 65 °C, até a obtenção 

de massa seca constante.  

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, onde verificado 

o efeito significativos foram submetidos a análise de regressão. Para tal utilizou-se o software para

análises de regressão Sigma Plot versão 10.0.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se efeito significativo das diferentes fontes de adubação utilizadas sobre os índices 

de crescimentos avaliados na cultura, assim como o uso da cobertura morta associada aos 

fertilizantes. Sedyama et al. (2011) avaliando o efeito do uso de cobertura morta e doses matéria 

orgânica oriunda da decantação de resíduos da suinocultura, não verificaram interação dos fatores 

para as características de crescimento e produtividade estudadas, onde as doses do fertilizante 
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orgânico e as palhadas (bagaço de cana de açúcar e do café) não influenciaram no acúmulo de massa 

da cultura.  

Em relação a área foliar das plantas, conforme a figura 1, verificou-se que as plantas 

adubadas com húmus de minhoca, adubo químico e composto orgânicos proporcionaram maiores 

valores de área foliar na maior parte do ciclo da cultura respectivamente. As parcelas adubadas 

apenas com esterco curtido e sem adubação apresentaram valores de área foliar inferiores na 

maioria das épocas avaliadas. O aumento proporcionado na área foliar da planta implica em 

aumento da capacidade fotossintética da planta, resultando em maior produção de energia e 

biomassa para a cultura (BENINCASA, 2003).  

Área foliar média
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Composto Y= 342,40/(1+exp(-(x-37,03)/8,50))  R² =0,98
Esterco  Y= 306,80/(1+exp(-(x-40,86)/8,24))  R²=0,97
Húmus  Y= 753,97/(1+exp(-(x-54,17)/13,27))  R²=0,99
Químico Y=37,16+0,0001x^3,64  R²=0,98
Sem adubação Y= 335,51/(1+exp(-(x-40,02)/5,43))  R² = 0,98

Figura 1: Área Foliar (AF) da cultura da beterraba dos 15 aos 60 DAS, sob diferentes fontes de adubação. 
Apodi-RN, 2015.  

A cultura apresentou crescimento lento até os 30 DAS onde após 35 DAS, na maioria dos 

tratamentos, ocorreu a um aumento intenso da área foliar até o final do ciclo, por volta dos 60 DAS. 

Os fertilizantes orgânicos previamente decompostos, o húmus e o composto orgânico, permitiram 

que a cultura tivesse esse incremento antecipadamente, por volta dos 30 DAS.  As parcelas 

adubadas com húmus apresentaram aumento na área foliar até a última época de avaliação, não 

mostrando redução até o final do ciclo da cultura. A utilização do esterco ovino puro proporcionou 

menor área foliar nas plantas em relação aos demais fertilizante orgânicos. O fato ocorreu em 
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função dos fertilizantes orgânicos apresentarem absorção mais rápida que os de origem minerais, e 

o processo de decomposição ocorrido na compostagem e vermicompostagem, através da

degradação pelas minhocas e pelos microorganismos respectivamente tornarem os nutrientes mais

disponíveis para a cultura. De acordo com Magro (2012), estudando o efeito de doses de compostos

orgânicos na cultura da beterraba, verificou que os fertilizantes orgânicos apresentaram melhor

disponibilidade de nutrientes como o fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e o uso de compostos

proporcionam aumento sobre os fatores de crescimento da cultura.

No tratamento onde não foi utilizado nenhum fertilizante as plantas apresentaram área 

foliar inferior aos demais tratamentos até próximo aos 40 DAS, onde posteriormente as plantas 

tiveram um incremento no desenvolvimento da área foliar, e aos 60 DAS superaram os valores 

obtidos nas parcelas adubadas com composto orgânico. O fato se deve ao atraso no pico de 

crescimento da área foliar da cultura causada pela disponibilidade reduzida de nutrientes.      

Comparando o efeito do uso da palhada no incremento da área foliar sobre fontes de 

adubação verificamos que ao longo do ciclo o uso da cobertura morta nas parcelas propiciou 

aumento na área foliar das plantas estudadas para todos os tratamentos (figura 2). 

Figura 2: Média da Área foliar (cm²) da beterraba dos 15 aos 60 DAS adubada com diferentes fontes, 
com e sem o uso cobertura morta. Apodi-RN, 2015. 

O efeito bem pronunciado foi verificado após os 25 DAS, onde as plantas intensificaram seu 

crescimento e o efeito do uso dessa técnica foi se tornando mais evidente. A presença da palhada 

proporcionou liberação gradativa de matéria orgânica para a cultura ao longo do ciclo, contribuindo 
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com mais matéria orgânica, além ajudar na retenção da umidade no solo.  Aita e Giacomini (2003) 

avaliando a decomposição e liberação de nitrogênio de resíduos culturais de plantas de cobertura 

de solo verificaram que as palhadas utilizaram libraram nitrogênio para o solo.     

Para o acúmulo de matéria seca na parte aérea da planta ao longo, verificamos efeitos 

semelhantes aos observados na avaliação da área foliar com relação aos diferentes fertilizantes 

orgânicos (figura 3). O comportamento do acúmulo de massa seca seguiu a tendência da área foliar, 

com maior incremento após os 30 DAS. 

Acúmulo de Massa Seca Parte Aérea
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Esterco Y=0,3220+-0,0279x+0,0011x²  R² = 0,94
Húmus  Y=1,7848-0,1509x+0,0035x²  R² = 0,98
Químico  Y=1,3435-0,1158x+0,0026x²  R² = 0,96
Sem Adubação  Y=-0,3308+0,0082x+0,0008x²  R² = 0,90 

Figura 3: Acúmulo de matéria seca na parte aérea da beterraba dos 15 aos 60 DAS, com diferentes 
fontes de adubação. Apodi-RN, 2015. 

Grangeiro et al. (2007) verificaram tendência semelhante com relação ao comportamento 

da massa seca da parte aérea na cultura da beterraba cultivada com a adubação química 

convencional, porém encontraram valores de massa seca da parte aérea de ordens superiores a 10 

g/planta, já que os mesmos realizaram adubação de cobertura com nitrogênio e potássio aos 25 e 

45 DAS. Para o desenvolvimento do presente trabalho verificamos que o húmus e o composto 

orgânico proporcionaram maiores valores de acúmulo de massa seca ao longo do ciclo da cultura, 

seguidos pelo tratamento com adubação química convencional, conforme podemos observar na 

figura 3. As plantas adubadas com húmus apresentaram massa seca de parte aérea da ordem de 5,5 

g por planta, enquanto que nos tratamentos onde foram utilizados o composto orgânico e adubo 
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químico os valores ficaram na ordem de 4 g por planta ao final do ciclo. Magro (2012) verificou um 

valor de massa seca de folhas de 4,7 g por planta ao utilizar composto orgânico como fonte de 

adubação.      

Os tratamentos onde se utilizou apenas o esterco puro e a testemunha sem adubação 

refletiram em menor acúmulo de massa seca, e consequentemente menor desenvolvimento foliar. 

Porém comparando o desenvolvimento de plantas dos dois tratamentos ao longo do ciclo as 

parcelas sem adubação exibiram sinais de deficiência nutricional com manchas roxas nas folhas, e 

retardo no crescimento da parte aérea em relação às tratadas com o esterco ovino.  

Em relação ao efeito do uso da cobertura morta sobre o acúmulo de massa foi possível se 

verificar que nas parcelas onde se utilizou-se a palhada apresentaram maiores valores médios de 

massa seca, superiores às médias dos mesmos tratamentos sem o uso da palhada a partir dos 25 

DAS conforme figura 4.   

Acúmulo de matéria seca - cobertura morta

Dias após a semeadura (DAS)

10 20 30 40 50 60 70

M
as

sa
 se

ca
 (g

/p
la

nt
a)

0

1

2

3

4

5

DAS vs Com palha 
DAS vs Sem palha 
Y=0,2380-0,0369x+0,0016x²  R² =0,97
Y=1,0707-0,0899x+0,0022x²  R² =0,99

Figura 4: Média do acúmulo de matéria seca (g/planta) da beterraba dos 15 aos 60 DAS adubada com 
diferentes fontes, com e sem o uso cobertura morta. Apodi-RN, 2015. 

Moura Filho (2009) verificou que o uso de palha de carnaúba como cobertura de solo na 

cultura da beterraba aumentou a produção da cultura, mostrando seus efeitos benéfico para o 

crescimento das plantas. A decomposição da palhada sobre o solo aumentou a disponibilidade de 

matéria orgânica absorvida, possibilitando melhores condições para o crescimento das plantas das 

parcelas. 
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5 CONCLUSÕES 

Os fertilizantes de origem orgânica apresentaram valores superiores para a área foliar e a 

massa seca da parte aérea das plantas de beterraba em relação à adubação química na maioria das 

épocas avaliadas, com destaque para o húmus de minhoca, que se mostrou uma fonte de adubação 

eficiente para o crescimento da cultura.  

O uso da cobertura morta proporcionou aumento nas variáveis avaliadas para todos os 

tratamentos, proporcionando incremento na área foliar e no acúmulo de massa seca ao longo do 

ciclo da cultura.     
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RESUMO 

O Chouriço é um alimento típico que perdura até os 

dias de hoje. É um doce produzido artesanalmente no 

interior do estado do RN, tendo como destaque a 

região do Seridó. Possui uma consistência cremosa, 

adocicada, sabor forte, cor escura e seus principais 

ingredientes de origem animal são o sangue fresco e 

a banha do porco. Este estudo teve como objetivo 

principal avaliar a qualidade microbiológica do 

chouriço comercializado e produzido nos municípios, 

do estado do Rio Grande do Norte, de Carnaúbas dos 

Dantas e Parelhas.  

PALAVRAS-CHAVE: Chouriço, Análise microbiológica, Carnaúbas dos Dantas e Parelhas. 

MICROBIOLOGICAL QUALITY DIAGNOSIS OF CHORIZO PRODUCED IN CITIES OF 
DANTAS CARNAÚBAS AND PARELHAS - RN. 

ABSTRACT 

The Chorizo is a typical food that endures to this day. 
It is a sweet produced by hand inside the RN state, 
with the highlight the Seridó region. It has a creamy 
consistency, sweet, strong taste, dark color and their 
main ingredients of animal origin are fresh blood and 
pig lard.  

This study aimed to evaluate the microbiological 
quality of chorizo marketed and produced in the
municipalities, the state of Rio Grande do 
Norte, of Carnaúbas of Dantas and Parelhas. 

KEY-WORDS: Chorizo, Microbiological Analysis, Carnaúbas of Dantas and Parelhas. 
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1   INTRODUÇÃO

     No Seridó nordestino, o suíno não só oferece a carne, mas também um importante ingrediente 

para produção de um prato típico da região, o Chouriço; esse tipo de doce está no gosto do 

sertanejo a mais de um século, inicialmente presente no âmbito rural e só então, no século XX, 

aparecendo nas áreas urbanas (MEDEIROS et al., 2008, p. 1).  

     O chouriço é um alimento típico que perdura até os dias de hoje. É um doce produzido 

artesanalmente no interior do estado do RN, tendo como destaque a região do Seridó; a 

sobremesa possui uma consistência cremosa, adocicada, sabor forte, cor escura e seus principais 

ingredientes são o sangue fresco e a banha do porco (DANTAS, 2008). 

    É uma iguaria que conquistou o paladar do seridoense, tratando-se de um produto ainda pouco 

conhecido e também muito recriminado, considerado um alimento “carregado”, segundo crenças 

populares (TEXEIRA et al., 2009, p. 1). Isto pode ser explicado pelo fato do chouriço ser produzido 

a partir do sangue suíno, já que o animal é tido como “sujo” devido às condições sanitárias 

irregulares e por possuir uma alimentação inadequada em criadouros. 

     A determinação de microrganismos como Bolores e Coliformes em alimentos como o chouriço, 

por exemplo, indicam não apenas a sua qualidade microbiológica, mas também a maneira de 

como este é produzido, considerando as condições de higiene do local de produção e do próprio 

produtor. Atualmente não existe legislação para esse tipo de doce, dessa forma se faz necessário 

estudos sobre as formas de preparação bem como da qualidade do mesmo, livre de qualquer tipo 

de contaminação. 

    Os bolores e leveduras constituem um grande grupo de microrganismos, a maioria originária do 

solo ou do ar. Diversos bolores crescem em condições de pH inferior a 2,0 e várias leveduras 

crescem abaixo de 1,5; alguns fatores são determinantes para o crescimento dos mesmos, como a 

temperatura e atividade de água (SILVA et al., 2010).  

    O grupo dos coliformes totais é um subgrupo da família Enterobacteraceae que, inclui 44 

gêneros e 176 espécies. Nesse grupo, estão apenas as enterobactérias capazes de fermentar a 

lactose com produção de gás, entre 24 e 48 horas a 35°C. Mais de vinte espécies encaixam-se 

nessa definição, dentre as quais aparecem tanto bactérias originárias do trato gastrointestinal de 

humanos e outros animais de sangue quente, como também bactérias não entéricas (SILVA et al., 

2010). 

    O presente trabalho teve como objetivo principal verificar a qualidade microbiológica do 

chouriço produzido nos município de Carnaúbas dos Dantas e Parelhas, pertencentes ao estado do 

Rio Grande do Norte, tendo em vista que é um produto elaborado de forma artesanal e, em 

muitos casos, sem nenhum tipo de boas práticas de fabricação.  
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2   REVISÃO BIBLOGRÁFICA

     O Brasil é um país cheio de diversos sabores, aromas e cores no que se diz respeito a sua 

culinária. No Nordeste brasileiro podemos observar uma grande variedade de temperos, 

alimentos e receitas. No estado do Rio Grande do Norte, o consumo de alimentos está ligado à 

história, à tradição, ao gosto culinário e a cultura (DANTAS, 2008). 

     O saber-fazer desse doce seridoense, reporta-se a colonização do território do Seridó, quando 

se vivia da criação de porcos, gado, galinhas e caprinos; animais que foram trazidos pelos 

colonizadores luso-brasílicos; como também da pequena agricultura da região (MACEDO, 2012, p. 

105).   

     O chouriço pode ser classificado como uma forma de reaproveitamento do sangue suíno após o 

abate, pois, nas mãos habilidosas das chouriceiras, como são chamadas as mulheres que 

comandam a produção do doce, residentes tanto na zona rural como na zona urbana, 

transformam o sangue, a gordura suína e algumas especiarias associadas a castanha de caju e 

farinha de mandioca, em uma alimento apetitoso e muito saboroso (DANTAS, 2008). 

     A Figura 1 abaixo apresenta uma forma de comercialização do chouriço nas cidades de 

Carnaúbas dos Dantas e Parelhas. 

Figura 1 – Chouriço produzido no município de Parelhas/RN. 

FONTE: Do próprio Autor. 

     Segundo Dantas (2008), a produção do doce requer experiência, normalmente de mulheres 

“maduras”, envolvendo a participação de quase todos os integrantes da família, vizinhos e amigos, 

na qual são longas horas de cozimento até a sua preparação final. 

     A tradição de fazer chouriço está na história do seridoense há muito tempo, apesar de poucos 

relatos e estudos sobre o doce, sendo a técnica de produção passada de pai para filho. Esse tipo 

de alimento desperta a curiosidade de ser estudado e analisado, despertando a busca pela sua 

valorização como alimento seridoense e patrimônio cultural de um povo (DANTAS, 2008). 
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3    METODOLOGIA

3.1 Levantamento dos municípios que comercializam o chouriço 

 Segundo Dantas (2008), estudiosa sobre o chouriço, em seu trabalho, “O Sabor do sangue: 

uma análise sociocultural do chouriço sertanejo”, retrata alguns municípios onde o doce é 

produzido com grande frequência, na zona rural, das cidades do RN: Acari, Carnaúba dos Dantas, 

Cruzeta, Caicó, Jardim do Seridó, Parelhas, São José do Seridó entre outras. Através desse 

mapeamento de cidades, foram realizados contatos para o agendamento das visitas com os 

produtores. 

 Foram realizadas duas visitas técnicas aos locais de produção do chouriço nos municípios 

de Carnaúbas dos Dantas e Parelhas, que foram selecionadas devido à grande produção, número 

de produtores e comercialização no interior das cidades e até mesmo para outros estados.  

3.2 Coleta de amostras 

      Para realização das coletas das amostras, acompanhou-se todo o processo de fabricação 

(adição de ingredientes, cocção e envase) para posterior coleta. As mesmas foram coletadas nas 

próprias embalagens em que são comercializadas e transportadas em caixa isotérmica com gelo 

até o laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – Campus Currais Novos, onde foram armazenadas sob refrigeração para 

posteriores análises, após quinze dias de armazenamento. 

3.3 Análises microbiológicas 

     As metodologias empregadas nas análises microbiológicas seguiram as recomendações de Silva 

et al. (2010). Antes das análises, as amostras coletadas de cada cidade visitada, foram maceradas, 

para melhor homogeneização do chouriço com as amêndoas de castanha de caju na superfície do 

doce, que tem como objetivo principalmente decorativo. Logo após foram realizadas as seguintes 

análises: determinação de Coliformes, Bolores e Leveduras.  

    A determinação de bolores e leveduras no chouriço foram feitas a partir do método de 
contagem padrão em placa. A determinação de coliformes totais nas amostras de chouriço, foi 
utilizado o método APHA do número mais provável (NMP). (COUSIN et al., 2001 apud SILVA et 
al.,2010, p.116). 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

      As duas formulações estudadas possuem características distintas, na qual diferenciam-se pelos 

ingredientes, quantidades e tempo de preparação. Os ingredientes utilizados na produção do 

Chouriço, são: sangue fresco do suíno, gordura (banha suína), rapadura, castanha, canela, erva-

doce, cravo, gengibre, farinha de mandioca, extrato de coco, pimenta-do-reino. O doce é 

geralmente produzido em tachos (alumínio), com longas horas de processo (4 a 8 horas) sob 

agitação manual constante até o momento do envase. 

4.1 Parelhas 

     A elaboração do chouriço inicia-se com o abate do suíno, seguido pela coleta do sangue e a 

gordura in natura, adicionados em um tacho com capacidade de 50 L, juntamente com os demais 

ingredientes (rapadura, castanha, canela, erva-doce, cravo, extrato de gengibre, farinha de 

mandioca, extrato de coco e pimenta-do-reino), por um período de 8 horas de cocção, cujas 

temperaturas do doce variam entre 40° e 81°C. O produto final é envasado em embalagens 

plásticas descartáveis e acondicionado sob a temperatura ambiente. 

4.2 Carnaúba dos Dantas 

    A partir da recepção do sangue, o mesmo é adicionado em tacho com capacidade de 70 L, com 

adição da gordura animal e demais ingredientes (rapadura, castanha, canela, erva-doce, cravo, 

gengibre, farinha de mandioca, extrato de coco e água), por um período de 4 horas de cocção, 

cujas temperaturas do doce variam entre 60° a 89°C. O produto final é envasado embalagens 

plásticas descartáveis e acondicionado sob refrigeração. 

4.3 Avaliação microbiológica 

     As amostras foram submetidas a análises microbiológicas depois de quinze dias de 

armazenamento sob refrigeração no laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos. 

      A avaliação microbiológica nas duas amostras, apresentaram-se ausentes tanto para a 

determinação de bolores e leveduras (nove placas com PDA) quanto para coliformes totais (nove 

tubos com LST) termotolerantes (nove tubos com EC), nestes dois últimos casos, não havendo a 

presença de gás ou turvação nos tubos inoculados. 

     As imagens a seguir, apresentam umas das placas utilizadas para determinação de bolores e os 

tubos para determinação de coliformes, segundo o método de Silva et al. (2010). 
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Figura 2: Determinação de Bolores e leveduras em placa com PDA (a esquerda); determinação de coliformes totais 
em tubos com LST (a direita). 

FONTE: Do próprio Autor. 

     Os resultados das análises microbiológicas podem ser verificados nas Tabelas 1 e 2 

respectivamente, para os municípios de Parelhas e Carnaúba dos Dantas: 

Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas do chouriço produzido na cidade de Parelhas. 

Amostra de Chouriço da cidade de Parelhas/RN. 

Diluições 
Coliformes 

Totais 
Coliformes 

Termotolerantes 
Bolores e 
Leveduras 

10 -1 

10 -2 

10 -3

 <3,0 NMP/g <3,0 NMP/g 
0 UFC/g 
0 UFC/g 
0 UFC/g 

Fonte: Do próprio autor. 
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Tabela 2: Resultados das análises microbiológicas do chouriço produzido na cidade de Carnaúbas dos Dantas. 

Amostra de Chouriço da cidade de Carnaúbas dos Dantas/RN. 

Diluições 
Coliformes 

Totais 
Coliformes 

Termotolerantes 
Bolores e 
Leveduras 

10 -1 

10 -2 

10 -3

<3,0 NMP/g <3,0 NMP/g 
0 UFC/g 
0 UFC/g 
0 UFC/g 

Fonte: Do próprio autor. 

     A ausência de contaminação no chouriço aponta para inexistência de recontaminação do doce, 

como também atesta a eficiência das altas temperaturas (80 º e 90º ºC) usadas no processo de 

cocção do mesmo. Os resultados da análise de bolores e leveduras do chouriço para um tempo de 

armazenamento de 15 dias corrobora com os dados de Dias (2011), que analisou a contaminação 

microbiológica de doce em massa da casca do maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa), verificou 

que não foi encontrado qualquer tipo de crescimento de bolores nas formulações analisadas, na 

qual o mesmo atestou que estes estão aptos para o consumo.  

     Segundo Martins et al. (2008), que realizou análises microbiológicas em doces de umbu verde e 

maduro, verificou que os mesmos apresentaram-se negativos quanto à presença de bolores e 

leveduras em todas as formulações realizadas, (<10 UFC g–1), mostrando que foram obtidos dentro 

dos padrões de higiene, garantindo ao produto padrões de qualidade de acordo com a 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bairros et al. (2009), verificou a 

qualidade microbiológica de doces de leite, sendo que após as análises, nenhuma das amostras 

apresentou contaminação pelos microrganismos entéricos patogênicos: Salmonella, Coliformes a 

45ºC e Staphylococcus coagulase positiva, de acordo com as análises microbiológicas realizadas, e 

segundo os padrões microbiológicos determinados pela ANVISA. 

      Segundo Silva et al. (2010), os bolores e leveduras crescem abaixo do pH de 2,0 e várias 

leveduras crescem abaixo de 1,5, o chouriço possui o pH 6,15 ± 6,15, como também sua atividade 

de água (wa) varia de 0,62 ± 0,45.  

     Desse modo, conclui-se que o processamento empregado na produção do Chouriço foi eficaz 

para garantir a segurança microbiológica dos doces. 

     Segundo os produtores de Chouriço das cidades visitadas, os mesmos afirmam que o doce tem 

um longo período de vida de prateleira, variando de seis meses a um ano, dependendo do tipo de 

armazenamento que é feito.  Esta afirmação dos produtores sugere que seja realizada uma 

avaliação microbiológica dos 6 meses até os 12 meses de armazenamento.  

316



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

5  CONCLUSÃO

     De acordo com os resultados expressos através das análises microbiológicas realizadas nas 

amostras de Chouriço, produzidas nos municípios de Parelhas e Carnaúbas dos Dantas/RN, 

verificou-se a ausência de contaminação de origem microbiológica, embora todo processo de 

fabricação seja realizado de forma artesanal, tendo em vista ainda as altas temperaturas que o 

doce é submetido, como também a utilização de embalagens plásticas descartáveis. Dentre os 

testes realizados, após o período de quinze dias, as amostras apresentaram-se livres de quaisquer 

tipos de contaminação microbiológica, o que indica as boas condições de higiene desde a escolha 

da matéria prima, passando pelo processamento e posterior armazenamento. Deve-se haver 

outros estudos nessa linha de pesquisa, que comprovem a qualidade do Chouriço produzido nas 

cidades do Seridó/RN, contribuindo assim, para futuros projetos sobre processo de salvaguarda do 

doce seridoense. Diante disso, faz-se necessária a avaliação microbiológica do doce, tendo em 

vista a sua vida de prateleira, partindo do tempo 0 até 1 ano, comprovando assim, sua qualidade 

para o consumo. 
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MARACUJÁ (PASSIFLORA EDULIS) PELO MÉTODO FOAM-MAT

A. C. B. Silva1; C. E. A. Dantas2; L. A. Marciano3 e U. K. L. Medeiros4

E-mail: cristinnabezerra@gmail.com
1
; carlos.eduad@hotmail.com

2
; leonardo.marciano@ifrn.edu.br³;

uliana.medeiros@ifrn.edu.br
4
 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o 
método de desidratação da polpa de maracujá em 
camada de espuma também conhecido como foam-
mat, avaliando-se o desempenho do processo e as 
características da matéria-prima e do produto final 
obtido. Avaliou-se a reconstituição do pó produzido a 
partir da desidratação da polpa de maracujá e os 

adjuvantes Emustab e Liga neutra. Os parâmetros 
físico-químicos analisados foram pH, acidez total 
titulavel, sólidos solúveis totais, densidade e 
atividade de água para a polpa in natura e tempo de 
reconstituição para a polpa em pó. Os resultados 
obtidos neste trabalho foram muitos próximos aos 
reportados na literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: Maracujá, secagem, foam-mat. 

PRELIMINARY FEASIBILITY STUDIES OF PASSION FRUIT PULP DRYING 
(PASSIFLORA EDULIS) BY FOAM-MAT METHOD

ABSTRACT 

 This work aims to study the dehydration method of 
passion fruit pulp in foam layer also known as foam-
mat, evaluating process performance and 
characteristics of the raw material and end product. It 
was avaluated the reconstitution of the powder 
produced from the dehydration of the passion fruit 

pulp with Emustab adjuvants and neutral League. The 
physical and chemical parameters analyzed were pH, 
titratable total acidity, soluble solids, density and 
water activity from pulp in natura and reconstitution 
time for powder pulp. The results of this work were 
many close to those reported in the literature.  

KEY-WORDS:  Passion fruit, drying, foam-mat. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país privilegiado por sua diversidade de clima e solo, garantindo uma produção de 
frutas bastante diversificada, sendo um dos principais produtores e exportadores de várias 
espécies frutíferas nativas e exóticas ainda não aproveitadas em todo o seu potencial (CÁCERES, 
2003). 

O maracujá (Passiflora edulis) é uma planta de clima tropical com ampla distribuição geográfica. 
A cultura do maracujá está em franca expansão tanto para a produção de frutas para consumo "in 
natura" como para a produção de suco.  

A conservação dos alimentos é de grande importância para a indústria alimentícia. Com o 
intuito de aumentar a vida útil dos produtos, desenvolvem-se novas técnicas para a conservação 
de alimentos e aprimoram- se as existentes. Tais técnicas asseguram o atendimento ao mercado 
consumidor durante todo o ano, mesmo em períodos de entre safra ou de baixa estação, e 
expandem este mercado a regiões mais distantes do centro produtor. (ANDRADE JÚNIOR et al., 
2005). 

Atualmente, os produtos em pó, obtidos das polpas de frutas, são cada vez mais utilizados pela 
indústria nacional de alimentos, uma vez que o processamento desses frutos reduz 
significativamente os custos com embalagens, transporte, armazenamento e conservação. (COSTA 
et al., 2003). 

Dentre os métodos aplicados para a obtenção de produtos alimentícios em pó, a que vem 

se destacando é a secagem em camada de espuma (foam-mat) que é um método de desidratação 

no qual alimentos líquidos e semilíquidos são transformados em uma espuma estável através da 

adição de agentes químicos com propriedades emulsificantes e espessantes. (SOARES, 2001). É um 

processo que tem como vantagem o baixo custo de operação e utiliza menor tempo de secagem 

devido à elevada área de contato exposta ao ar aquecido, a qual facilita a retirada da umidade. O 

produto obtido ao final do processo se apresenta poroso e facilmente reidratável.  

A desidratação em camada de espuma tem a característica de manter alta qualidade dos 
produtos, oferecendo grandes possibilidades comerciais, sendo aplicadas em café, sucos de 
laranja, uva, maracujá, carambola, abacaxi e outros produtos instantâneos. (SANKAT & 
CASTAIGNE, 2004). 

Com base nesse contexto, o presente trabalho estudou-se o processo de secagem da espuma 
obtida a partir da polpa de maracujá com diferentes formulações e diferentes temperaturas pelo 
processo em camada de espuma (foam-mat). Para o processo foram utilizados os adjuvantes 
Emustab® e Super-Liga-Neutra® na formulação para melhor estabilidade da espuma. 
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Maracujá (Passiflora edulis) 

O maracujá é um fruto da América Tropical, sendo cultivado em países de clima tropical e 

subtropical, pertecente à família Passifloraceae, gênero Passiflora, encontra no Brasil condições 

excelentes para seu cultivo, existem mais de 150 espécies nativas, das quais 60 produzem frutos 

que podem ser aproveitados direta ou indiretamente como alimento, rico em minerais 

e vitaminas, principalmente A e C, muito apreciado pela qualidade de seu suco, de sabor e 

aroma agradáveis (KISHORE et al., 2011). 

O suco e a polpa de maracujá são utilizados no preparo de diversos produtos, entre os 
quais podem ser citados: bebidas carbonatadas, bebidas mistas, xaropes, geleias, laticínios, suco 
em pó, sorvetes e alimentos enlatados. 

2.2. Secagem 

É uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo homem para a preservação de alimentos. 

Ela consiste na redução da atividade de água dos alimentos pelo processo de remoção da água 

presente no interior dos mesmos. Em relação aos outros métodos de conservação para períodos 

longos como a refrigeração, a apertização ou tratamentos químicos, a desidratação oferece custo 

mais baixo e operações mais simples (ROCHETI, 2014). A remoção de água diminui a atividade de 

água do produto, inibindo o desenvolvimento de microrganismos e retardando deteriorações 

de origem físico-química (CANO-CHAUCA et al., 2004). 

O principal objetivo da secagem é permitir longos períodos de estocagem, minimizar o 

tamanho e consequentemente a quantidade de material a ser embalado e transportado. As frutas 

e hortaliças caracterizam-se pelo alto teor inicial de água, sendo considerados produtos perecíveis. 

Portanto, o processo de secagem implica em considerável redução de custo em transporte e 

manipulação do produto, além de proporcionar efetivo prolongamento de sua vida útil (CANO-

CHAUCA et al., 2004). 

2.3 Secagem em camada de espuma foam-mat

O método de secagem em camada de espuma (foam-mat) foi desenvolvido na década de 

1950 por Morgan e sua equipe na Califórnia, EUA, e patenteada em 1961. É uma técnica que 

promove rápida secagem de alimentos líquidos, tais como sucos de frutas e vem sendo muito 

utilizada também para alimentos pastosos como purê ou polpas de frutas (MARQUES, 2009). As 

principais vantagens desse método, quando comparado a outros métodos são as baixas 

temperaturas e curtos tempos de secagem (BRYGIDYR et al, 1977). 

O líquido é convertido em uma espuma estável por meio da adição de agentes 

espumantes, em batedeiras ou outros equipamentos geradores de espuma (BRENNAN, 1994; 
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FELLOWS, 2000). Em seguida, a espuma é espalhada sobre uma superfície, utilizando-se 

geralmente camada com espessura em torno de 2 a 5 mm.  

Muitos alimentos naturalmente contêm proteínas solúveis e monoglicerídeos capazes de 

produzirem espumas quando batidos, como o leite, no entanto as espumas produzidas podem ser 

insatisfatórias para a desidratação, sendo necessário também adicionar agentes espumantes e 

estabilizadores para induzir a formação de espuma e para dar estabilidade adequada à secagem 

(SANKAT e CASTAIGNE, 2004). 

Entre as vantagens do processo foam-mat, destacam-se: baixa temperatura de operação e 

tempo de secagem mais curto, devido à maior área de superfície exposta ao ar e maior velocidade 

de secagem.  Estes fatores superam o fato da transferência de calor interna, ser comprometida 

pelo grande volume de gás presente na massa de espuma. O processo além de permitir uma 

rápida remoção de água, promove a obtenção de um produto poroso e de fácil reidratação, sendo 

aplicada em muitos alimentos sensíveis ao calor, como os sucos de frutas (BASTOS et al, 2005; 

KUDRA e RATTI, 2006; SANKAT e CASTAIGNE, 2004). A escolha do tempo e da temperatura de 

desidratação depende do produto a ser desidratado. 

Segundo Apenburg (1971) o produto obtido pelo processo foam-mat tem qualidade 

comparável ao obtido pela secagem a vácuo ou por liofilização, tendo como vantagem o baixo 

custo de processamento aliado a boa retenção do aroma e sabor e facilidade de reconstituição em 

água. Além disso, o processo pode ser realizado em equipamentos diversos, simples, contínuos ou 

descontínuos, podendo ser utilizado gás inerte quando necessário.  

A espuma aumenta a eficiência de secagem porque aumenta a área superficial e a 

capilaridade através dos poros da espuma facilita a perda da umidade. Isso faz com que a secagem 

de uma camada de espuma seja aproximadamente três vezes mais rápida do que a secagem de 

uma camada similar de líquido (FRANCIS, 2000). 

Segundo Bates (1964), além dos teores de sólidos solúveis e insolúveis presentes no 

material, a natureza química da fruta, do agente emulsionante e a natureza e concentração do 

agente estabilizante influenciam na estabilidade e formação da espuma. Para Van Arsdel e Copley 

(1964), é de fundamental importância observar a densidade da espuma obtida, cujo valor mínimo 

deve ser de 0,1 g/cm3 e o máximo compreendido entre 0,5 g/cm3 e 0,6 g/cm3. 

Esse tipo de processo consiste basicamente de três etapas: modificação na consistência 

líquida do suco ou polpa em uma espuma estável, pela adição de agentes espumantes, secagem 

do material em camada fina e pulverização do material desidratado (TRAVAGLINI et al., 2001). 

De forma geral espumas que não colapsarem durante pelo menos uma hora a temperatura 

ambiente são consideradas mecanicamente ou termicamente estáveis para o processo inteiro de 

secagem. Termicamente, espumas estáveis conservam a sua estrutura porosa, o que ajuda na 

melhoria das propriedades de reconstituição do produto seco (BAG,SRIVASTAV; MISHRA, 2011). 
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Monzelle (2009) utilizou a técnica de secagem em camada de espuma para desidratar caldo 

de cana a 50, 60 e 70 ºC. Quanto aos dados experimentais obtidos no estudo foram ajustados os 

modelos de Page, Henderson e Newton. No estudo cinético da secagem, não observou taxa de 

secagem constante no processo. O modelo de Page foi o mais adequado para descrever o 

fenômeno, tendo apresentado coeficientes de determinação R2> 0,9975. Verificou que a umidade 

do pó teve uma redução de 99,23% e a atividade de água de 63,62%. Ainda segundo o mesmo 

autor, a temperatura de 70ºC apresentou menor tempo de secagem. Verificou também que o 

parâmetro K do Modelo de Page decresce com o aumento da temperatura. 

Dantas (2010) avaliou o processo de secagem das polpas de abacaxi e manga pelo método 

foam-mat analisando o efeito da temperatura (60 e 70ºC) e espessura da camada de espuma (4 e 

11mm) sobre a secagem, como também o comportamento das curvas de secagem. A temperatura 

de 70ºC e a espessura de 4mm favoreceram melhor taxa de secagem. O modelo de Page se 

ajustou de forma bastante satisfatória aos dados da secagem das espumas de abacaxi e manga 

com maiores coeficientes de determinação e menores erros relativos. Os pós das frutas 

desidratadas a 70ºC apresentaram maior retenção de ácido ascórbico devido ao menor tempo de 

exposição das espumas ao calor. 

Gurgel (2014) estudou o método de desidratação da polpa de graviola (Annona muricata L) 

em camada de espuma, avaliando-se o desempenho do processo e as características do produto 

obtido. Os experimentos foram realizados conforme o planejamento experimental 23, com 3 

repetições no ponto central. Estudaram-se os efeitos da temperatura (50°C, 60°C e 70°C), 

espessura da camada (0,30 cm, 0,45 cm e 0,60 cm) e concentração de leite (0%, 20% e 40%) na 

cinética de secagem, avaliando-se o comportamento das curvas e as características físico - 

químicas do produto em pó. A secagem apresentou predominante período de taxa constante e às 

taxas específicas foram calculadas a partir da inclinação das retas ajustadas aos dados 

experimentais de massa de água evaporada. A adição do leite promoveu maior expansão da 

espuma facilitando a secagem e aumentando as taxas, diminuiu a acidez do produto, todavia 

prejudicou a reconstituição do pó diminuindo a solubilidade e aumentando o tempo de 

reconstituição. A graviola em pó apresentou características adequadas para conservação, com 

elevada solubilidade do pó e curto tempo de reconstituição.  

2.4 Aditivos 

Segundo a Portaria SVS/MS 540, de 27/10/97, aditivo alimentar é todo e qualquer 

ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o objetivo 

de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, 

processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, 

transporte ou manipulação de um alimento (BRASIL, 1997). 

No processo de secagem foam-mat é utilizado os emulsificantes com a finalidade de 

fortalecer a interface e manter a estrutura da espuma durante o processo de secagem. Os 
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estabilizantes atuam absorvendo e fixando a água livre, retardando a viscosidade, melhorando a 

textura, conferindo-lhe cremosidade. (GURGEL, 2014). 

2.4.1. Emulsificantes 

Segundo a legislação vigente (Portaria nº 540 de 1997), emulsionante/emulsificante é a 

substância que torna possível a formação ou manutenção de uma mistura uniforme de duas ou 

mais fases imiscíveis no alimento (BRASIL, 1997).  

O aditivo comercial Emustab®, em particular, é de baixo custo e tem apresentado bons 

resultados como emulsificante. Este produto é composto dos estabilizantes: monoglicerídeos de 

ácidos graxos destilados (tensoativo/ agentes de aeração estabilizador de cristalização), 

monoestearato de sorbitana (estabilizante), polioxietileno de monoestearato de sorbitana 

(tensoativo) e apresenta o sorbato de potássio como conservante (GURGEL, 2014). 

2.4.2. Estabilizantes 

Estabilizante é a substância que torna possível a manutenção de uma dispersão uniforme 

de duas ou mais substâncias imiscíveis em um alimento. Portanto, todo emulsificante é um 

estabilizante, mas nem todo estabilizante é um emulsificante. Os estabilizantes podem também 

atuar como espessantes, como é o caso da goma agar-agar, da carboximetilcelulose (CMC) e dos 

monos e diglicerídeos. (EVANGELISTA, 1998). 

Entre os estabilizantes mais utilizados na indústria alimentícia estão as gomas guar e 

locusta, a carboximetilcellose (CMC), as carragenas, os alginatos, a gelatina e a pectina, e as suas 

combinações (SOLER e VEIGA, 2001). 

A liga neutra (estabilizante) é apresentada em forma de pó, enquanto o emulsificante é um 

gel.  Atua como estabilizante nos alimentos absorvendo e fixando a água livre, retardando a 

viscosidade, melhorando a textura, conferindo cremosidade e evitando o rápido derretimento 

(GURGEL, 2014). 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no Laboratório de Alimentos do Instituto federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, localizado no município de Currais Novos, RN. 

3.1 MATERIAIS 

Foram utilizados maracujás orgânicos (Passiflora edulis) provenientes dos pomares do IFRN, 
Campus Currais Novos e adjuvantes (Emustab® e Super-Liga-Neutra®).  A polpa foi preparada 
manualmente com a fruta in natura, em seguida foi utilizada para a preparação da espuma. 

Para a formação da espuma foi utilizado 200g da polpa de maracujá e 2g dos adjuvantes 
Emustab e Liga Neutra. Em seguida a mistura foi submetida à agitação constante em batedeira 
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doméstica Giro Master da marca Mallory por 20 minutos, ao final da agitação a espuma foi 
disposta em bandeja de alumínio com 1,5 cm de altura e distribuída uniformemente em camadas 
delgadas para facilitar o processo de desidratação, a secagem foi realizada em estufa de circulação 
forçada com renovação de ar da marca Lucadema, com uma faixa de temperatura de 70°C. 

O produto obtido da secagem foi raspado com espátula de plástico e acondicionado em 
embalagens de vidro. As embalagens foram identificadas com data de fabricação e temperatura. O 
produto foi armazenado em dessecador, para posteriores análises. 

A polpa foi submetida a análises físico-químicas de acidez total titulável (ATT), pH, 
densidade, atividade de água e sólidos solúveis totais (SST), todas em triplicata, de acordo com a 
metodologia do Instituto Adolf Lutz (2008).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos para caracterização físico-química da polpa do maracujá são 

mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1: Análises físico-químicas realizadas para polpa de maracujá. 

Análises Valores 

pH 2,89 ± 0,01 

Acidez total titulável 

(g ác. cítrico/100g)  

4,48 ± 0,13 

Densidade 1,0537±0,0002 

Atividade de água 0,98 ± 0,00 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 11,63 ± 0,10 

Os valores encontrados nas análises físico-químicas da polpa de maracujá encontram-se de 
acordo com os da literatura. Algumas pequenas diferenças podem ser atribuídas à variedade do 
maracujá utilizado, época do cultivo e a forma de extração da polpa.  

De acordo com a IN nº 1 do MAPA de 07 de Janeiro de 2000 as porcentagens que representam o pH, a 
acidez total titulável, estão de acordo com os dados disponíveis. O teor de sólidos solúveis totais 
encontrado foi menor em relação aos dados obtidos por Machado et al. (2003), já que, no presente 
trabalho foi encontrado o valor de 11,63°Brix. 

O valor encontrado de densidade na polpa de maracujá foi de 1,0537, já na polpa in natura 
extraída diretamente da fruta em (D+1), foi de 1,047 e 1,053g/mL (Gomes et al., 2006). 

Azevedo; Costa e Azoubel (2009) determinaram a atividade de água do maracujá e obtiveram 
o valor de 0,94, próximo ao valor encontrado neste trabalho que foi de 0,98.

325



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

O pó obtido da secagem obteve um aspecto seco, de coloração amarelo alaranjado e com 
aroma característico da fruta.  

5 CONCLUSÃO 
As análises físico-químicas da polpa de maracujá demonstraram resultados satisfatórios, já 

que os mesmos se apresentaram dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira e 

semelhantes aos reportados pela literatura. Verificou-se também que é possível produzir a polpa 

de maracujá em pó, a partir do método de secagem em leito de espuma (foam-mat). Sugere-se 

que trabalhos futuros sejam desenvolvidos a fim de avaliar as características físico-químicas do pó, 

bem como sua estabilidade e possibilidade de utilização em outros produtos. 
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ELABORAÇÃO DE PATÊ DE CARNE DE SOL COM CHEDDAR 
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RESUMO 

Patê é um produto curado, de massa fina e é 

considerado um embutido cozido. São considerados 

ingredientes obrigatórios do patê, a carne e/ou 

miúdos específicos das diferentes espécies de 

animais, sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou 

potássio. O presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver um produto cárneo de caráter inovador, 

utilizando como fonte proteica a carne de sol, 

adicionada de requeijão cremoso sabor cheddar, 

agregando praticidade e valor a carne de sol, que é 

bastante consumida e apreciada na região Nordeste, 

como também realizar uma pesquisa de intensão de 

compra em relação a esse alimento. O patê foi 

elaborado no laboratório de carnes e pescados do 

IFRN Campus Currais Novos. Foi realizado uma 

pesquisa de mercado em relação a aceitação do 

produto por possíveis consumidores onde o patê de 

carne de sol com cheddar apresentou boa aceitação, 

com cerca de 96% de aprovação dos possíveis 

consumidores, apresentando uma frequência de 

consumo maioritariamente semanalmente e 42% dos 

entrevistados achara a ideia criativa e consumiriam 

no lanche. O produto manteve uma boa frequência 

de consumo por ser um produto simples e prático 

com a mistura de carne de sol que é bem apreciada 

pelos entrevistados assim como o queijo cheddar. É 

um produto de caráter inovador no qual agrega-se 

valor a matéria prima que faz parte da economia da 

região do Seridó. 

PALAVRAS-CHAVE: Patê, carne de sol, cheddar. 

SUN MEAT OF PREPARATION WITH CHEDDAR TEWL 

ABSTRACT 

Pate is a cured product, thin crust and is considered a 

boiled built. They are considered mandatory 

ingredients pate, meat and / or specific kids of 

different species of animals, salt, nitrite and / or 

sodium nitrate and / or potassium. This study aimed 

to develop a meat product's innovative character, 

using as a protein source the corned beef, mixed with 

curd creamy cheddar flavor, adding convenience and 

value to corned beef, which is widely consumed and 

appreciated in the Northeast, as also perform a 

purchase intension of research in relation to that 

food. The pate was prepared in the lab meat and fish 

IFRN Campus Currais Novos. Market research was 

carried out in relation to acceptance of the product 

by potential consumers where the corned beef pate 

with cheddar showed good acceptance, with about 

96% approval of potential consumers, with a 

consumption rate mostly weekly and 42% of 

respondents thought the creative idea and consume 

the snack. The product remained a good consumption 

rate to be a simple and practical product with the 

mixture of corned beef that is well appreciated by the 

participants as well as cheddar cheese. It is an 

innovative product character in which value is added 

to the raw material that is part of Seridó region's 

economy.

KEY-WORDS: Pate, corned beef, cheddar.
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1   INTRODUÇÃO 

O patê é um produto inovador elaborado com a mistura de carne e queijo cheddar. A carne 

de sol é um produto cárneo levemente salgado de rápida perecibilidade e tradicionalmente 

consumido pela população brasileira principalmente da região nordestina. A carne de sol não 

possui uma regulamentação técnica que lhe confira definições de critérios e padrões físico-

químicos ou microbiológicos ou que lhe atribua um memorial descritivo para a sua elaboração. 

Também não há no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

qualquer artigo que forneça um conceito caracterizando-a de forma legal. A elaboração deste 

produto segue então, conceitos ou normas típicas regionais. É um produto consumido em todas as 

regiões do R. G. do Norte e mais curioso ainda em quase 100% das famílias nativas, tendo como 

peculiaridades os conservantes “sol e sal” em abundância no estado, tornando-se uma das 

produções mais antiga do povo potiguar. 

Consumida em todo o Brasil, seja como carne seca ou alguma variação, mas principalmente 

presente no Nordeste, a carne seca é feita sempre com carne de boi. 

No Rio Grande do Norte o município de Caicó se destaca por ser um dos pioneiros nessa prática, 

assim também outros municípios também se destacam em termos de produção.  

Queijo tipo "Chedar" é o produto obtido do leite pasteurizado, de massa semicozida, 

prensado e devidamente maturado pelo espaço mínimo de 3 (três) meses. Deve apresentar:  

1-Formato: cilíndrico, bordos retos e faces planas formando ângulo vivo;

2-Peso:7 a 8kg (sete a oito quilogramas);

3- Crosta: fina, firme, meio rugosa, de cor amarelo-parda, untada de óleo vegetal,

preferentemente revestido de parafina;

4- Consistência; dura, meio friável, de untura seca

5- Textura: fechada, com olhos mecânicos, pouco numerosos.

6- Cor: amarela-palha, homogênea, translúcida;

7- Odor e sabor: suaves, sendo o sabor tendente a picante adocicado.

A partir disso resolveu-se elaborar um patê utilizando a carne de sol pelo seu alto consumo 

e apreço na região Nordeste, assim como seu valor nutricional, adicionando a esse produto o 

queijo cheddar que apresenta sabor marcante e atrativo, agregando valor a esse tipo de carne e 

produzindo um patê de propriedades sensoriais agradáveis.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Patê 

Patê é um produto cozido com tradições gastronômicas importantes e com propriedades 

sensoriais muito apreciadas, é um produto curado, de massa fina e é considerado um embutido 
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cozido. O primeiro patê foi produzido com fígado de ganso (“foie-grass”) ou fígado de porco 

(MINOZZO, 2005). 

 Existem duas denominações para patês: patê cremoso o qual é produzido com parte da 

carne crua e outra cozida, e patê pastoso o qual é processado com matéria-prima cozida 

(SCHMELZER-NAGEL, 1999 apud MINOZZO, 2005). 

São considerados ingredientes obrigatórios do patê, a carne e/ou miúdos específicos das 

diferentes espécies de animais, sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio. Os patês deverão 

conter no mínimo 30% da matéria-prima que o designe, exceto o de fígado cujo limite mínimo 

poderá ser de 20%(MINOZZO, 2005).  

2.2.  Carne de sol 

A carne de sol é um produto artesanal, resultado da aplicação de técnicas de salga e 

desidratação parcial da carne, empregado por populações principalmente do Norte e Nordeste do 

Brasil (MENNUCCI, 2009). 

Este alimento surgiu primeiramente no Nordeste como uma alternativa para manter a 

produção excessiva de carne bovina devido as dificuldades de conservação aliado ao baixo nível 

econômico da população que não possuíam equipamentos de refrigeração (SOUZA, 2005)  

O Rio Grande do Norte é o principal fornecedor de carnes para outros estados, onde se 

aprendeu a técnica para produzir a carne-de-sol, com o intuito de suprimir as perdas relativas ao 

peso do gado em longas viagens (ARAUJO et al., 2005 apud BOTELHO, 2006). A região é 

privilegiada com relação às condições climáticas que são favoráveis à desidratação do alimento, 

oferecendo sol e vento em abundância (NOBREGA,1983 apud ALBIEL, 2004). O município de Caicó 

é o centro mais conhecido de produção no Rio Grande do Norte (SOUZA, 2005) 

Para fabricação da carne de sol são preferíveis carnes de animais gordos que proporcionam 

melhor rendimento e melhor aceitação comercial, devido a cor vermelha mais intensa, devido isso 

o coxão mole é o corte mais utilizado (SOUZA, 2005).

A composição química da carne após a cura é modificada, sofrendo uma redução no teor 

de umidade e consequentemente na atividade de água (aa) do produto, que varia conforme a 

quantidade de sal utilizado no seu preparo. Outra alteração que ocorre na carne durante esse 

processo é a mudança na cor. A cor da carne e de produtos cárneos é um importante aspecto de 

aceitabilidade do consumidor, dependente principalmente do estado químico do pigmento 

mioglobina (vermelho púrpura) e da proteína do grupo heme (LIRA, 1998).  

Devido as características de preparo rápido, textura macia, sabor e aroma agradáveis 

qualificam esse tipo de carne como cardápio e ingrediente em restaurantes (MENNUCCI, 2009). A 

carne de sol é um produto com baixo teor de sal e alto teor de umidade com Aa oscilando entre 

0,94 e 0,96 (FELÍCIO, 2007 apud MENNUCCI, 2009). 

2.3. Queijo cheddar 
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O queijo Cheddar é um dos mais populares do mundo, surgiu antes do século XIV, e seu 

nome é originário da vila de Cheddar no sudeste da Inglaterra. Esse queijo pode ser maturado de 

dois a seis meses em câmaras especiais. Deve ser consumido com vinho tinto e pode ser utilizado 

na fabricação de queijos fundido. É um queijo duro de coloração do branco ao amarelo e seu sabor 

típico é um delicado sabor de nozes. (ALBUQUERQUE, 2002).  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Processamento do patê 

O processamento do patê foi desenvolvido experimentalmente em cozinha caseira, onde 

foi utilizado carne de sol cozida na água, alho e cebola e adicionado de requeijão cremoso sabor 

cheddar. As proporções de ingredientes encontram-se na tabela 1, e o fluxograma de produção na 

figura 1.  

Tabela 1: Ingredientes utilizados na elaboração do patê e respectivas proporções. 

INGREDIENTES PROPORÇÃO ADICIONADA (%) 

Carne de sol cozida 69,44 

Requeijão sabor cheddar 30,56 

TOTAL 100,00 

1- Foram transferidos 250g de carne de sol cozida para o liquidificador onde foi triturado

até obter-se uma consistência pastosa;

2- A carne triturada foi transferida para uma panela e levada a fogo baixo;

3- Foram adicionados 110g de requeijão cremoso sabor cheddar e mexido a mistura até

homogeneizar;

4- A mistura foi transferida e batida no liquidificador para obter uma consistência ainda

mais pastosa e homogênea;

5- Por fim foi transferida a massa para um recipiente onde foi armazenado na geladeira

para o resfriamento e posterior consumo.
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Fluxograma de obtenção do patê de carne de sol com cheddar 

Carne de sol cozida

Trituração

Adição do requeijão cheddar 

Aquecimento e homogeneização

Trituração e homogeinização

Armazenamento e resfriamento

Consumo

Figura 1: Fluxograma de processamento empregado para obtenção do patê de carne de sol com cheddar 

333



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

3.2. Pesquisa de mercado 

Foi realizada uma pesquisa de mercado em relação a aceitação do produto por possíveis 

consumidores. A ficha do questionário aplicado para análise de intensão de compra do patê de 

carne de sol com cheddar encontra-se na Figura 2.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O patê de carne de sol com cheddar apresentou uma textura cremosa, de cor marrom clara 

com um sabor e aroma agradável, em seu sabor prevaleceu o da carne de sol com um suave sabor 

do cheddar, e o aroma bem acentuado. Para a produção de 400g de patê houve um custo de R$ 

8,45. Foi realizada uma pesquisa para avaliar a aceitação do produto onde se obteve os seguintes 

resultados:  

Figura 2: Questionário da pesquisa de mercado 
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Estimativa de preço do patê de carne de sol com cheddar 

A estimativa de preço para 400 gramas de patê está apresentada na tabela a seguir: 

Tabela 2: Estimativa de preço do patê 

INGREDIENTES GRAMAS PREÇO R$ 

Carne de sol 250 5,50 

Cebola 25 0,20 

Alho 15 0,50 

Requeijão sabor cheddar 110 2,25 

TOTAL 400 8,45 

5 CONCLUSÃO

A partir dos resultados concluiu-se que o patê de carne de sol com cheddar apresentou boa 

aceitação, com cerca de 96% de aprovação dos possíveis consumidores, apresentando uma 

frequência de consumo maioritariamente semanalmente e 42% dos entrevistados achara a ideia 

criativa e consumiriam no lanche. O produto manteve uma boa frequência de consumo por ser um 

produto simples e prático com a mistura de carne de sol que é bem apreciada pelos entrevistados 

assim como o queijo cheddar.  

Esse produto agrega valor à matéria-prima, e é, portanto, uma oportunidade para 

profissionais do ramo de processamento de alimentos desenvolverem pesquisa e produtos 

inovadores e lucrativos nessa área.  
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CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES NA PRODUÇÃO 
AGROECOLÓGICA DE MARACUJÁ 

RESUMO 

Este trabalho apresenta ações desenvolvidas 

durante o Projeto de Extensão intitulado “Capacitação de 

agricultores familiares na produção agroecológica de 

Maracujá” que teve como principal objetivo capacitar 

agricultores familiares na produção de Maracujá 

evidenciando o manejo de base ecológica, especificamente 

na produção de adubos orgânicos (Compostagem Orgânica 

e Biofertilizantes líquidos). Além disso, esse trabalho 

objetivou também, fomentar o uso de defensivos naturais 

já que o uso de agrotóxicos é feito em longa escala, sendo 

esse uso um fator negativo, tendo em vista que esses 

produtos químicos são prejudiciais à saúde do agricultor e a 

saúde das pessoas que vão adquirir o alimento. As 

atividades desenvolveram-se na Serra de Santana mais 

especificamente no Povoado Albino, município de Cerro 

Corá/RN, além de contar com a colaboração dos 

agricultores que permitiram a visita ao seu próprio plantio 

para a realização das práticas. Esses dois locais serviram 

como unidades técnicas de demonstração (UTD’S).  

PALAVRAS-CHAVE: Maracujá, Agricultores, Agroecologia. 

FARMERS FAMILY TRAINING IN PASSION FRUIT PRODUCTION AGROECOLOGICAL 

ABSTRACT 

This paper presents the actions developed during the 
Extension Project entitled "Training of farmers in 
agro-ecological production of Passion" that aimed to 
empower farmers in the production of passion fruit 
showing the management of ecological base, 
specifically in the production of organic fertilizers 
(Organic Composting and liquid Biofertilizers). In 
addition, this study aimed to also promote the use of 
natural pesticides as the use of pesticides is done in 

long range, making use of a negative factor, given 
that these chemicals are harmful to the health of 
farmers and the health of people who will purchase 
the food. The activities developed in the Santana de 
Serra specifically in town Albino, municipality of Cerro 
Cora / RN, in addition to the collaboration of farmers 
allowed to visit at your own plantation to carry out 
the practices. These two sites served as a 
demonstration of technical units (UTD'S). 

KEY-WORDS:  Passion fruit, Farmers, agroecology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente procura-se formas mais sustentáveis de se trabalhar na agricultura 

objetivando-se, não apenas o equilíbrio dos espaços naturais, como também alimentos mais 

seguros (livres de agrotóxicos). Nesse contexto, a agroecologia surge como uma ciência capaz de 

conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade das pessoas nela inseridas, 

oportunizando benefícios para o meio ambiente como: fertilidade do solo, reciclagem de 

nutrientes, conservação da biodiversidade, etc. 

O sistema agroecológico dispensa o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos, 

agressivos à saúde e ao meio ambiente. “Procura uma interação entre o agricultor e consumidor, 

de forma que atenda às necessidades das partes envolvidas e fomente a co-responsabilidade” 

(PENTEADO, 2007).  

Para esse autor, no entanto, “Instalar uma horta saudável, não consiste somente em deixar 

de utilizar pesticida ou adubos químicos solúveis, mas fazer o uso da terra de forma ecológica 

(...)”, afirma ainda que uma horta agroecológica significa criar um ambiente saudável e 

sustentável, com o objetivo de desenvolver “(...) um sistema de produção de alimentos 

comprometido com a saúde, a ética e a cidadania do ser humano, visando contribuir para a 

preservação da vida e da natureza”.  

A microrregião da Serra de Santana apresenta um significativo potencial à fruticultura, em 

função de suas condições edafoclimáticas, sendo que, os setes municípios que compõe a citada 

microrregião além de eminentemente agrícolas, todos apresentam um número significativo de 

pequenas áreas de produção de maracujá. Existindo a real demanda por orientação técnica à 

condução dessa cultura, principalmente no tocante às formas de base ecológica, visando à 

sustentabilidade dessa cultura nos municípios. 

Os agricultores familiares deste município envolvidos com o cultivo dessa espécie frutícola 

necessitavam de algumas informações em relação a produção de base ecológica, já que o manejo 

de pragas e doenças no Maracujá era realizado com agrotóxicos de alta toxicidade e ainda pior, 

uso de “carrapaticidas” (“barrage”) o que é extremamente proibido, culminado em uma produção 

inadequada ao consumo. 

A fruticultura agroecológica possibilita uma produção de base mais sustentável, com 

produtos isentos de contaminantes químicos sintéticos (agrotóxicos e adubos solúveis), além de 

promover o fortalecimento da agricultura familiar. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Maracujá pertence à família Passifloraceae, apresentando 14 gêneros com cerca de 580 

espécies. É uma planta nativa da América Tropical, provavelmente do Brasil. Possui mais 150 

espécies nativas no Brasil, dentre elas o maracujá amarelo Passiflora edulis f. flavicarpa 

(INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGIO, 2004) 

O Brasil é o maior produtor mundial e apresenta uma produção de 491mil toneladas em uma 

área de aproximadamente 36.500 ha (Agrianual, 2006). O maracujá-azedo representa 97% da área 

plantada e do volume comercializado em todo o País, com 60% da produção destinada ao 

consumo in natura, e o restante, destinado às indústrias de processamento, sendo o suco o 

principal produto (Fracaro, 2009). 

Segundo Gliessman (2005) afirma que a agricultura moderna é insustentável, ela não pode 

continuar a produzir comida suficiente para a população, a longo prazo, porque deteriora as 

condições que a torna possível, a agricultura convencional está destruída em torno de dois 

objetivos que se relacionam, a maximização da produção e a do lucro. Nesse sentido, busca-se 

atualmente formas mais sustentáveis de se trabalhar na agricultura, buscando-se não apenas o 

equilíbrio dos espaços naturais, como também alimentos mais seguros (livres de agrotóxicos).  

O mesmo autor citado anteriormente, coloca agroecologia como ciência capaz de dar esse 

suporte para uma produção mais sustentável. O renomado autor afirma que a agroecologia 

proporciona o conhecimento e a metodologia necessária para desenvolver uma agricultora que é 

ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável. 

3 METODOLOGIA 

O projeto teve como orientação metodológica a utilização da UTD (Unidades Técnicas de 

Demonstração), que serviu como base para as práticas de campo nas capacitações dos 

agricultores. Foram realizados 4 cursos de capacitação para produtores dos municípios da 

microrregião da Serra de Santana.  

Os cursos tiveram duração de 20 horas cada, havendo prática de campo nos pomares dos 

próprios agricultores participantes como forma de propiciar um envolvimento maior e assim 

contribuir para uma melhor e maior apropriação das técnicas socializadas no projeto. A produção 

de adubos orgânicos bem como o uso de inseticidas, fungicidas e bactericidas naturais seguirão 

protocolo da EMBRAPA dando-se preferências por técnicas amplamente validadas 

cientificamente. Durante o curso foram realizadas práticas de fabricação e uso de" composto 

orgânico" e "biofertilizante líquido" para nutrição das plantas e preparo e uso de "calda bordalesa" 

e "extratos vegetais" para o controle de insetos e doenças como forma alternativa ao uso de 

venenos.  
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Ainda como forma de facilitar as orientações das práticas de produção junto aos 

agricultores foram produzidas cartilhas ilustradas com conteúdo de fácil apropriação para serem 

distribuídas durante as capacitações. Buscamos a realização de parcerias junto as secretarias 

municipais de agriculturas e principalmente junto a EMATER do município, pois esses órgãos 

possuem a devida "capilaridade" além de poder de mobilização e identificação do público alvo. 

 Os Estudantes envolvidos, tanto os bolsistas como voluntários, realizaram práticas 

semanais de manutenção da UTD, tais como polinização manual, adubação, colheita e 

tratamentos pós-colheita, como forma de manter o ambiente com as condições necessárias à 

realização das práticas dos cursos e dias de campo. Essa Unidade Técnica de Demonstração, 

também auxiliará práticas para o curso de alimentos, pois fornecerá frutos para o 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso além de outras atividades de pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto proporcionou uma mudança nos hábitos dos agricultores com relação ao manejo do 

maracujazeiro, levando praticas simples e de grande importância na qualidade do fruto para o dia 

a dia desses agricultores. Como exemplo dessas práticas a utilização do biofertilizante líquido e o 

composto orgânico, adubação de fundação, cobertura morta, técnicas adequadas de poda e 

polinização artificial passaram a fazer parte do maracujá desses agricultores, proporcionando 

assim um melhor rendimento não só da planta em si, mas também da área na qual se localiza o 

plantio, além disso tornando o fruto do maracujazeiro de melhor qualidade e livre de defensivos 

químicos. 

01 02 
Figuras 01 e 02: 1º Minicurso: Preparação do Composto Orgânico para adubação na UTD, situada no Povoado 
Albino – Cerro Corá/RN 

A compostagem, processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e 
estrume, em materiais utilizáveis na agricultura (SOUZA e RESENDE, 2006), foi feita utilizando-se 
todo o material juntado na própria UTD, como restos de poda e limpeza de plantas (folhas velhas e 
atingidas por pragas) e esterco de animais da própria comunidade. Durante a construção da pilha 
(Figura 01 e 02) foram realizadas as exposições técnicas, de modo simples, atentando-se ao 
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cuidado de oportunizar os questionamentos necessários ao entendimento de uma boa 
compostagem, como tipo e formas das camadas, umedecimento, aditivos (enriquecimento), 
monitoramento da temperatura, formas de uso dentre outros. 

03 04
Figura 03 e 04: Realização da Adubação de Fundação, Plantio e Cobertura Morta respectivamente.     

No aspecto da adubação, as práticas fundamentaram-se no uso da compostagem orgânica, 
uso de manipueira (Rica em Fósforo) e Cinzas (Rica em Potássio) e biofertilizante líquido, sendo 
esse último uma receita já praticada e socializada pela EMATER/RN (Instituto de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do RN) há mais de 10 anos nos ambientes de produção de base ecológica 
da agricultura familiar do Estado. Já na cobertura morta foram utilizadas cascas de fava afim de 
proteger o solo contra os raios solares e com isso reduz a temperatura do solo e mantendo a 
umidade, além de impedir o desenvolvimento de plantas espontâneas em todo o coroamento que 
é feito entorno do colo da planta.   

05  06 
Figura 05 e 06: Técnicas de Poda e Polinização no Plantio do agricultor Daniel Felix, situado no Sítio Baixa Verde – 
Cerro Corá/RN

O projeto além de proporcionar uma visão mais ampla dos agricultores em relação a 
produção agroecológica do Maracujá, contribuiu para a formação técnica dos estudantes 
envolvidos, tendo em vista que o curso técnico integrado em alimentos objetiva formar 
profissionais que atuam no processamento e conservação dos alimentos, mas para que o produto 
final seja de qualidade depende principalmente das condições de plantio e cultivo. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
viabilidade ambiental, técnica e econômica de uma 
área localizada na Fazenda Limoal no município de 
Arês-RN para extração de cascalho apresentando 
aqui a descrição das atividades de lavra, os 
equipamentos que serão utilizados, como também, 
enfocar os procedimentos que serão adotados com a 
finalidade de garantir a segurança operacional dos 
serviços de exploração mineral e preservação 
ambiental, visando exclusivamente, fornecer 
material de aterro para o CONSÓRCIO 
CONSTRAN/GALVÃO/CONSTRUCAP, que serão 

utilizados nos serviços de terraplenagem às obras de 
adequação da BR-101/RN. Os resultados parciais 
mostram que a atividade é altamente viável do ponto 
de vista ambiental, técnico e econômico e trará 
benefícios na geração de emprego e renda, assim 
como o fornecimento de insumos para o consorcio 
acima mencionado. A exploração de alguma forma 
vem provocar alterações no meio ambiente, 
entretanto, as medidas de controle ambientais 
buscarão mitigar os impactos decorrentes da 
atividade. 

PALAVRAS-CHAVE: econômico, extração de cascalho, técnico e viabilidade ambiental. 

ENVIRONMENTAL FEASIBILITY EVALUATION, TECHNICAL AND 
ECONOMIC GRAVEL EXTRACTION ACTIVITY IN ARES CITY – RN 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the environmental 
feasibility, technical and economic an area located on 
the farm lemon groves in the Ares-RN county for 
gravel extraction presenting here the description of 
mining activities, the equipment to be used, but also 
focus the procedures to be adopted in order to 
ensure operational safety and environmental 
protection of mineral exploration services, to 
exclusively provide fill material for CONSORTIUM 
CONSTRAN / GALVÃO / Construcap, which will be 

used in earthmoving services to the adaptation works 
BR-101 / RN. Partial results show that the activity is 
highly feasible from an environmental point of view, 
technical and economical and will benefit in 
generating jobs and income, as well as providing 
inputs for the aforementioned consortium. The 
operation somehow comes because changes in the 
environment, however, the environmental control 
measures seek to mitigate the impacts of the activity. 

KEY-WORDS: Economic, gravel extraction, technical and environmental viability.
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1  INTRODUÇÃO

A extração de minérios é, sem dúvidas, uma atividade indispensável à sobrevivência do 
homem moderno, dada a importância assumida pelos bens minerais em praticamente todas as 
atividades humanas. Nesse sentido fazem-se necessários estudos de viabilidade de ordem 
técnica, econômica e ambiental. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar 
a viabilidade ambiental, técnica econômica de uma área para extração de cascalho em Arês - 
RN, de forma que a atividade seja desenvolvida de forma sustentável. No contexto geral, foram 
abordados os principais aspectos relacionados às atividades, tais como: preparação, 
desenvolvimento, lavra, transporte e impactos ambientais propondo reabilitação da área 
minerada. 

2  REVISÃO BIBLIOGRAFICA

       Enveredando sobre o entendimento de Viabilidade Ambiental, optamos por entender 
esse termo a partir da ótica de LEOPOLD, produtor da obra; “A procedure for Evaluating 
Environmental Impact” do ano de 1971, cuja proposição contempla a necessidade de haver 
necessariamente um equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais e sua preservação, ou 
seja, procurando degradar de uma forma que reduza os impactos ao meio ambiente. Pois, a 
utilização dos recursos naturais faz parte da evolução e desenvolvimento dos seres vivos no 
planeta Terra, tal fato é explicado quando os autores relatam: “O homem não pode sobreviver 
neste planeta sem a utilização de seus recursos naturais prudentemente. Nessas circunstâncias 
um não pode esperar para restaurar todo o passado, nem preservar a todo apresentar para as 
gerações futuras. No entanto, todos podem e devem esforçar-se para equilíbrio adequado 
entre o desenvolvimento de recursos e manutenção de agradáveis arredores”. Seguindo a 
guisa, observamos que para o desenvolvimento de um empreendimento mineral, se faz 
importante antes de realizar a exploração mineral, fazer um balanço dos dados existente sobre 
a área pleiteada, buscando avaliar uma série de elementos antes mesmo de se implementar um 
empreendimento produtivo, como: as relações econômicas, ambientais e politicais. Sobre esse 
tema é importante ressaltar que outros autores compartilham da mesma linha de pensamento, 
como o próprio Gabriel Ferreira o qual em seus estudos de “Exploração minerária e a 
recuperação de áreas degradadas”, busca contemplar a exploração otimizando ao máximo o 
setor da mineração. 

3  METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica para ter um conhecimento sobre a retirada e 
utilização do cascalho e sua exploração na região de Arês- RN, seria viável tanto do ponto de 
vista econômico como ambiental, após comprovar a sua viabilidade foi feito um levantamento 
da legislação apropriada para o tipo do empreendimento, sendo esta de ordem federal, através 
do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e o CPRM (Serviço Geológico do 
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Brasil), órgão estadual como o IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente) e as entidades municipais. Em seguida, foi realizado o diagnóstico ambiental, o qual 
tem por finalidade um estudo dos agentes causadores de problemas na região para logo após, 
identificar e definir os impactos ambientais e planos de controle ambiental. Posteriormente, foi 
executado um estudo técnico e econômico da extração do minério e sucessivamente, a 
discussão dos dados coletados e realizados durante a operação de extração do cascalho no 
munícipio de Arês – RN.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Definições das Áreas de Influência Direta e Indireta 

A área pretendida situa-se, nas proximidades da cidade de Arês, mais precisamente na 
Fazenda Mata do Marfim. O acesso a área, tomando-se como ponto de partida a cidade de 
Natal-RN, através da BR 101, com direção a cidade de Arês e percorre-se cerca de 75 km. 

O acesso à jazida EC-03 se dá pela via vicinal ligada com a RN 269. Neste caso, o 
Consórcio irá proceder às melhorias necessárias no sentido de ampliá-lo e instalar a sinalização 
devida, integrando aos demais procedimentos específicos no Plano de Controle Ambiental. 

Figura 01- Mapa de localização.
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4.2 Dados técnicos das atividades de extração de areia de aluvião - área de 
lavra, recurso e reserva mineral. 

Em conformidade com as condições geológicas e topográficas do jazimento, o método 
de lavra adotado será a céu aberto, com bancada em flancos, de forma que a superfície 
resultante será aplainada, em terraços sequenciais através de desmonte mecânico. Nesta 
etapa serão levados em consideração os fatores físicos naturais, que favoreçam a implantação 
da estrutura para exploração da jazida, principalmente no que se refere à ausência de 
cobertura vegetal nativa. 

Os aspectos morfológicos, estradas, setores isentos de vegetação nativa, além da 
avaliação do atual uso do solo já foram quantificados na etapa de planejamento, visando-se a 
economicidade da atividade aliado a amenização dos impactos ambientais adversos, oriundos 
da operacionalização desta atividade extrativa. A movimentação de material será seletiva, de 
forma que inicialmente remove-se toda cobertura considerada como material de expurgo 
(capeamento), representado por restolhos vegetais e pela camada húmica de solo arenoso 
cinzento. 

Observando os parâmetros técnicos da jazida, verificada “in loco”, a relação de mineração é da 
ordem (zero), tendo em vista a pequena espessura do solo orgânico que cobre a jazida. 
Portanto, os serviços de desenvolvimento da jazida em epígrafe, se resumiram apenas na 
instalação dos equipamentos de desmonte e apoio, objetivando exclusivamente a operação das 
atividades de lavra. Vale salientar que o solo orgânico que cobre a jazida, será removido, com o 
trator de esteira ou carregadeira de pneus, em uma fase anterior ao desmonte, e estocada para 
ser utilizada posteriormente na fase da Recuperação Ambiental. 

Após o decapeamento, iniciará a atividade de lavra, utilizando equipamento de retro-
escavação, carregando-se simultaneamente as caçambas, que transportam o material para 
trechos a serem utilizados ao longo da obra. Em cada fase da operação de lavra, serão 
executados os seguintes procedimentos específicos para minimizar os impactos ao meio 
ambiente. 

Figura 03 – Configuração da jazida a ser lavrada.
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5 CONCLUSÃO

O presente Plano de Lavra objetiva proporcionar as diretrizes gerais das atividades 
extrativas de cascalho, na jazida localizada na Fazenda Limoal, município de Arês -RN, que serão 
utilizados nas obras de adequação da BR-101/RN – Lote 2, do km 142,6 ao km 177,8. 

O empreendimento se insere em momento oportuno, devido a atual execução das 
atividades de duplicação da rodovia BR-101/RN – Lote 2, tendo como único objetivo fornecer 
cascalho para os serviços de terraplenagem desta obra civil de significativo cunho social. Em 
relação às questões ambientais, as medidas de controle do meio ambiente foram tomadas 
enfocando o monitoramento das atividades extrativas do cascalho, além da obtenção da licença 
de operação junto ao Órgão Ambiental e IBAMA, estes conjuntos de medidas e ações irão 
manter o equilíbrio do meio ambiente local, bem como a otimização das condições de saúde e 
segurança no trabalho, que objetiva assegurar a viabilidade ao empreendimento. Como 
conclusão final, o projeto apresenta viabilidade técnica e ambiental, levando em conta, 
principalmente, que estamos diante de uma pequena área a ser lavrada. 
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RESUMO 

Uma das maiores fontes de energia 
disponíveis nas áreas rurais e agroindustriais é a 
biomassa. A mesma aparece na forma de resíduos 
vegetais e animais, tais como restos de colheita, 
esterco animal, plantações energéticas e efluentes 
agroindustriais. Estes resíduos podem ser utilizados 
pelo produtor rural ou agroindústria para a queima 
direta, visando à produção de calor ou produção de 
biogás em biodigestores. Junto a propriedades 
agrícolas onde há a atividade de suinocultura, ocorre 
a disponibilidade destes resíduos, caracterizando-se 

num grande potencial energético. Neste trabalho 
objetivou-se a construção de um protótipo para ser 
utilizado em residências rurais como material para 
de cozimento de alimentos, tomando o lugar do gás 
de cozinha para dar vez ao biogás, verificando a 
possibilidade dessa utilização. Além disso, 
pretendeu-se determinar o custo e viabilidade da 
produção de eletricidade gerada a partir do biogás, 
através de análise de dados junto à Companhia 
Energética do RN (COSERN), influenciando – com os 
resultados – os criadores da região. 

PALAVRAS-CHAVE: biogás, bovinocultura, energia elétrica. 

ANALYSIS BIOGAS FEASIBILITY IN MATO GRANDE/RN 

ABSTRACT 

One of the biggest sources of energy 
available in rural and agro-industrial areas is biomass. 
The same appears in the form of plant and animal 
residues such as crop residues, animal manure, 
energy crops and agro-industrial effluents. These 
residues can be used by farmers or agribusiness for 
direct burning, aimed at producing heat or biogas 
production in digesters. Along the farms where there 
is swine activity, there is the availability of waste 
featuring in a large energy potential. This work aimed 

to build a prototype for use in rural homes as 
material for cooking food, taking the place of cooking 
gas to give time to biogas, verifying the possibility of 
such use. In addition, it sought to determine the cost 
and feasibility of the generated electricity production 
from biogas, through data analysis by the Energy 
Company of the RN (COSERN), influencing - with the 
results - the creators of the region. 

. 

KEY-WORDS: biogas, cattle, electricity. 
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1 INTRODUÇÃO

A grande necessidade da energia nos tempos modernos leva o mundo a um 
grande problema ambiental, devido à utilização indiscriminada dos recursos fósseis, 
que são recursos energéticos finitos. Os países hoje buscam novas alternativas, das 
quais possam blindar suas economias das variações incertas geradas pela crise de 
energia. Para isso, os mesmos estimulam novas fontes alternativas como: biomassa 
(para desenvolver o biogás), eólica, solar, retorno da energia nuclear, gás natural e 
eficiência energética (CASTRO, 2008). 

Diante de todas as tecnologias utilizadas para a obtenção do biogás através da 
digestão anaeróbica da biomassa, desenvolvida com o objetivo de tratar resíduos 
orgânicos, a cada dia vem sendo utilizada a produção de energia através do 
aproveitamento do biogás, prevenindo de certa forma, a poluição ambiental (IEA, 
2005).  

Os bovinos representam um dos maiores rebanhos do Brasil e do mundo. O 
Brasil tem cerca de 212,8 milhões de cabeças de gado (IBGE, 2011), desses milhões, 
cerca de 89.589 cabeças são da região do Mato Grande/RN, imagine quantos dejetos 
são produzidos com essa quantidade de animais, e a quantidade de excrementos, ou 
seja, de biomassas que não são manejadas de uma forma correta. Esses dejetos são 
compostos orgânicos de alto teor energético, com macro e micronutrientes que 
oferecem água, abrigo e temperatura, sendo preferido por inúmeros micros e 
macrovetores de grande importância sanitária, como nicho ecológico. Segundo 
PEREIRA NETO (1992), esses vetores estão associados à transmissão de inúmeras 
zoonoses, além de doenças respiratórias, epidêmicas e intestinais. Fezes bovinas têm 
sido identificadas como o principal reservatório de Escherichia coli, que é u m tipo de 
bactéria que habita normalmente no intestino de alguns animais e humanos, em 
alguns casos pode causando infecção, gerando diarreia ou infecção urinária, por 
exemplo. Sendo um potente veículo de transmissão para o ambiente, para o gado e 
para os alimentos (WANG et al., 1996). 

Uma das grandes vantagens do Brasil é a grande quantidade de biomassa e 
vários processos de transformações, o que faz com que o país tenha uma grande 
variedade de alternativas para a produção de energia. Mas, infelizmente, a 
humanidade utiliza muito pouco dos recursos possíveis e renováveis existentes no 
planeta.  

O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbia (ausência de oxigênio 
gasoso) da matéria orgânica, que se dá através da ação de determinadas espécies de 
bactérias (GEBLER; PALHARES, 2007). Os principais gases componentes do biogás são: 
o metano e o gás carbônico. O gás sulfídrico, formado no processo de fermentação, é o
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que dá o odor pútrido característico à mistura quando o gás é liberado, sendo também 
o responsável pela corrosão que se verifica nos componentes do sistema
(MAGALHÃES, 1986).

O presente projeto resume-se em saber: a produção de energia através de 
dejetos de bovinos na região do Mato Grande/RN é economicamente viável? Assim, o 
objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a viabilidade financeira da 
implantação de biodigestores para geração de energia através de dejetos de bovinos. 

O metano é um gás que não possui cor nem cheiro, e, em contato com o ar, 
torna-se altamente explosivo, com essas características, em especial o seu poder de 
combustão, ele pode ser uma forma perfeita para a obtenção de energia, e sem 
significativos efeitos colaterais, pois é uma fonte renovável. 

Neste trabalho, irá ser elaborado um biodigestor, para avaliar a produção do 
biogás através de fezes de bovinos, no qual poderíamos ligar este gás a um gerador, 
para, através dele, produzir energia. Iremos focar na viabilidade dessa produção, para 
apresentar para produtores da região. A matéria que restar, após toda produção de 
biogás, poderá ser usada como fertilizante natural, e, com uma grande eficiência. 

2 MODELO DE ESTIMATIVA DO BIOGÁS

Como princípio, pretendemos focar na produção de metano, que é o principal 
gás presente no biogás, tendo um grande poder de combustão, pois, em contato com 
o ar, torna-se altamente inflamável. Alguns modelos modernos nos fornecem a
capacidade de estimar o potencial do metano produzido, um deles é o de Zanette
(2009), onde para ele, estimar a quantidade de metano produzida, é primordial para se
avaliar economicamente os projetos de aproveitamento do biogás proveniente da
decomposição anaeróbica da matéria orgânica contida em resíduos da pecuária. O
cálculo do potencial do metano é apresentado na equação:

Metano (m³   /mês) = 30 dias x nº de cabeças x Et x Pb x Conc.  x VE-1 

Onde: Et: Esterco total [kg esterco/(dia.unidade geradora)]. Pb: Produção de 
biogás [kg biogás/kg esterco]; Conc.    : Concentração de metano no biogás [%]; VE: 
Volume específico do metano [kg    /m3], sendo este igual a 0,670 kg   /m3. 

3 EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA DOS DEJETOS BOVINOS NA REGIÃO DO MATO
GRANDE
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Tabela 02 – Valores de Conversão energética para alguns efluentes 

Origem 

do 

Material 

  Concentr

ação de 

Metano 

Suínos 2,25 0,062 66% 

Bovinos 10 0,037 60% 

Equinos 12 0,048 60% 

Aves 0,18 0,055 60% 

Abatedo

uro (Kg) 

1 0,1 55% 

Vinhoto 

(Kg) 

1 0,018 60% 

Fonte: CENBIO (Centro Nacional de Referência em Biomassa). Adaptado por Colatto 

e Langer (2011). 

Utilizando o método de estimativa do biogás obtêm-se: 

Metano (m³ /ano) = 30 dias x nº de cabeças x Et x Pb x Conc. CH4 x VE-1 

Metano (m³ /ano) = 30 x 89.589 x 10kg x 0,037 x 0,66 x 0,67 

Metano (m³ /ano) = 439.740,43938 m³    /mês 

4 OBJETIVO

353



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

O estudo objetiva observar a eficiência do biogás para a geração de energia 
elétrica e alguns fins domésticos, através da construção de um pequeno biodigestor 
para o acompanhamento de produção do Biogás, comparando os gastos da energia 
utilizada através da COSERN (Companhia energética do Rio Grande do Norte) com a 
energia produzida através da queima do biogás.  

5.1. Objetivos específicos 

a) Conferir o impacto da bovinocultura para o meio ambiente;
b) Estimar, através de um modelo matemático, a produção de biogás através dos

dejetos bovinos na região do mato grande;
c) Observar o custo da eletricidade gerada através do biogás;
d) Analisar quais as vantagens e desvantagens dessa produção;
e) Criar dados estatísticos sobre a porcentagem de gastos que um fazendeiro

criador de gado irá ter e se ele gastará menos com essa produção do que com a
obtenção de energia elétrica que se dá pela rede da empresa estadual
(COSERN).

5 METODOLOGIA

Este estudo, conforme Rudio (2003) é considerado uma pesquisa de campo 
descritiva, onde foram levantados os dados inerentes à questão da produção de gado 
na região do Mato Grande/RN. No tipo de pesquisa descritiva, o pesquisador procura 
interpretar a realidade sem interferir para modificá-la. De acordo com o mesmo autor, 
as pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Em resumo, a pesquisa foi aplicada através do seguinte Roteiro Metodológico: 

 Levantamento do acervo bibliográfico de dados existentes sobre o Mato
Grande/RN junto às prefeituras, relacionado a novas formas de energia que se
vem desenvolvendo nessa região.

 Aquisição, tratamento e organização dos dados.

 Coleta de dados – levantamentos de dados pré-existentes junto à internet, em
campo e em órgãos oficiais.

 Trabalho de Gabinete – consistirá na montagem de um banco de dados
analítico amostral, que dará subsídios para os critérios das referidas análises do
metano produzido e que a população poderá tirar proveito de tal forma
renovável de energia, podendo melhorar suas condições.

 Construção do biodigestor como ilustrado na Imagem 01.

Para a construção do biodigestor foi utilizado um galão de 20 litros, conexões pvc, 
durepox, uma mangueira de XXmm, uma válvula para saída do biogás e uma bexiga 
para monitorar a produção de gás dentro do biodigestor. Como ilustrado na Figura 
01.
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6.1. Passo-a-passo da produção de biogás 

 Coleta dos dejetos bovinos em uma propriedade na zona rural da cidade de
João Câmara/RN.

 Introdução de 2Kg de dejetos, juntamente com 2 litros de água dentro do
biodigestor.

 Monitoramento de temperatura através de um XX, onde a mesma ficou aos 25°
tendo uma variação de 1°.

 Observação da produção de biogás através da bexiga (quando a bexiga se
dilatar o biodigestor estará cheio) do exposto na Figura 01, assim como, após a
produção total do biogás, a quantidade de metano de acordo com a Tabela 01.

Figura 01 – Protótipo de biodigestor. 

O biodigestor durante as duas primeiras semanas foi monitorado semanalmente, a 

partir da terceira semana ele foi monitorado três vezes por semana. 

Tabela 03. Composição do Biogás. 

355



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Gás Símbolo % no biogás 

Metano 50 – 80 % 

Dióxido de 

Carbono 

20 – 40 % 

Hidrogênio 1 – 3 % 

Nitrogênio 0,5 – 3 % 

Gás sulfídrico e 

outros 

1 – 5 % 

Fonte: (La Farge, 1979). 

6 RESULTADOS

Após a decomposição da matéria orgânica foi produzido o biogás proveniente 
de fezes bovinas da região do Mato Grande. O biodigestor é formado por um galão de 
20 litros juntamente com algumas conexões para entrada de fezes e saídas do gás. Um 
recipiente com 1 m³ tem a capacidade de 1000 litros de determinado líquido, já que o 
nosso recipiente suporta 20 litros, tem a capacidade  de 0,02m³ de biogás, porém 
como foi colocado os dejetos juntamente com água comprometeu 1/3 do galão ou 
aproximadamente 0,007m³ do total como mostrado na Figura 02, foi produzido 
somente 0,013m³ de biogás. 

Figura 02 – Biodigestor ligado à mini fogão. 
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À medida que as bactérias foram realizando a decomposição dos dejetos, o 
biogás foi produzido. Durante as duas primeiras semanas o biodigestor foi observado 
uma vez por semana, a partir da terceira, começou a ser observado três vezes na 
semana. Na quarta semana a bexiga dilatou-se, fazendo com que se observasse que o 
reservatório estava cheio. Com o reservatório cheio temos a produção de 0,013m³ de 
biogás. 

Após toda produção de biogás, o mesmo foi conectado a um pequeno fogão 
que está à disposição de todos em lojas relacionadas, onde ocorreu a queima sem 
nenhum odor significante, provando assim que em pequenas propriedades de baixa 
renda onde as pessoas criem gado, há a possibilidade de com gastos mínimos as 
famílias utilizem do biogás produzido através das fezes desses gados, com custo baixo, 
diminuindo assim os custos familiares como: cozinhar, energia elétrica e gás para 
geladeira. Os gastos para tal produção seguem na tabela 04. 

Tabela 04 – Gastos para construção do protótipo para cozimento de alimentos. 

Material Valor (R$) 

Galão de água mineral de 20L 8,00 

Conexões PVC 10,00 

Válvulas 15,00 

Fogão (2 bocas) 29,00 

TOTAL 62,00 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Sabendo então que 1 MWh (=1000KWh) equivalem a 94,962 metros cúbicos de 
Gás Natural, assim cada KWh vale 94,962/1000 = 0,094962 metros cúbicos de Gás. Ou 
seja, 1 metro cúbico de Gás é igual 1000/94,962 = 10,5305 kWh (MACEDO, 2008). 
Dessa forma, aplicando os valores padrões anteriormente estabelecidos, através do 
Método de estimativa de biogás, se observa que o Mato Grande tem uma eficiência 
energética de 439.740,43938 m³    /mês, utilizando este valor tem-se um total de 
4.630.686,7 KWh mês-1 de energia. Em média uma residência comum com sala, 
cozinha, dois quartos, área de serviço e um banheiro consome aproximadamente 100 
a 150 KWh mês-1. Considerando um consumo médio de energia elétrica em 150 KWh, 
a produção de biogás, considerada por esta pesquisa, poderia suprir um total de 
aproximadamente 30.871 residências por mês para todo o Mato Grande. Sem contar 
que o uso de biodigestores facilita a entrada de uma energia limpa e renovável, o que 
garante para a população uma tecnologia benéfica, tanto econômica quanto 
socioambiental.  

357



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

7  REFERÊNCIAS

BRITO, F. L. S.. Biodigestão Anaeróbia em Duplo Estágio do Bagaço de Cana-de-
açúcar para Obtenção de Biogás. 2011. 166 p. 

CASTRO, Nivalde José de. Os leilões das usinas do Rio Madeira e as perspectivas 
para o desenvolvimento econômico brasileiro.Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 10 
ago. 2008, p. 3. 

CASTRO, Nivalde José de; DANTAS, Guilherme de Azevedo. Lições do PROINFA e do 
leilão de fontes alternativas para a inserção da bioeletricidade sucroalcooleira na 
matriz elétrica brasileira. In: Congresso Internacional de Bioenergia, 30, 2008, 
Curitiba. Disponível em: 
http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/
bibliotece/0808_CastroDantas_ProinfaAlternativasBioe letricidade.pdf. Acesso em 20 
ago 2008. 

GARCILASSO, V. P.; VELÁZQUEZ, S. M. S. G.; COELHO, S. T. Geração de Energia Elétrica 
a partir do Biogás Proveniente de Aterro Sanitário - Estudo do Caso. 
Disponível em: http://cenbio.iee.usp.br/download/publicacoes/
xiiicbe_aterro.pdf. Acesso em: 09 jun. 2013. 

LINDEMEYER, Ricardo Matsukura. Análise da Viabilidade Econômico-financeira do uso 
do Biogás como Fonte de Energia Elétrica. Florianópoles: UFSC, 2008. 105 P.. 
Estágio Supervisionado - CAD 5236, Administração, Florianópoles, 2008. 

NEVES, Vera Lucia Vitorelli. Construção de Biodigestor para Produção de Biogás a 
Partir da Fermentação de Esterco Bovino. Araçatuba: Faculdade de Tecnologia de 
Araçatuba, 2010. 57p. Trabalho de Graduação - Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula de Souza, Tecnologia em Biocombustíveis, Araçatuba, 2010. 

PEREIRA NETO, J.T. Tratamento, reciclagem e impacto ambiental de dejetos 
agrícolas. In: CONFERÊNCIA SOBRE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NÚCLEO 
DE ESTUDOS E PESQUISA EM MEIO AMBIENTE, 1992, Viçosa. Resumos... Viçosa: 
UFV, 1992. p.61-75. 

QUADROS, D. G. Biodigestor na agricultura familiar do semiárido. Salvador: 
EDUNEB. 1 ed. 96p. 2009. 

WANG, G. et al. Depart of Food Science and Technology, University of Georgia, USA.   

Applied Environmental Microbiology, v.62, n.7, p.2567-2570, 1996. 

ZANETTE, André Luiz. Potencial de Aproveitamento Energético do Biogás no Brasil. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 105 p.. Tese (Mestrado) - Corpo docente do Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ. Ciências 
em planejamento energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. 

em: 12 jul. 2013. 
SIT. Sistema de Informações Territoriais. Disponível em: http://sit.mda.gov.br. Acesso 

358

http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/bibliotece/0808_CastroDantas_ProinfaAlternativasBioeletricidade.pdf.
http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/bibliotece/0808_CastroDantas_ProinfaAlternativasBioeletricidade.pdf.
http://cenbio.iee.usp.br/download/publicacoes/xiiicbe_aterro.pdf
http://sit.mda.gov.br/


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

FORMULAÇÃO, PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BOLINHOS DE MACAXEIRA 
RECHEADOS COM CARNE DE SOL 

Renata Laiz Alves de Morais1; Michelle Paula Medeiros2; Kelvia Marie de Lima Alves3 
E-mail: renata.laiz@hotmail.com1; mimedeiroos@hotmail.com2; kelvia-marie@hotmail.com3 

RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi criar uma arte culinária 

e tecnológica, elaborando um bolinho de macaxeira 

recheado com a carne de sol, preocupando-se com o 

sabor, apresentação do alimento e valor nutricional, 

sendo um produto inovador sem perder origens e 

tradição. Objetivou-se também verificar a aceitação 

dos consumidores, determinar o perfil do consumidor 

do produto e estabelecer os atributos sensoriais para 

o mesmo. Para avaliar a aceitação do produto, foi

elaborado um questionário e aplicado a 45 pessoas.

De acordo com a pesquisa de mercado, os bolinhos 

de macaxeira com carne de sol apresentaram boa 

aceitação, com mais de 90% de aprovação. Este 

estudo confirma que ele está entre a tendência geral 

do mercado alimentício, por apresentar: praticidade, 

economia de custo e tempo no preparo, inovações do 

mercado, tornando-se uma oportunidade para 

profissionais do ramo de processamento de 

alimentos desenvolverem pesquisas e produtos 

inovadores e lucrativos. 

PALAVRAS-CHAVE: carne de sol, pesquisa de mercado, inovação. 

FORMULATION, PREPARATION AND EVALUATION OF CASSAVA 
DUMPLINGS STUFFED WITH MEAT 

ABSTRACT 

The objective of this work was in addition to creating 
a culinary and technological art, developing a cassava 
dumpling stuffed with corned beef worrying about 
the taste, food presentation and nutritional value, 
being an innovative product without losing origins 
and tradition, is also assess the consumer acceptance 
of the product determine the user profile and to 
establish the sensory attributes to the same. To 
evaluate product acceptance, a questionnaire was 

designed and applied to 45 people. According to the 
survey, the dumplings of cassava with corned beef 
had good acceptance, with over 90 % approval. This 
study confirms that it is among the general trend of 
the food market, by presenting: convenience, cost 
savings and time to prepare, market innovations, 
making it an opportunity for food processing industry 
professionals develop research and innovative 
products and profitable. 

KEY-WORDS: meat, market research, innovation.

359



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

Os alimentos são a fonte de nutrientes das pessoas e como a população mundial aumenta 

a cada ano, a indústria alimentícia é um dos ramos que possui um futuro cada vez mais promissor. 

Simultaneamente a esse crescimento, aumenta-se também a exigência das pessoas por alimentos 

que sejam saudáveis, diferenciados e possuam boas condições de consumo. Hoje em dia, com o 

advento de uma melhor condição de vida, os consumidores estão procurando cada vez mais 

alimentos de qualidade nutricional, sensorial, higiênico e sanitário. No Brasil, a carne bovina, 

fresca ou conservada, tem presença constante nos hábitos alimentares do norte a sul do país 

(FERNANDES, 2000). 

Na cultura alimentar brasileira, a carne tem presença obrigatória e constante, pois fazem 

parte de inúmeras preparações, como a tradicional feijoada e aquelas que são misturadas a 

hortaliças, leguminosas e cereais, onde se deu a ideia na indústria alimentícia a fabricação de 

novos produtos para o mercado consumidor. Dentre os principais produtos de carne bovina 

salgada e dessecada elaborados no Brasil tem-se a carne de sol que, embora bem conhecida no 

Nordeste brasileiro, no Sul e Sudeste é confundida com o charque e o Jerked Beef (SOUZA, 2005). 

Além de matéria-prima, a carne é também consumida na forma de produtos cárneos, 

elaborados a partir da carne de diversos animais, constituindo-se em alternativa para modificar o 

sabor e ampliar a durabilidade desses alimentos. Estes produtos cárneos são preparados com 

carnes vermelhas, brancas, pescados ou misturas de carnes, adicionados de substâncias 

condimentares, conservantes e aditivos com finalidades específicas: emulsionantes de gorduras, 

espessantes e outros, que são classificados como embutidos, carnes salgadas, conservas e outros 

(ARAUJO; MONTEBELLO, 2009). 

De acordo com Araújo e Montebello (2009), o consumo de carnes e derivados pelas 

famílias brasileiras é demonstrado em percentual do orçamento gasto com cada item alimentar. 

Esse cálculo pode distorcer o real consumo dos alimentos, uma vez que percentuais mais altos não 

se referem necessariamente à quantidade consumida, mas sim a maior rendimento familiar. Por 
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sua vez, rendimentos familiares menores apresentam gastos percentuais mais altos com 

alimentação, onde não significa uma melhor alimentação. 

Há uma grande quantidade de novos produtos preparados com carnes de diferentes 

espécies animais, acrescidas de condimentos e conservantes. São produtos semiprontos, prontos, 

crus, semicozidos, prontos para fritar ou assar, com ou sem recheio, congelados e outros 

(BOTELHO; AKUTSU, 2014). Alguns dos novos produtos provenientes da carne bovina encontrados 

no mercado são: quibe, almôndega, hambúrguer, carne assada com molho, salame, salsicha, 

patês. Qualquer processo que a carne seja submetida é regulamentado por legislação específica, e 

as receitas são próprias de cada indústria produtora. Apesar da produção artesanal não seguir a 

mesma tecnologia dos produtos industrializados, as questões de segurança alimentar devem ser 

priorizadas (MAPA,1998). 

Segundo Valle (2006), a mandioca no Brasil é consumida principalmente de duas formas: in 

natura, como hortaliça cozida ou frita, e como farinha. A mandioca é, portanto, uma importante 

fonte energética, podendo fornecer até 250 kcal/ha/dia. A concentração de proteínas pode variar 

enormemente, entre 095 e 6,42% devido à diferença de cultivo, e a fração lipídica das raízes de 

mandioca é bem pequena e é considerada rica em cálcio e fosforo.  

Portanto, o objetivo desse trabalho foi além de criar uma arte culinária e tecnológica, 

elaborando um bolinho de macaxeira recheado com a carne de sol preocupando-se com o sabor, 

apresentação do alimento e valor nutricional, sendo um produto inovador sem perder origens e 

tradição, avaliar a aceitação dos consumidores, determinar o perfil do consumidor do produto e 

estabelecer os atributos sensoriais para o mesmo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Carne Bovina

De acordo com o RIISPOA (1952), a carne bovina classifica-se como carne vermelha 

apresentando grande importância nutricional, pois fornece os principais nutrientes necessários 

para dietas (proteína, lipídeos). Para obter carne bovina de qualidade é necessário observar 
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cuidados que vão desde o nascimento do animal até o preparo do produto final. O consumidor 

final busca carne com boa palatabilidade e aparência. A produção de carne deve ter como 

princípio produzir com a máxima qualidade, a fim de preservar os benefícios que o alimento pode 

proporcionar ao consumidor. A obtenção da carne em condições não adequadas pode afetar 

diretamente a saúde do consumidor através de infecções e intoxicações alimentares.  

O consumidor, ao adquirir carne bovina, espera que esta seja proveniente de animais 

saudáveis, abatidos e processados higienicamente, sendo rica em nutrientes necessários a 

alimentação, possuindo uma aparência típica da espécie a que pertence e ainda bem palatável. A 

atratividade está relacionada com fatores tais como cor e exsudação. A cor da carne é um dos 

primeiros atributos a ser observados pelo consumidor tendo, portanto, grande importância na 

decisão deste na hora de efetuar a compra (SARCINELLI; VENTURINI, 2007). 

De acordo com Sarcinelli e Venturini (2007), maciez da carne bovina é definida através da 

proporção do tecido conectivo existente no músculo. O rigor mortis também influencia a maciez 

da carne, pois logo após o abate a carne é tenra e com o passar do tempo torna-se mais macia. 

Isso acontece devido a processo bioquímicos e enzimáticos decorrentes no tecido muscular no 

período post mortem. Este processo é considerado amaciamento natural da carne.  

Portanto, a carne é um importante produto no fornecimento de nutrientes indispensáveis 

para o ser humano obter boa saúde.

2.2 Carne de Sol

Apesar do nome carne de sol, ela é raramente exposta ao sol em seu processo de 

fabricação, ou seja, ela é deixada em locais cobertos e bem ventilados.  

O processamento da carne-de-sol baseia em tecnologia artesanal, através de métodos 

desenvolvidos no início da sua produção, consistindo normalmente na salga seca e na 

desidratação durante empilhamento das mantas por algumas horas. Dessa forma, é um produto 

semidesidratado de vida de prateleira muito curta (COSTA, SILVA; 1999). 
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O Rio Grande do Norte e a Paraíba disputaram a iniciativa de industrialização da carne de 

sol no Nordeste quando, sem nome especial, já nos finais do século XVII, iam barcas 

de Pernambuco aos rios Assu e Mossoró carregar "carne-seca de bolas". A carne é um alimento 

rico em proteína, vitaminas, tornando-se um produto insubstituível (GOES, 2008). 

2.3 Macaxeira

Consumidos por grande parte da população, a macaxeira e a mandioca são símbolos da 

culinária nordestina. Apesar de estarem presentes em diversos pratos, muitas pessoas não 

conseguem diferencia-las, pois não são a mesma coisa e é preciso se ter um cuidado, já que a 

mandioca é tóxica e necessita de um tratamento adequado para o consumo. De acordo com o 

pesquisador da área de raízes e tubérculos do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Almir 

Dias, a diferença está no teor de ácido cianídrico presente nas raízes. “A mandioca, em geral, 

possui teor acima de 50 partes por milhão (ppm), enquanto a macaxeira tem um índice bem 

menor”, afirmou. Dessa forma, é necessário que a raiz passe por um tratamento adequado antes 

de estar disponível para os consumidores. “No processo de cozimento, as empresas conseguem 

eliminar a toxina, que evapora”, revelou Dias. Já a macaxeira não precisa passar por nenhum 

processo industrial para ser consumida (PERNAMBUCO, 2012). 

A outra diferença está no direcionamento de cada produto. Enquanto a macaxeira destina-

se ao consumo familiar, a mandioca é usada pelo setor agroindustrial. A fécula da mandioca, mais 

conhecida como amido, é o principal derivado da raiz.  As indústrias que trabalham com celulose, 

cosméticos ou alimentação utilizam o amido no processamento dos produtos, como na produção 

de álcool, colas e outros (PERNAMBUCO, 2012). 

Por sua provável origem, a mandioca caracteriza-se por ser um produto brasileiro e tem 

relevante importância na cultura e alimentação brasileira. Ela é produzida em 1,7 milhão de 

hectares em todo Brasil e juntamente com milho, arroz e cana de açúcar constituem como 

principais fontes de alimento e cerca de um bilhão de pessoas em todo mundo utilizam-na como 

fonte alimentar (ALIMENTOS, 2010). 
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2.4 Condimentos

A Resolução – CNNPA nº 12, de 1978, define condimentos como produtos constituídos de 

uma ou varias substancias sápidas, de origem natural, contendo ou não valor nutritivo que são 

empregados nos alimentos com o objetivo de modificar/exaltar o seu sabor. Eles são designados 

de acordo com a sua natureza com nomes de fantasia ou nomes tradicionais.

3 METODOLOGIA 

Os bolinhos foram produzidos no Laboratório de Frutas do IFRN – Campus Currais Novos de 

forma artesanal, sendo o tempo de preparo de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, rendendo 

cerca de 50 porções. Os ingredientes necessários para a produção dos bolinhos envolvem 

principalmente macaxeira (500 g) e carne de sol (250 g), além de quantidades menores de leite, 

manteiga, sal, farinha de trigo, cebola, pimentão, pimenta do reino, coentro, cebolinha, farinha de 

rosca, ovo e água. 

Iniciou-se o processo com o cozimento da carne de sol e da macaxeira. Para o preparo da 

massa, misturou-se o leite com a macaxeira, sal e a manteiga até ficar um purê firme e adicionou-

se a farinha de trigo para dar o ponto na massa.  O segundo passo foi preparar o recheio, 

refogando a cebola, o pimentão e para juntar com a carne já desfiada e continuar refogando e em 

seguida acrescentou-se a cebolinha e o coentro finalizando o recheio. No processo de 

empanamento, untaram-se as mãos com um pouco de óleo para abrir porções de massa e colocar 

o recheio, em seguida fechando para formar o bolinho. Por fim, os bolinhos foram passados na

clara de ovo e depois na farinha de rosca ficando prontos para serem congelados. 

Para avaliar a aceitação do produto, foi feita uma pesquisa de mercado através da 

elaboração de um questionário, aplicado a 45 pessoas de diversas faixas etárias e rendas na 

Cidade de Currais Novos/ RN. 

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

A aceitação do bolinho de macaxeira com carne foi verificada a partir de uma pesquisa de 

mercado, conforme o modelo do questionário da Figura 1. 
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Figura 1: Questionário avaliativo 

De acordo com os resultados obtidos através desta pesquisa de mercado, puderam-se 

obter os resultados sobre os seguintes pontos: consumo da carne e a frequência (Figura 2), 

consumo da macaxeira e a frequência (Figura 3), os possíveis compradores (Figura 4), como 

consumiram o produto e qual a frequência (Figura 5), a faixa etária dos avaliadores e rendas 

(Figura 6), e como poderiam adquirir o produto (Figura 7).  

Figura 2: Consumo da Carne e Frequência. a) Consumo b) Frequência 
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Figura 3: Consumo da Macaxeira e Frequência. a) Consumo b) Frequência 

Figura 4: Possíveis compradores 

Figura 5: Como consumiriam e a frequência. a) forma de consumo b) frequência 

366



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 6: Faixa etária e renda. a) Faixa etária b) Renda 

Figura 7: Como gostariam de adquirir o produto 

5 CONCLUSÃO 

De acordo com a pesquisa, os bolinhos de macaxeira com carne de sol apresentaram boa 

aceitação, com mais de 90% de aprovação, com frequência de consumo médio, devido o consumo 

de carne ser maior do que o da macaxeira, e por ser preferível consumir o bolinho como petisco.  

Portanto, tanto este produto como todos os outros elaborados a partir da carne bovina, 

seria um alimento que agregaria valor a matéria-prima e a região, tornando-se uma oportunidade 

para profissionais do ramo de processamento de alimentos desenvolverem pesquisas e produtos 

inovadores e lucrativos, contribuindo para a economia regional e sustentabilidade da atividade. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA FARINHA DE BATATA 
YACÓN (Smallanthus sonchifolius) 

J. S. Medeiros1 e J. L. A. Silva2 
E-mail: jaciarademedeiros@hotmail.com

1
; jonas.almada@ifrn.edu.br

2 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi a elaboração da farinha 

de batata yacón (Smallanthus sonchifolius) – 

considerada alimento prebiótica e funcional –, bem 

como sua avaliação físico-química. As análises foram 

realizadas em triplicata de acordo com os métodos 

analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008), Goula & 

Adamopoulos (2010) e Miller (1959). Os resultados 

foram obtidos para umidade em estufa a vácuo 60 °C 

(2,21 ± 0,08); cinzas (4,51 ± 0,02); pH (5,50 ± 0,02); 

acidez titulável (6,00±1,04); Grau de Caking (89). A 

batata yacón apresenta relevante potencial para a 

produção de farinhas e, de acordo com as análises, 

encontra-se dentro do que estabelece a legislação 

brasileira para umidade, além de apresentar 

resultados condizentes com o que já foi encontrado 

na literatura.  

PALAVRAS-CHAVE: Análises físico-químicas, prebióticos, alimento funcional. 

PREPARATION AND PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF POTATO 
FLOUR yacon ( Smallanthus sonchifolius ) 

ABSTRACT 

The aim of this work was the development of 
yacon potato flour (Smallanthus sonchifolius) - 
considered a prebiotic and functional food - as well 
as its physical and chemical evaluation. Analyses 
were performed in triplicate according to the 
analytical methods of the Institute Adolfo Lutz 
(2008), Goula & Adamopoulos (2010) and Miller 
(1959). The results were obtained for moisture in a 
vacuum oven at 60 ° C (2.21 ± 0.08); ash (4.51 ± 

0.02); pH (5.50 ± 0.02); tritatable acidity (6.00 ± 
1.04); Caking degree (89). The yacon potato shows 
significant potential for the production of flour 
and, according to the analysis, it is in according 
with the Brazilian legislation to moisture, and the 
other results are consistent with what has been 
found in the literature. 

KEY-WORDS:  Physical and chemical analysis, prebiotics , functional food.
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1  INTRODUÇÃO

A batata yacón (Smallanthus sonchifolius), é uma raiz tuberosa pertencente à família 

Asteraceae, de origem Andina, na América do Sul, suas raízes são semelhantes à batata doce em 

aparência, apresentam em sua composição inulina, fibras alimentares solúveis que auxiliam no 

equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, além de carboidrato de reserva tais como os 

frutooligossacarídeos (FOS) não digeríveis pelo organismo. 

Atualmente este tubérculo tem despertando bastante interesse na indústria alimentícia 

por contribuir na melhoraria da qualidade de vida dos diabéticos, e assim aumentando a 

variedade de produtos de origem funcional. A batata yacón pode ser consumida in natura, na 

forma chips, vitaminas, sucos, chá proveniente das folhas, iogurtes e farinha, sendo ainda 

substituída total ou parcialmente pela farinha de trigo e açúcar em produtos de panificação e 

lácteos, agregando mais valor ao produto. Dentro deste contexto, este trabalho teve como 

objetivo a elaboração e caracterização físico-química da farinha de batata yacón (Smallanthus 

sonchifolius). 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Alimento Funcional

Em meados dos anos de 1960, surgiram os primeiros estudos científicos que comprovam a 

importância da junção entre alimentação e saúde, apontando para os impactos negativos do 

excesso de gordura e açúcar (RAUD, 2008).  

Segundo a Legislação Brasileira da portaria nº. 398 de 30/04/99, sobre a responsabilidade 

do Ministério da Saúde, o alimento funcional é “todo aquele alimento ou ingrediente que, além 

das funções nutricionais básicas, quando consumido na dieta usual, produz efeitos metabólicos 

e/ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo, sem supervisão médica” 

(BRASIL, 1999). 

São exemplos de alimentos funcionais a batata yacón (Smallanthus sonchifolius), o alho, 

tomate, peixe, a maçã, a uva preta e a soja, farinha de casca de maracujá, iogurtes, leites 

fermentados e cereais, devido à ação de substâncias que protegem o sistema cardiovascular de 
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doença e alguns tipos de alergias (ANGELIS, 2001). Também nesse grupo inclui-se a linhaça e aveia 

que diminuem o risco de câncer de intestino (ANJO, 2004).  

Com base em estudos observou-se que o consumo de alimentos funcionais por diabéticos 

ainda é baixo e pode estar associado com a falta de conhecimento sobre alimentos funcionais, e a 

falta de divulgação sobre a importância de alguns desses alimentos no controle da doença 

(ZAPAROLLI, 2013). 

2.1.1.  Batata Yacón (Smallanthus sonchifolius)

É uma planta originária da região Andina, na América do Sul, pertencente à família 

Asteraceae, conhecida como batata diet. De acordo com a taxonomia, essa planta é dividida da 

seguinte maneira: superreino- Eucariontes; reino plantae; sub-reino- Embriófita; filo- Tracófita; 

superclasse- Angiosperma; classe- Dicotiledônea; ordem- Asterales; família- Asteraceae 

(Compositae); gênero- Smallanthus; espécie- sonchifolius (SANTANA & CARDOSO, 2008). 

 O tubérculo de yacón (Smallanthus sonchifolius) que é utilizada na alimentação vem sendo 

considerado um alimento funcional em decorrência de seus componentes designados como fibras 

alimentares solúveis e prebióticos, devido a sua baixa digestibilidade por enzimas do trato 

gastrointestinal humano, estímulo seletivo do crescimento e atividade de bactérias intestinais 

promotoras da saúde (CORRÊA et al. 2009; VANINI et al. 2009). 

As suas raízes são semelhantes com as de batata doce em aparência, possuem sabor doce 

e polpa crocante, podendo ser ingerido na forma in natura. Seu consumo foi negligenciado até 

meados dos anos 80, quando foram descobertas em sua composição química substâncias que 

poderiam ser benéficas à saúde humana, tendo como principal carboidrato de reserva os 

frutooligossacarídeos (FOS), os quais têm sido motivo de destaque por exercerem atividade 

bifidogênica (SANTANA & CARDOSO, 2008).  

O cultivo desta planta tem sido encontrado em diversas regiões do mundo como, Nova 

Zelândia, Japão, República Checa, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Rússia, Estônia, Eslováquia, 

China, Taiwan, dentre outros, e até mesmo no Brasil, um país de clima quente, por ser fácil de 

manejo, ela é adaptável a diferentes tipos de solo sendo fonte de componentes bioativos 

(RODRIGUES et al. 2011). 
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Os frutooligossacarídeos (FOS), que se apresentam como principais nutrientes encontrados 

na batata yacón (Smallanthus sonchifolius), são considerados açúcares não convencionais, de 

grande interesse na indústria de alimentos por suas características funcionais, atuando como 

prebióticos, trazendo benefícios à saúde por não serem digeríveis pelo organismo (RODRIGUES et 

al. 2011). Além de não contribuírem com o aumento do aporte calórico. Tendo como interesse a 

prevenção e tratamento de doenças como diabetes, já que essa batata é fonte de substâncias 

nutritivas que pode ajudar para um maior controle desses mecanismos (ALMEIDA, 2011). 

Por ser um alimento novo, pesquisadores estão realizando estudos tanto com a raiz da 

batata, como também a farinha, que vai desde a produção e caracterização química, 

potencialidade de cultivo, propriedades tecnológicas e funcionais, até estudos sobre yacón 

(Smallanthus sonchifolius) na alimentação humana: aspectos nutricionais, funcionais, utilização e 

toxicidade, que garanta segurança quanto ao uso (RODRIGUES et al. 2011; SANTANA & CARDOSO, 

2008; BORGES et al. 2012). 

2.2. Utilização do tubérculo yacón (Smallanthus sonchifolius) 

Estudos comprovam que bolos de chocolates contendo em sua formulação farinha de 

batata yacón (Smallanthus sonchifolius), teve uma boa aceitabilidade, por apresentar alto teor de 

fibra alimentar, na forma de frutanos, que além de ação prebiótica, o mesmo vem sendo 

adicionado em diversos produtos alimentares, principalmente nos de padaria e confeitaria, devido 

às suas características reológicas: produtos leves e facilmente mastigáveis (PADILHA et al. 2010). 

Os biscoitos tipo cookie, recentemente, têm sido formulados a partir de resíduos com 

aproveitamento total dos produtos e subprodutos gerados durante o processo da raiz tuberosa de 

yacón (Smallanthus sonchifolius), com a intenção de melhorar sua fortificação com fibra ou 

proteína, devido ao forte apelo nutricional que existe hoje em dia com relação aos alimentos 

consumidos, devido sua fácil preparação por ser leve e prático (GOES et al. 2015). 

O pão elaborado com a batata yacón (Smallanthus sonchifolius) in natura, é uma inovação 

na culinária voltada para pessoas diabéticas, pelo seu baixo aporte glicêmico, em decorrência disto 

alguns fatores controlam as respostas glicêmicas aos alimentos, podendo ser a quantidade de 
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carboidratos no alimento, a natureza do amido e o procedimento dos alimentos, a combinação 

com outros nutrientes, apresenta fatores antinutricionais e outras substâncias que podem tornar a 

digestão mais lenta (MORAES & SCHEID, 2011). 

O uso de farinha de yacón (Smallanthus sonchifolius) em iogurte “light” permite a obtenção 

de produtos com reduzido teor de gordura, baixo conteúdo de carboidratos e considerável teor de 

fibras, especialmente fibras solúveis, além de reduzido valor calóricos (VASCONCELOS, 2010). 

3  METODOLOGIA

3.1. Obtenção da farinha

A batata yacón (Smallanthus sonchifolius) foi obtida em Fortaleza-CE sendo sua farinha 

elaborada no Laboratório de Produtos de Origem Vegetal no Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte - IFRN -Campus Currais Novos, de acordo com a Figura 1. 

Figura 1: Fluxograma da elaboração da farinha de batata yacón (Smallanthus sonchifolius). 

3.2. Caracterização físico‐química 

Obtenção da 
matéria -prima 
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água corrente 
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Trituração 
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As análises físico-químicas foram realizadas nos laboratórios de Alimentos e Química 

Orgânica do IFRN, em triplicata.  

3.2.1. Umidade 

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem em estufa à vácuo a 60 °C até 

peso constante (IAL, 2008). 

3.2.2. Cinzas 

O resíduo mineral fixo (cinzas) foi obtido pelo método de incineração em mufla a 550 °C, 

até peso constante (IAL, 2008). 

3.2.3. pH 

A determinação de pH foi feita em pHmetro previamente calibrado com eletrodo (IAL, 

2008). 

3.2.4. Acidez Total Titulável 

A acidez total foi determinada por tilulação por ácido-base, até a viragem para a coloração 

rosa persistente (IAL, 2008). 

3.2.5.  Higroscopicidade e Grau de Caking 

Na higroscopicidade a amostra em pó foi espalhada uniformemente sobre placas de Petri 

(9 cm de diâmetro), permitindo assim uma área superficial considerável na interação entre ar 

úmido X pó, e colocadas em dessecador com uma atmosfera de umidade de 76% UR a 25 °C. A 

cada 10 minutos as amostras foram pesadas para verificar a cinética de absorção de umidade até 

o equilíbrio, obtendo-se assim a higroscopicidade. As placas de Petri contendo as amostras úmidas

foram levadas à estufa à vácuo em temperatura de 70 °C para secagem, sendo pesadas 

consecutivamente até peso constante numa variação menor que 0,5%. Em seguida as amostras 

secas foram pesadas e transferidas para uma peneira com tela de 500 µm de diâmetro e agitadas 
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por 5 minutos, o peso do pó remanescente na peneira foi medido e determinado o Grau de Caking 

(GOULA & ADAMOPOULOS, 2010). 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

As análises foram feitas em triplicata, de acordo com os métodos analíticos do Instituto 

Adolfo Lutz (2008), Goula & Adamopoulos (2010) e Miller (1959). Os resultados obtidos podem ser 

observados na Tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos da farinha de batata yacón (Smallanthus sonchifolius). 

Análises Resultados 

Umidade (%) 2,21 ± 0,08 

Cinzas (%) 4,51 ± 0,02 

pH 5,50 ± 0,02 

Acidez (%) 6,00±1,04 

Grau de Caking (%) 89 

 De acordo com Brasil (2005), a umidade para farinhas não pode exceder ao valor de 15%. 

Rodrigues et al. (2011), em pesquisa sobre produção e caracterização química  da farinha de 

batata yacón (Smallanthus sonchifolius) encontrou 6,9% de umidade, valor superior ao encontrado 

neste trabalho, isso pode residir no fato do referido autor ter utilizado temperaturas mais baixas 

de secagem (55 °C/48h) do que as utilizadas no presente trabalho (70 °C/24 h). No entanto para a 

análise de cinzas foram encontrados valores de 4,51% ± 0,02; corroborando com o resultado 

encontrado por Rodrigues et al. (2011) de 5,4% de resíduo por incineração (cinzas).  

Os resultados para as análises de pH e acidez, foram de 5,50 ± 0,02 e 6,00%±1,04; 

respectivamente. Pereira et al. (2011) realizaram estudos utilizando um biscoito tipo sequilhos 

elaborado com farinha de yacon, encontrando para farinha o pH 4,73 e acidez 7,46%; valores 

semelhantes aos encontrados neste trabalho.  

A batata yacón apresenta em sua composição ácido cítrico, sendo este responsável pelos 

altos teores de acidez e um pH próximo a neutralidade. Análises de acidez permitem saber a 
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quantidade de ácidos orgânicos presentes em alimentos o que pode influenciar no sabor, aroma, 

cor e estabilidade. A medida de pH é importante para determinar a degradação do alimento com 

desenvolvimento de microrganismos e atividade das enzimas (CECCHI, 2003). 

Entende-se por grau de caking a quantidade de pó aglomerado que fica retido em uma 

peneira de 500 micra de diâmetro da malha. O pó submetido a análise de caking absorve 

inicialmente a umidade do ar, em um sistema fechado com 76% de umidade relativa até seu 

equilíbrio, sendo em seguida retirada a umidade por secagem para a formação das partículas 

aglomeradas (NIRO, 2012).  

Ainda segundo Niro (2012) pós-alimentícios que apresentam grau de caking menor que 

10% não têm capacidade de aglomeração, enquanto que uma variação de 10,1 a 20% são 

considerados fracamente aglomerantes, e de 20,1 até mais de 50% muito aglomerantes podendo 

ser considerados extremamente aglomerantes quando estes valores se aproximam de 100%. 

Os valores encontrados para o grau de caking da farinha de batata yacón demostram que, 

mesmo com reduzido conteúdo de umidade o produto obtido apresentou alta capacidade 

aglomerante.   

5  CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho pôde-se concluir que a batata yacón apresenta grande relevância 

para a produção de farinha, tendo a mesma apresentado resultados que estão de acordo com a 

legislação brasileira vigente para farinhas. As análises físico-químicas mostraram resultados 

condizentes com o que é encontrado na literatura específica.  

6   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, N. T. Utilização de farinhas de linhaça e de batata yacon na elaboração de bolos como 
alternativa para pacientes com Diabetes mellitus. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2011. 

ANGELIS, R. C. Novos conceitos em nutrição. Reflexões a respeito do elo dieta e saúde, v. 38 - no. 4 
- out./dez. 2001

ANJO, D. L. C. Alimentos funcionais em angiologia e cirurgia vascular. Jornal Vascular Brasileiro, v.
3, n. 2, p. 145- 154, 2004. 

376



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

CECCHI, H.M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. São Paulo: Editora da 

Unicamp, 2003. p. 49-116. 

BORGES, J. T. S. et al. Yacon na alimentação humana: aspectos nutricionais, 
funcionais, utilização e toxicidade. Scientia Amazonia, v. 1, n.3. 2012. 

BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Portaria nº 398, Brasil, 1999.

BRASIL. Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUTOS DE CEREAIS, 
AMIDOS, FARINHAS E FARELOS". Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro 
de 2005. 

CORRÊA, C. M. et al. Plant regeneration through somatic embryogenesis of yacón [Smallanthus 
sonchifolius (Poepp. and Endl.) H. Robinson]. Brazilian Archives of Biology and Technology, v.
52, n. 3, p. 549- 554, 2009. 

GOES, T. S. et al. Elaboração de biscoitos tipo cookie com farinha de resíduos do processamento 
de extrato de yacon, p. 3741-3748. In: Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia 
Química - COBEQ 2014 [= Blucher Chemical Engineering Proceedings, v.1, n.2]. São Paulo:
Blucher, 2015. 

GOULA, A. M.; ADAMOPOULOS, K. G. A new technique for spray drying orange juice concentrate. 
Innovative Food Science and Emerging Technologies, v.11, p.342-351, 2010. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos químicos e físicos
para análise de alimentos. 4.ed. São Paulo, 2008. 1.020p. 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugars. Analytical 
Chemistry, v. 31, n. 3, p. 426-428, 1959.

MORAES, C. B.; SCHEID, M. M. D. Produção de pães com yacon e avaliação de aceitação pelos 
diabéticos. In: Anais do XIV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e X Encontro 
Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba. São José dos
Campos-SP, 2011.  

NIRO, Inc. Spray Drying. Disponível em: <http: //www.niroinc.com>. Acesso em: 08 dez. 2012. 

PADILHA, V.M. et al. Perfil sensorial de bolos de chocolate formulados com farinha de yacon 
(Smallanthus sonchifolius). Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30(3): 735-740, jul.-set. 2010.

PEREIRA, M.A. Biscoito tipo sequilhos elaborado com farinha de yacon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA 
E INOVAÇÃO/SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2.1.,2011. Barbacena. Anais... Barbacena: 
IF Sudeste MG, 2011. p. 18-21. 

RAUD, C. Os Alimentos funcionais: nova fronteira da indústria alimentar análise das estratégias da 
danone e da nestlé no mercado brasileiro de iogurtes. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 16, n. 31,
p. 85-100, nov. 2008.

RODRIGUES, F.C. et al. Farinha de yacon (Smallanthus sonchifolius): produção e 
caracterização química. Rev Inst Adolfo Lutz. São Paulo, 2011;70(3):290-5.

377



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

SANTANA, I.; CARDOSO, M. H. Raiz tuberosa de yacon (Smallanthus sonchifolius): potencialidade 
de cultivo, aspectos tecnológicos e nutricionais. Ciência Rural, v.38, n.3, mai-jun, 2008.

VANINI, M. et al. A relação do tubérculo andino yacon com a saúde humana. Ciência, Cuidado e 
Saúde, n. 8 (suplem.), p. 92- 96, 2009. 

VASCONCELOS, C. M. Caracterização físico-química e sensorial de iogurte “light” com farinha de 
yacon (Smallanthus sonchifolius). 2010. 70 f. Dissertação (Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Viçosa- Minas Gerais, 2010. 

ZAPAROLLI, M. R. et al. Alimentos funcionais no manejo da diabetes mellitus. Revista Ciência & 
Saúde, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 12-17, jan./abr. 2013.

378



Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus 

Santa Cruz 
I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DAS ÁGUAS DE 
BEBEDOUROS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NA CIDADE DE CURRAIS 

NOVOS-RN 

J. B. A. Medeiros1; R. M. D. Coelho2; J. L. A. Silva³; W. M. S. de Medeiros4 

E-mail: medeirosliving@gmail.com
1
; raquel.coelho@ifrn.edu.br

2
; jonas.almada@ifrn.edu.br³;

welisonsoares_@hotmail.com
4
 

RESUMO 
A água de consumo humano é o principal veículo 
transmissor de patógenos capazes de causar 
diversas infecções gastrointestinais, sendo vital o seu 
controle microbiológico.  
O presente trabalho teve como finalidade avaliar 
a qualidade microbiológica da água para 
consumo humano, oferecida nas escolas estaduais da 
cidade de Currais Novos (RN), quanto à presença de 
coliformes totais, termotolerantes e bactérias 
heterotróficas, conforme os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria 2914 de 2011 do 
Ministério da Saúde. Faz-se necessário o
acompanhamento da qualidade microbiológica da 
água, tendo em vista que, nenhum ser vivo 
sobrevive sem água. Além disso, esse controle 
diagnostica se as águas dos bebedouros das 
escolas estaduais estão próprias para o consumo 
humano, sem oferecer riscos à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Coliformes totais, água para consumo, qualidade microbiológica, bebedouros. 

QUALITY EVALUATION OF WATER MICROBIOLOGICAL TROUGHS OF STATE 
SCHOOLS IN CURRAIS NOVOS CITY –RN 

ABSTRACT 
The human consumption of water is the main 
vehicle may transmit pathogens capable of 
causing various gastrointestinal infections it is vital 
the microbiological control. This study was to 
evaluate the icrobiological quality of drinking water, 
offered in state schools of the city of Currais Novos 
(RN), for the presence of total coliforms, 
thermotolerant and heterotrophic bacteria, as the 
potability standards established by 

Ordinance 2914 2011 Ministry of Health. It is 
necessary to monitor the microbiological quality of 
water, in order that no living being can survive 
without water. In addition, this diagnostic control 
the waters of the fountains of state schools are fit 
for human consumption, without offering health 
risks.

KEY-WORDS: total coliforms, drinking water, microbiological quality , drinking fountains 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é uma substância de fundamental importância para todos os seres vivos, pois sua 

presença é vital para o funcionamento das atividades celulares e orgânicas, além de corresponder 

a 2/3 da massa corporal humana (VASCONCELOS, 1995). É o suporte essencial para o ecossistema, 

além de ser de extrema importância para os seres humanos e demais seres vivos. Além de ser um 

recurso natural utilizado pelos seres humanos no consumo e para atividades socioeconômicas, 

que podem ser retiradas de lagos, aquíferos, represas e rios. 

Do ponto de vista da microbiologia a água deve ser desprovida de agentes patogênicos, sejam 

eles protozoários, vírus, bactérias e helmintos, causadores de diversas doenças. A água de 

consumo humano é um dos importantes veículos de enfermidades diarreicas de natureza 

infecciosa, o que torna primordial a avaliação de sua qualidade microbiológica (ISAAC-MARQUEZ 

et al., 1994). 

Em relação a qualidade da água, o controle baseia-se na proteção a saúde pública. Seus 

padrões de qualidade variam de acordo com seu tipo de uso. Quando se trata do fornecimento de 

água de consumo para escolas de ensino infantil ou fundamental, deve-se ter um cuidado 

redobrado, pois as crianças são mais propensas à aquisição de doenças devido à menor 

imunidade, o que obriga a existir um fornecimento periódico de água livre de contaminação 

(CASALI, 2009). 

É de total importância o acompanhamento da qualidade microbiológica da água por ser um 

meio de contaminação. O ambiente escolar pode ser considerado a segunda casa, ocupando cerca 

de um terço do seu dia, por este motivo é importante um acompanhamento e monitoramento da 

qualidade de água nas escolas (MOURA et al., 2002). 

A qualidade necessária à água distribuída para consumo humano é a potabilidade, ou seja, deve 

ser tratada, limpa e estar livre de qualquer contaminação, seja de origem microbiológica, química, 

física ou radioativa, não devendo, em hipótese alguma, oferecer riscos à saúde humana. A 

potabilidade da água é alcançada mediante tratamento, sendo a mais tradicional realizada pelas 

etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, nas estações 

de tratamento de água (ETAs). Para atender ao padrão de potabilidade humana, a água de 

abastecimento deve apresentar os diversos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos dentro 

dos limites máximos permitidos definidos pela Portaria n. 2914 do Ministério da Saúde. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Do ponto de vista da microbiologia a água deve ser desprovida de agentes patogênicos, sejam 

eles protozoários, vírus, bactérias e helmintos, causadores de diversas doenças. A água de 

consumo humano é um dos importantes veículos de enfermidades diarreicas de natureza 

infecciosa, o que torna primordial a avaliação de sua qualidade microbiológica (ISAAC-MARQUEZ 

et al, 1994). 

Bactérias, protozoários, vírus e helmintos compreendem os agentes biológicos mais 

importantes de contaminação da água e, consequentemente, dos alimentos (CARDOSO et al, 

2007). A ingestão de alimentos contaminados com microrganismos, proveniente de água de má 

qualidade, utilizada no processo produtivo, pode tornar-se um problema de alta gravidade, para 

quem consome e, consequentemente, para os órgãos de saúde pública, já que os gastos para 

tratamento de doenças causadas por alimentos contaminados por bactérias do grupo coliformes 

são altos. 

Sendo os microrganismos associados a diversas doenças, é de grande importância conhecê-los 

e descrevê-los, a fim de que sua distribuição às pessoas através do consumo da água seja evitado. 

Os principais microrganismos que podem contaminar a água são: 

• Bactérias

Segundo Linhares e Gewandsznajder (2005) as bactérias são organismos unicelulares, sendo 

essa única célula procariótica ou de agregados dessas células, formando colônias. Reproduzem de 

forma assexuada ou por esporulação, suas células possuem uma cápsula protetora que permite 

sua sobrevivência em condições adversas. As bactérias vinculadas à água podem transmitir 

diversas doenças como: tétano, disenteria bacilar, tracoma, leptospirose, cólera e febre tifoide. 

• Protozoários

Reproduzem-se de forma assexuada ou sexuada com produção e união de gametas; outras 

realizam troca de material genético aumentando a variação de indivíduos conjugados. Os 

protozoários habitam diferentes tipos de ambientes como água ou solo. 

Quando estão desfavoráveis a condições do meio, alguns protozoários parasitas da água podem 

adotar forma de cisto: diminuem de volume, perdem organelas e formam uma resistente casca, 

voltando à forma ativa quando as condições estiverem favoráveis novamente (LHINHARES; 

GEWANDSZNAJDER, 2005). Os protozoários veiculados pela água podem causar amebíase e 

giardíase. 

• Fungos

Os fungos também são conhecidos como leveduras, mofos, bolores, cogumelos de chapéu e 

orelha de pau. São eucariontes, seu corpo libera no ambiente algumas enzimas que degradam a 
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matéria orgânica, possibilitando a absorção. Seu corpo é formado por hifas, onde o conjunto 

forma o micélio que não é um tecido verdadeiro. As doenças causadas por ele são classificadas 

como infecções fúngicas, pode-se citar infecção intestinal, ocorrida após a ingestão de água 

contaminada.(LOPES; ROSSO, 2005). 

• Vírus

São microrganismos aproveitadores, formados por uma cápsula proteica envolvendo material 

genético, menores até do que as menores células conhecidas, e visíveis apenas em microscópios 

eletrônicos. 

Quando um vírus infecta uma bactéria, passam a ser chamados de bacteriófagos ou fagos, os 

mais estudados são os que se alojam na bactéria Escherichia coli, os conhecidos como Fagos T. A 

principal doença causada por  vírus veiculados à água é a hepatite infecciosa(LOPES;ROSSO,2005). 

Geralmente as doenças veiculadas a água contaminada estão relacionadas ao contato direto, 

seja um ferimento ou qualquer superfície do corpo exposto, ao contato indireto, quando o 

alimento pode ser lavado com essa água contaminada e a mesma deixe-o impróprio para o 

consumo, ou ingestão da água contendo uma quantidade elevada de microrganismos patogênicos. 

Segundo Abrantes e Silveira (2009) a maioria das infecções ocorrem pela ingestão da água 

contaminada. 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2006), as bactérias patogênicas presentes na água 

constituem uma das principais fontes de morbidade e mortalidade em nosso meio. São 

responsáveis por grande número de enterites, diarreias e doenças endêmicas/epidêmicas que 

podem resultar em casos letais. 

De acordo com a SAE (2012) e Tortora et al (2005), as principais doenças veiculadas a água com 

elevado número de patógenos são: 

•Febre Tifóide – Doença que evolui num período de quatro semanas, classificada como grave. É

produzida pela bactéria Salmonella typhi.

•Cólera – Causada pelo Vibrio cholerae, que se localiza no intestino humano, provocando vômitos

e diarreias intensas. A doença é transmitida pincipalmente, através da água contaminada pelas

fezes e pelos vômitos dos doentes.

•Hepatite infecciosa – Produzida comumente por dois tipos de vírus “A” e “B”, sua transmissão

pode ocorrer através de água que entrou em contato com fezes, duas semanas antes, ou uma

semana depois da ictéricia.

•Gastrenterite- Responsável pela maioria das mortes de crianças com idade menor ou igual a um

ano de idade. É uma infecção do estômago e do intestino produzida por vírus e bactérias. Seus

sintomas podem ser: vômitos, febre, desidratação e diarreia.
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Em relação à qualidade da água, o controle baseia-se na proteção a saúde pública. Seus 

padrões de qualidade variam de acordo com seu tipo de uso. Quando se trata do fornecimento de 

água de consumo para escolas de ensino infantil ou fundamental, deve-se ter um cuidado 

redobrado, pois as crianças são mais propensas à aquisição de doenças devido à menor 

imunidade, o que obriga a existir um fornecimento periódico de água livre de contaminação 

(CASALI, 2009).  

A qualidade necessária à água distribuída para consumo humano é a potabilidade, ou seja, deve 

ser tratada, limpa e estar livre de qualquer contaminação, seja de origem microbiológica, química, 

física ou radioativa, não devendo, em hipótese alguma, oferecer riscos à saúde humana. A 

potabilidade da água é alcançada mediante tratamento, sendo a mais tradicional realizada pelas 

etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, nas estações 

de tratamento de água (ETAs). Para atender ao padrão de potabilidade humana, a água de 

abastecimento deve apresentar os diversos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos dentro 

dos limites máximos permitidos definidos pela Portaria n. 2914 do Ministério da Saúde, 2011. 

A portaria n. 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da água para o consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Essa portaria só estabelece aplicação sobre o controle da qualidade de água 

destinada para o consumo humano proveniente de sistema e soluções alternativas de 

abastecimento. 

A mesma portaria não se aplica para água mineral natural, água natural ou adicionada de sal, 

águas que servem como matéria-prima na elaboração de produtos, ou água destinada ao 

consumo humano após o envasamento, conforme a Resolução (RDC) nº 274, de 12 de setembro 

de 2005 da ANVISA. 

Diante de todos os requisitos, a Portaria MS 2914 12/12/2011 designa alguns parâmetros 

relacionados à quantidade de microrganismos tolerados para que a água seja considerada potável 

e própria para o consumo humano. Como mostra a Tabela 1, a Portaria nº 2914 determina que em 

relação aos coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli, estejam ausentes a cada 100 ml 

de amostra. 

Tabela 1 – Padrão microbiológico de potabilidade de água para consumo humano.

TIPO DE ÁGUA PARÂMETRO NMP 

ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

Escherichia coli E 

termotolerantes 

Coliformes totais Ausência em 100ml 
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Fonte: Portaria Ministério da Saúde nº 2914 de 12/12/2011 

Deve-se ter o cuidado redobrado com a água destinada ao consumo humano, principalmente 

das aguas servidas em bebedouros a crianças nas escolas públicas. É de fundamental importância 

o conhecimento da qualidade microbiológica da água, já que a mesma pode servir de veículo para

vários tipos de microrganismos patogênicos.

3 METODOLOGIA 

Foram coletadas três amostras de água cada uma de uma escola diferente dentro da cidade de 

currais novos, Escola Estadual Instituto Vivaldo Pereira (IVP), Escola Estadual Capitão Mor Galvão 

(CMG) e, Escola Estadual Tristão de Barros (TB). As amostras foram acondicionadas em recipiente 

térmico e transportadas ao laboratório de microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos e, analisadas antes do período de 

oito horas como manda a Portaria MS 2914 12/11/2011. 

 Preparação de amostras para análise

A preparação das amostras para análise envolveu três etapas, que são a homogeneização do 

conteúdo e retirada da unidade analítica, a preparação da primeira diluição da unidade analítica, e 

a preparação de diluições decimais seriadas, para inoculação nos meios de cultura. 

 Contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli:

O método clássico de contagem de coliformes totais, termotolerantes e E. coli em água e 

alimentos é o do Número Mais Provável (NMP), que inclui as seguintes etapas:  

1º) Teste presuntivo, em que três alíquotas de três diluições da amostra são inoculadas em uma 

série de três tubos de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) por diluição; 

 2°) Para a confirmação dos coliformes totais e termotolerantes, uma alçada de cada tubo suspeito 

é transferida para tubos de Caldo Verde Brilhante Bile 2% (VB) e Caldo E. coli (EC), meios seletivos 

que contém lactose; 

3°) Os tubos de EC positivos para coliformes termotolerantes são suspeitos da presença de E. coli. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As amostras obtidas das escolas estaduais da cidade de currais novos enumeradas de I, II e 

III apresentaram resultados distintos. Eles revelaram que duas das três escolas estavam com a 

qualidade da água fora dos padrões preconizados pela Portaria MS 2914 de 12/11/2011 em 
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relação ao padrão microbiológico estabelecido pela mesma, no que diz respeito a coliformes 

totais, termotolerantes e E.coli.  

Ao observar o teste presuntivo para coliformes totais, foi utilizado o Caldo Lauril Sulfato 

Triptose, onde após 24 horas de incubação sob a temperatura de 34±0,5 °C apresentaram os 

seguintes resultados seguindo as diluições de 10-1,10-2, e 10-3. Cada diluição recebeu o volume de 

amostra da seguinte maneira 10 ml, 1 ml e 0,1 ml respectivamente. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: resultados das amostras incubadas no caldo LST

ESCOLA (AMOSTRAS) COMBINAÇÃO DE TUBOS NMP/ML 

I 3-0-0 23 

II 3-3-3 >1.100

III 0-0-0 < 3,0 

Ao observar o resultado das amostras no Caldo Verde Brilhante, meio seletivo para 

coliformes totais, observou-se que duas das três escolas também apresentaram positividade para 

coliformes totais. A Tabela 3 mostra como foram determinados o número mais provável de 

coliformes totais nas águas dos bebedouros. 

Tabela 3: resultados das amostras incubadas no caldo verde brilhante.

ESCOLA (AMOSTRAS) COMBINAÇÃO DE TUBOS NMP/ML 

I 2-0-0 9,2 

II 3-2-1 150 

III 0-0-0 < 3,0 

Para confirmação de termotolerantes e Escherichia coli, foi utilizado o caldo lactosado 

Escherichia coli tipo mug, no qual quando passado o período de crescimento do microrganismo, ao 

ser exposto na luz ultravioleta apresenta fluorescência se houver a presença de E.coli. Os 

resultados estão na Tabela 4, no entanto, todas as escolas apresentaram-se isentas de Coliformes 

termotolerantes e E.coli. 

Tabela 4: Resultados das amostras incubadas no caldo “E.c.mug”

ESCOLA (AMOSTRAS) COMBINAÇÃO DE TUBOS NMP/ML 

I 0-0-0 < 3,0 
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II 0-0-0 < 3,0 

III 0-0-0 < 3,0 

Os coliformes totais são bastonetes Gram-negativos, pertencentes, na sua grande, maioria 

aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Raoutella (Klebsiella). Além de estarem 

presentes nas fezes, também pode ser encontrados no meio ambiente, em águas com altos teores 

de material orgânico, solo ou vegetação em decomposição (TRABULSI et al., 2005). 

Os resultados provenientes das amostras da rede para Escherichia coli foram idênticos aos 

observados em outros estudos nacionais realizados por Guerra et al. e Silva et al., com ausência de 

E. coli.

Brasil (2011), afirma que as normas referentes à qualidade microbiológica das águas no 

Brasil para consumo devem estar ausentes de coliformes totais, Escherichia coli ou coliformes 

termotolerantes com ausência em 100 ml da amostra.  

Para Carvalho et al, 2009 a água contaminada é capaz de veicular agentes infecciosos ou 

substâncias capazes de agredir a saúde humana, os mesmos autores acrescentam que, segundo a 

Organização Mundial de Saúde cerca de 80% das doenças que ocorrem em países em 

desenvolvimento são veiculadas pela água contaminada e estima-se que no mundo mais de dois 

milhões de pessoas por ano morrem por doenças transmitidas pela água. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 3, todas as amostras apresentaram-se dentro do 

padrão no que se trata de coliformes termotolerantes, no entanto, em relação a bactérias 

fermentativas que produzem ácidos e gás, coliformes totais, as amostras I e II demonstraram 

contaminação. 

Quanto às análises microbiológicas, os valores de coliformes totais apresentam 

desconformidade com o padrão de potabilidade estabelecido pela portaria n° 2914/2011 do 

Ministério da Saúde, no entanto, quanto a E. coli nenhuma das amostras apresentou 

contaminação pela mesma; uma vez que a portaria determina que em amostras de 100ml a 

ausência de coliformes totais e  E. coli.  A presença desses microrganismos é responsável por 

doenças de veiculação hídrica, tais como: febre tifoide, cólera entre outras.  

A capitação individual de água subterrânea apresenta certa fragilidade quanto aos 

aspectos sanitários, visto que dos poços analisados nenhum apresenta sistema de tratamento e 

desinfecção (cloração). Tais medidas são de fundamental importância para garantir a segurança 

sanitária dos consumidores. 

De acordo com Silva (2004), além do tratamento realizado pela Estação de Tratamento de 

Água, é preciso que haja um monitoramento periódico quanto ao controle de higiene dos 
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reservatórios, bebedouros e depósitos diversos, visando preservar o trabalho de potabilidade 

realizado na água, a qual foi adquirida em boas condições pela rede de distribuição. 

5 CONCLUSÃO 

O monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano da população 

torna-se imprescindível, pois previne o aparecimento de várias doenças no homem, auxilia no 

diagnóstico das principais formas de contaminação e indica um conjunto de práticas de manejos 

dos recursos naturais que possibilitem o controle da poluição e um aumento da qualidade de vida 

aos usuários dessa água. 

Foi observado na presente pesquisa, que duas das três escolas analisadas apresentaram-se 

fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde de 

2011, quanto aos parâmetros estabelecidos para coliformes totais. 

É de grande importância que haja o acompanhamento da qualidade microbiológica da água 

dos bebedouros das escolas, já que a água é um grande veículo de contaminação. 
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ELABORAÇÃO DE QUEIJO PETIT SUISSE PROBIÓTICO COM LEITE DE CABRA E 
ADIÇÃO DE POLPA DE MARACUJÁ (Passiflora edulis) 

G. M. S. M. Moreno1; E. E. D. Medeiros2; A. M. B. Carvalho³
E-mail: geylsa.mylady@gmail.com1; emilia_erica@hotmail.com2; mainomy.carvalho@ifrn.edu.br³

RESUMO 
O leite de cabra é um alimento rico em vitaminas, 
proteínas e sais minerais. Por possuir moléculas de 
gordura de tamanho reduzidos a sua 
digestibilidade é maior e mais fácil. Um ponto 
importante no desenvolvimento de novos 
produtos pode ser o uso do leite de cabra 
associado a bactérias probióticas. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um queijo 
petit suisse de leite de cabra apresentando 
atividade probiótica devido a utilização do kefir, e 
adicionado de polpa de maracujá (Passiflora 
edulis). O queijo petit suisse foi elaborado na usina 
escola do IFRN Campus Currais Novos. Foi realizada 
análise de acidez e pH e avaliação sensorial com 60 

provadores não treinados utilizando uma 
escala hedônica de 9 pontos (variando de 9 gostei 
muitíssimo até 1 desgostei muitíssimo). O queijo 
apresentou pH igual a 5,08 e média de acidez igual 
0,81% de ácido lático m/v. No resultado obtido da 
análise sensorial o queijo apresentou boa 
aceitação uma vez que todos os aspectos avaliados 
apresentaram o escore 9 como o mais pontuado. 
De acordo com os resultados obtidos conclui-se 
que o petit suisse probiótico de leite de cabra 
adicionado de polpa de maracujá (Passiflora edulis) 
teve uma boa aceitação e surge como um produto 
inovador dentre os derivados lácteos.

PALAVRAS-CHAVE: Leite de cabra, petit suisse, probiótico, maracujá.

PREPARATION OF PETIT SUISSE CHEESE WITH PROBIOTIC GOAT MILK AND 
ADDING PASSION FRUIT PULP (Passiflora edulis) 

ABSTRACT 
Goat's milk is a food rich in vitamins, proteins and 
minerals. By owning size of fat molecules reduced 
its digestibility is higher and easier. An important 
point in the development of new products may be 
the use of goat milk associated with probiotic 
bacteria. Thus, the aim of this study was to develop 
a cheese petit suisse goat milk presenting probiotic 
activity due to use of kefir, and added passion fruit 
pulp (Passiflora edulis). The petit suisse cheese was 
produced at the plant school IFRN Campus Currais 
Novos. Acidity and pH analysis was performed and 
sensory evaluation with 60 untrained panelists 

using a hedonic scale of 9 points (ranging from 9 to 
1 liked very much disliked very much). The cheese 
showed pH of 5.08 and average acidity of 0.81% 
lactic acid m / v. The obtained result of sensory 
analysis cheese showed good acceptance since all 
the aspects evaluated showed the score 9 as the 
highest scoring. According to the results it is 
concluded that the petit suisse goat probiotic 
added passion fruit pulp (Passiflora edulis) had a 
good acceptance and emerges as an innovative 
product from the dairy products. 

KEY-WORDS: Goat milk, petit suisse, probiotic, passion fruit.
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1 INTRODUÇÃO

O leite de cabra é um alimento rico em vitaminas, proteínas e sais minerais, é muito mais 

digestivo que o leite bovino, e até mesmo que o leite materno. Por possuir moléculas de gordura 

de tamanho menores, a sua digestibilidade é maior e mais fácil, contribuindo para absorção de 

seus nutrientes. É indicado para crianças e pessoas que tenham alergia aos outros leites e que 

tenham problemas de desenvolvimento físico, pois a concentração de cálcio e sua absorção é 

maior que em outros alimentos (MONTINGELLI, 2005). O leite caprino possui elevados teores de 

ácidos graxos de cadeia curta e média (HAENLEIN, 2004), e possui uma maior quantidade de 

proteína do que o leite de vaca (SOUZA, 2014). Um ponto importante no desenvolvimento de 

novos produtos, pode ser o uso do leite de cabra associado a cepas específicas de bactérias 

probióticas (KONGO et al., 2006). 

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que administrados em 

quantidades adequadas oferecem benefícios a saúde do hospedeiro (Food and Agriculture 

Organization of United Nations; World Health Organization, 2001; Sanders, 2003 apud SAAD, 

2006). As espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium são as mais comumente usadas como 

probióticos, porém algumas espécies de Lactococcus lactis também são utilizadas (SAAD, 2006). O 

kefir é um produto com características probiótica, são descritos como uma associação simbiótica 

de leveduras, bactérias ácido-láticas e bactérias (ALMEIDA, 2011). A partir do kefir podem-se obter 

kefir leban, uma fase sólida, obtida da filtração do kefir por 24 horas a 25ºC ± 2ºC. É um produto 

leve e altamente digerível, com sabor e textura semelhantes ao queijo quark (WESCHENFELDER, 

2011) servindo como base para elaboração de queijo petit suisse.  

O queijo petit suisse é um queijo fresco, não maturado, obtido por coagulação do leite com 

coalho e/ou de enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado ou não de outras 

substâncias alimentícias (BRASIL, 2000). Esse produto é consumido como sobremesa e destinado 

principalmente ao público infantil. Tem boa aceitação e público crescente de consumo (VEIGA, et 

al., 2000). As perspectivas de aumento dos consumidores desse produto, com a sua transformação 

em um alimento funcional probiótico são bastante propícias, principalmente levando-se em conta 

a possibilidade deste alimento alcançar também o público adulto (RIBEIRO, et al., 2012). Na 

elaboração do petit suisse podem ser adicionados polpas de frutas, uma alternativa pode ser o 

maracujá (Passiflora edulis).  

A espécie Passiflora edulis (maracujá-amarelo) é considerada a mais importante do ponto 

de vista comercial, representando 95% dos pomares brasileiros (BERNACCI et al., 2003 apud 

SANTOS, 2011). O maracujá apresenta diversas possibilidades de utilização, porém o suco é o 

principal produto obtido, sendo bastante consumida devido ao seu aroma e à acidez acentuados. 

O maracujá apresenta excelente qualidade nutritiva, é rico em minerais e vitaminas, 

principalmente A e C (Aguiar et al., 2001; Sandi et al., 2003; Souza e Sandi, 2001 apud SANTOS, 

2011). 
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O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um queijo tipo petit suisse de leite de 

cabra apresentando atividade probiótica devido a utilização do kefir, e adicionado de polpa de 

maracujá (Passiflora edulis). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Leite de cabra 

O leite de cabra é um alimento completo, rico em vitaminas, proteínas e sais minerais, é 

muito mais digestivo, comparando-se até mesmo ao leite materno. Por possuir moléculas de 

gordura de tamanho menores, a sua digestibilidade é maior e mais fácil, contribuindo para a 

absorção de seus nutrientes. É indicado para crianças e pessoas que tenham alergia aos outros 

leites, que tenham problemas de desenvolvimento físico, pois a concentração de cálcio e sua 

absorção é maior que em outros alimentos. É indicado para pessoas com problemas digestivos, 

úlcera, gastrite, pois devido a sua composição, diminui a acidez e contribui para a cicatrização das 

paredes do estomago (MONTINGELLI, 2005). 

Do ponto de vista físico, constata-se que no leite de cabra há um maior volume de glóbulos 

de gordura, os quais são menores quando comparados ao leite bovino, e devido a essa 

característica, supõe-se que as lipases atuem sobre eles com uma maior agilidade por possuir uma 

maior área de superfície, explicando, assim, a sua elevada taxa de digestibilidade (HAENLEIN, 

2004). Outra diferença entre os lipídios do leite de cabra e de vaca está na composição de ácidos 

graxos. O leite caprino possui elevados teores de ácidos graxos de cadeia curta e média, como o 

ácido butírico (C4:0), capróico (C6:0), caprílico (C8:0), cáprico (C10:0), láurico (C12:0) e mirístico 

(C14:0). O leite caprino contém em média 35% de ácidos graxos de cadeia média, já o leite bovino 

contém em média 17% desses ácidos graxos (HAENLEIN, 2004).  

O leite caprino possui uma maior quantidade de proteína do que o leite de vaca. A fração 

proteica do leite caprino é constituída pela α-lactoalbumina; α-caseína; k-caseína; α-S1 caseína e 

α-S2 caseína.  As caseínas encontradas com maior frequência no leite de cabra são a α-S2 caseína 

e α-caseína, enquanto no leite de vaca são α-S1 caseína e α-caseína, perfil proteico que garante 

uma menor alergenicidade ao leite de cabra, pois a α-S1 caseína, é a proteína responsável, na 

maioria das vezes, por gerar resposta alérgica nas pessoas sensíveis ao leite de vaca (TOMOTAKE 

et al., 2006 apud SOUZA, 2014). 

Dados publicados nas tabelas do United States Department of Agriculture (USDA) oficiais 

revelam concentrações mais elevadas de seis dos dez aminoácidos essenciais no leite caprino 

comparado ao leite bovino: (treonina, lisina, isoleucina, cistina, tirosina e valina). Relatou-se, 

também, melhor absorção dos aminoácidos no trato digestivo humano a partir de leite de cabra 

do que o leite de vaca (HAENLEIN, 2004). O leite de cabra é uma excelente matéria prima para a 

fabricação de queijos. A textura dos grãos, da massa e do queijo em si, é agradável ao toque e pela 

sua coloração muito branca, transforma-se em queijos com aparência especial e atrativa. 

(MONTINGELLI, 2005).  
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Um ponto importante no desenvolvimento de novos produtos, pode ser o uso do leite de 

cabra associado a cepas específicas de bactérias probióticas (KONGO et al., 2006). Os derivados do 

leite de cabra, principalmente os queijos, além de conservarem características nutricionais da 

matéria prima, podem ser utilizados como base para incorporar outros ingredientes com 

propriedades funcionais, como os microrganismos probióticos e as fibras probióticas (VIEIRA, 

2013). 

2.2 Probióticos 

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que administrados em 

quantidades adequadas oferecem benefícios a saúde do hospedeiro (Food and Agriculture 

Organization of United Nations; World Health Organization, 2001; Sanders, 2003 apud SAAD, 

2006). Esses microrganismos podem ser incluídos na preparação de diversos tipos de produtos, 

incluindo os alimentos. As espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium são as mais comumente 

usadas como probióticos, mas o fermento Saccharomyces cerevisiaee algumas espécies de E. coli, 

Bacillus e Lactococcus lactis também são utilizadas como probióticos (SAAD, 2006). A indústria de 

laticínios se apresenta com maior número de lançamentos de produtos fermentados funcionais 

contendo culturas probióticas (PEREIRA, 2007).  

A influência benéfica dos probióticos sobre a microbiota intestinal humana inclui fatores 

como efeitos antagônicos, competição e efeitos imunológicos, resultando em um aumento da 

resistência contra patógenos. Assim, a utilização de culturas bacterianas probióticas estimula a 

multiplicação de bactérias benéficas, em detrimento à proliferação de bactérias potencialmente 

prejudiciais, reforçando os mecanismos naturais de defesa do hospedeiro (SAAD, 2006). 

Para a utilização de culturas probióticas na fabricação de alimentos, os microrganimos 

devem permanecer viáveis durante todo o período de armazenamento. Além disso, a adição dos 

probióticos não devem alterar as características físico-químicas e sensoriais do produto. Portanto, 

para que um alimento probiótico exerça seus efeitos benéficos, é recomendado que ele apresente 

uma concentração mínima do microrganismo probiótico dentro do seu prazo de validade. No 

Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu que a quantidade mínima diária da 

cultura probiótica viáveis que devem ser ingeridos para efeitos terapêuticos é de 108 𝑎 109 UFC. 

(SAAD, 2006).  

2.2.1 Kefir 

Kefir é um leite fermentado, ligeiramente efervescente e espumoso, de fácil preparo e 

economicamente acessível, tem origem da ação da microbiota natural presente nos grãos de kefir. 

São descritos como uma associação simbiótica de leveduras, bactérias ácido-láticas e bactérias 

ácido-acéticas envoltas por uma matriz de polissacarídeos denominados kefiran 

(WESCHENFELDER, 2011). Dentre os microrganismos encontramos leveduras que fermentam a 

lactose, Lactobacillus homofermentativo e heterofermentativo, Streptococos mesófilos, 

Lactococcus, Leuconostoc. Seus grãos têm formas irregulares gelatinosas variando de tamanhos 

de 1 a 6 mm. (IRIGOYEN et al., 2004; LUÍZ et al., 2006 apud ALMEIDA, 2011). Além dos 
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microrganismos, o kefir contém minerais, vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais 

importantes na manutenção das funções vitais do organismo, adicionalmente o kefir é uma 

excelente fonte de vitamina K e vitaminas do complexo B (ALMEIDA, 2011).  

O uso regular do kefir pode amenizar desordens intestinais, proporcionando um 

funcionamento intestinal regular e mais saudável, reduzir o colesterol, aliviar os sintomas da 

intolerância a lactose além de ser útil no tratamento de diarréias. As duas últimas características 

devem-se ao fato de suas bactérias e leveduras consumirem a maior parte da lactose durante o 

processo de fermentação, tornando-o um alimento indicado nos casos de diarréia e uma ótima 

fonte protéica para pacientes com intolerância à lactose (ROBINSON et al., 2002; GIACOMELLI, 

2004; CAPRILES et al., 2005 apud ALMEIDA, 2011). 

2.3 Queijo Petit suisse 

O queijo petit suisse é um queijo fresco, não maturado, obtido por coagulação do leite com 

coalho e/ou de enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado ou não de outras 

substâncias alimentícias (BRASIL, 2000). É um queijo pequeno, magro, feito na França. É feito com 

leite fresco adicionado de creme. É de textura cremosa de massa obtida pelo processo de 

coagulação mista, e pode ser adicionado de condimentos doces ou salgados (ALBUQUERQUE, 

2002). No Brasil, a fabricação do queijo petit-suisse utiliza centrífuga para executar o processo de 

separação da massa, produzindo o queijo quark, que é a base utilizada adicionada de açúcar, 

creme e frutas para produzir o petit-suisse (VEIGA; VIOTTO, 2001). 

Esse produto é consumido como sobremesa e destinado principalmente ao público infantil. 

Tem boa aceitação e público crescente de consumo, embora tais índices ainda sejam pequenos, 

quando comparados aos de outros países. (VEIGA, et al., 2000). As perspectivas de aumento dos 

consumidores desse produto, com a sua transformação em um alimento funcional probiótico são 

bastante propícias, principalmente levando-se em conta a possibilidade deste alimento alcançar 

também o público adulto (RIBEIRO, et al., 2012). 

2.4 Polpa de Maracujá 

O maracujazeiro pertence à ordem Passiflorales e à família Passifloraceae, a qual é 

composta por mais de 15 gêneros e cerca de 650 espécies. (ZAMBERLAN, 2007 apud SANTOS, 

2011). O gênero Passiflora é o mais presente da família, possuindo o maior número de espécies, 

sendo originário da América do Sul, e que tem no centro norte do Brasil o maior centro de 

distribuição geográfica (LOPES, 1994 apud SANTOS, 2011). A espécie Passiflora edulis (maracujá-

amarelo) é considerada a mais importante do ponto de vista comercial, representando 95% dos 

pomares brasileiros (BERNACCI et al., 2003 apud SANTOS, 2011). 

O maracujá apresenta diversas possibilidades de utilização, porém o suco é o principal 

produto obtido, sendo bastante consumida devido ao seu aroma e à acidez acentuados. O 

maracujá apresenta excelente qualidade nutritiva, é rico em minerais e vitaminas, principalmente 

A e C (Aguiar et al., 2001; Sandi et al., 2003; Souza e Sandi, 2001 apud SANTOS, 2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O cultivo do kefir, elaboração do petit suisse e análises sensorial, físico-química de pH e 

acidez foram realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) Campus Currais Novos.  

3.1  Cultivo do kefir 

Inicialmente um envelope contendo grãos do kefir foi adicionado a 100ml de leite UHT e 

deixado em repouso por 3 horas a 25°C para que os microrganismos consumissem o leite. 

Decorrido esse tempo os grãos do kefir foram coados e o leite “sujo” descartado, foram 

adicionados mais 100ml de leite UHT aos grãos e deixado em repouso por 12 horas. Após esse 

tempo os grãos foram novamente coados e o leite desprezado, sendo adicionado mais 100ml de 

leite UHT. Esse processo foi realizado durante três dias sempre descartando o leite anterior. Após 

esse período a coalhada foi formada estando ativo e pronto para utilização. 

3.2 Elaboração do Petit suisse 

O Queijo Petit Suisse foi desenvolvido na usina escola do IFRN/CN. A elaboração do queijo 

foi baseada na tecnologia de fabricação de Albuquerque (2002) conforme fluxograma mostrado na 

Figura 1. 

Figura 1: Fluxograma de produção de queijo petit suisse elaborado com leite de cabra 

O leite (5 litros) primeiramente foi submetido a pasteurização lenta a 65°C por 30 minutos. 

Em seguida foi resfriado até atingir a temperatura de 40°C. Adicionou-se 50ml da coalhada do 

Kefir e 0,25g de fermento mesofílico. Logo após misturou-se bem, e deixou-se fermentar por 24 

horas à temperatura ambiente (25°C). Após a coagulação a coalhada foi transferida para sacos de 

algodão previamente esterilizados para dessoragem em câmara fria a 5°C por 15 horas. 

Completada a dessoragem e obtenção da massa (500g) foram então adicionados 200g de Inulina, 

100g de leite em pó, 100g de açúcar, 100g de creme de leite e 100g de polpa de maracujá 

orgânico. Os ingredientes foram misturados e homogeneizados em batedeira. Em seguida o queijo 

foi embalado em potes plásticos e armazenados em câmara fria a 5°C.  
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Figura 2: Polpa de maracujá Figura 3: Massa base do queijo petit suisse 

Figura 4: Petit suisse finalizado 

3.3  Análises físico-químicas 

A avaliação das características físico-químicas de acidez titulável em ácido lático e pH 

foram realizadas após um dia da produção do petit suisse, no laboratório de alimentos do 

IFRN/CN, segundo metodologia descrita pelo IAL (2008). 

3.5  Análise sensorial 

A análise sensorial teve como objetivo avaliar a aceitabilidade do petit suisse probiótico de 

leite de cabra com polpa de maracujá. A análise foi conduzida com 60 provadores não treinados 

na faixa etária entre 14 e 48 anos, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos (variando de 9 

gostei muitíssimo até 1 desgostei muitíssimo) em relação aos aspectos sabor, cor, textura e 

aroma. Foi realizado também um estudo de intensão de compra do produto, contendo 5 

alternativas: “certamente compraria”, “provavelmente compraria”, “tenho dúvidas se compraria”, 

“provavelmente não compraria”, “certamente não compraria”. Foi requerido também que 

fizessem algum comentário adicional sobre o produto caso tivessem, para tal foi aplicado um 

questionário conforme a Figura 2.   

A amostra foi servida em copo plástico descartável de 50mL contendo 10g do petit suisse. 

Os julgamentos dos provadores foram transformados em escores e o resultado do teste foi 

calculado pela média dos escores.  
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Figura 5: Modelo de ficha sensorial utilizado 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Avaliação físico-química 

O valor de pH observado após um dia de fabricação do petit suisse foi de 5,08. A acidez 

titulável expressa em ácido lático apresentou variação entre 0,79 e 0,82% de ácido lático m/v, com 

média de 0,81% de ácido lático m/v. Devido à falta de Regulamento Técnico específico para queijo 

Petit Suisse elaborado com leite de cabra comparou-se os resultados obtidos com os descritos na 

Instrução Normativa nº 53 de 29 de dezembro de 2000 – Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Queijo Petit Suisse. 

4.2  Avaliação sensorial 

Dentre os 60 provadores que participaram da análise sensorial, a maioria pertencia ao sexo 

feminino, representando (71,67%) e se encontravam na faixa etária entre 14 e 48 anos. De forma 

geral o produto desenvolvido apresentou boa aceitação uma vez que todos os aspectos avaliados 

apresentaram o escore 9 como o mais pontuado, onde 9 é gostei muitíssimo, 8 gostei muito, 7 

gostei moderadamente, 6 gostei ligeiramente, 5 nem gostei nem desgostei, 4 desgostei 

ligeiramente, 3 desgostei moderadamente, 2 desgostei muito e 1 desgostei muitíssimo. Em 

relação ao aspecto “sabor” os provadores atribuíram escores entre 9 e 6 sendo o mais pontuado o 

escore 9. Em relação ao aspecto “cor” os provadores atribuíram escores entre 9 e 5 sendo o 
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escore 9 o mais pontuado. Em relação ao aspecto “textura” os provadores atribuíram escores 

entre 9 e 4 sendo o escore 9 o mais pontuado. Em relação ao aspecto “aroma” os provadores 

atribuíram escores entre 9 e 3 sendo o escore 9 o mais pontuado (Tabela 1).  

Na ficha de avaliação sensorial utilizado foi realizado também um estudo de intensão de 

compra do produto, onde 58,33% dos provadores responderam que certamente comprariam esse 

alimento se o encontrasse a venda, 36,67% responderam que provavelmente comprariam e 5% 

tenho dúvidas se compraria. Dos 60 provadores 15 fizeram comentários sendo a maioria positivos.  

Tabela 1: Análise das frequências dos escores dos provadores do petit suisse probiótico de leite de cabra 

Aspectos 

Escore (escala hedônica) Sabor Cor Textura Aroma 

9. Gostei muitíssimo 34 (56,67%) 21 (35%) 30 (50%) 26 (43,33%) 

8. Gostei muito 17 (28,33%) 19 (31,67%) 12 (20%) 17 (28,33%) 

7. Gostei moderadamente 5 (8,33%) 13 (21,67) 9 (15%) 9 (15%) 

6. Gostei ligeiramente 4 (6,67%) 3 (5%) 4 (6,67%) 3 (5%) 

5. Nem gostei nem desgostei 4 (6,67%) 3 (5%) 3 (5%) 

4. Desgostei ligeiramente 2 (3,33%) 1 (5%) 

3. Desgostei moderadamente 1 (5%) 

Total 60 (100%) 

5 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que o petit suisse probiótico de leite de cabra 

adicionado de polpa de maracujá (Passiflora edulis) teve uma boa aceitação e surge como um 

produto inovador dentre os derivados lácteos. 
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ELABORAÇÃO DE UMA COALHADA BICAMADA COM GELEIA DE UMBU 
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RESUMO 

Segundo a Legislação Brasileira, entende-se por Coalhada o 
produto oriundo da fermentação do leite, por bactérias 
especificas, individuais ou mistas, mesófilas, produtoras de 
ácido lático. Diante disso essa pesquisa teve como objetivo a 
elaboração de um produto inovador, tendo em vista a adição 
do umbu a este produto, considerando que o umbu é uma 
fruta muito apreciada no nordeste e a mistura da geleia do 
mesmo com a coalhada na condição de bicamada, poderia 
resultar em uma sobremesa láctea bastante apreciada pelos 
consumidores de umbu e de coalhada. A pesquisa também 
teve como o objetivo a realização de analises físico-químicas, 
tais como acidez e ph, onde não se mostrou resultados 
distintos aos apresentados em legislação. 

PALAVRAS-CHAVE: coalhada, umbu, sobremesa láctea, coalhada bicamada. 

CURD OF A BASE COAT PREPARATION WITH UMBU JELLY
ABSTRACT 

According to Brazilian legislation, the term curd 
product derived from the fermentation of milk by 
specific bacteria, single or mixed, mesophilic, lactic 
acid producing. Therefore this research aimed at the 
development of an innovative product, with a view to 
adding umbu to this product, whereas the umbu is a fruit 
very appreciated in the northeast and the mixture of the 
same jam with curd on condition bilayer could result in a 
dairy dessert well appreciated by consumers umbu and 
curd. The survey also had as objective to carry out 
physicochemical analyzes such as acidity and pH, 
which was not different results to those presented in 
legislation. 

KEY-WORDS: curd, umbu, milky dessert, curds bilayer. 

E também foram realizadas analises microbiológicas, sendo 
elas para coliformes e bolores e leveduras, para coliformes 
não apresentou contaminação, no entanto para bolores e 
leveduras apresentou um crescimento não significativo em 
uma das diluições. Foi realizado um teste de aceitação e 
intenção de compra do produto, o teste de aceitação 
apresentou resultados satisfatórios para sabor e uma 
aceitação menor para a cor, a pesquisa de intenção de compra 
teve um resultado positivo com 95% de aceitação do produto. 
Os resultados para o produto com caráter inovador 
alcançaram os objetivos esperados tendo em vista a produção 
de um produto de sabor agradável e boa aceitação pelos 
pesquisados.

And were also conducted microbiological analyzes, which were 
for coliforms and molds and yeasts, coliforms showed no 
contamination, however for molds and yeasts showed a non-
significant increase in one of the dilutions. Was carried out an 
acceptance test and product purchase intent, the acceptance 
test showed satisfactory results for flavor and less acceptance 
for color, buying intention survey had a positive result with 
95% of product acceptance. The results for the product with 
innovative character reached the objectives expected in view 
of the production of a product palatable and well accepted by 
those surveyed.
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1 INTRODUÇÃO

A produção de leite é importante para a confecção de diversos produtos que são 
derivados do leite. Sabendo da importância de se produzir cada vez mais produtos de 
qualidade, se torna cada vez mais necessário o desenvolvimento de processos e atividades 
de qualidade em todas de sua produção. Entende-se por leite, sem outra especificação, o 
produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas 
sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se 
segundo a espécie de que proceda. (BRASIL, 2000), Constitui-se num alimento de altíssimo 
valor nutricional, tornando-se indispensável a nutrição humana, além de ser possível obter-
se diversos derivados lácteos, sendo também um setor de fundamental importância na 
economia do país. O Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo com um volume de 
25.327 mil toneladas, correspondendo a 4,52% da produção mundial em 2007. (GOMES, 
2011).  

Grande parte dos produtos lácteos disponíveis utilizam sabores derivados de frutas 

de clima tropical, dentre as frutas com maior potencial de aproveitamento está o umbu 

(Spondias tuberosa), originário da Caatinga, sendo cultivado na região Nordeste, tendo em 

sua composição vtamina C, fibras, proteínas e cálcio (SOUZA E CATÃO, 1970; BISPO, 1989), 

A casca é de cor amarelo-esverdeada e a polpa é branco-esverdeada, mole, suculenta, de 

sabor agridoce agradável (SILVA e SILVA, 1974; SILVA et al., 1987). Atualmente, esse fruto é 

consumido restritamente na região Nordeste do Brasil, principalmente na forma in natura 

ou preparados como refresco, sorvete e “umbuzada” (polpa do umbu cozida com leite e 

açúcar). 

Entende-se por Coalhada ou Cuajada o produto cuja fermentação se realiza por cultivos 

individuais ou mistos de bactérias mesófilas produtoras de ácido láctico. (MAPA, 2007). Por 

ser um produto bastante apreciado pela população da região nordeste, surgiu a ideia de 

elaborar uma coalhada bicamada e adicionada de geleia de umbu, pois o umbu é uma fruta 

típica de nossa região e de climas tropicais, que é predominante no brasil. Este trabalho foi 

elaborado pensando em misturar o sabor e textura da coalhada com o aroma e sabor de 

uma fruta típica da região nordestina o umbu. 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1 Coalhada 

Entende-se por Coalhada ou Cuajada o produto cuja fermentação se realiza por cultivos 

individuais ou mistos de bactérias mesófilas produtoras de ácido láctico. (MAPA, 2007). A 

coalhada é um tipo de leite fermentado com características similares as do iogurte, 

mudando as bactérias láticas adicionadas (Lactococcus lactis ssp. Lactis e Lactococcus lactis 
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ssp. cremoris) e a temperatura de fermentação (37 ºC). Os leites fermentados têm sido 

cada vez mais consumidos devido ao sabor, odor e textura agradáveis e a aceitação destes 

produtos aumenta ainda mais quando são acrescidos de polpa ou preparados de frutas. 

Um tipo de leite fermentado consumido no Brasil é a coalhada oriunda da fermentação do 

leite, por bactérias específicas, individuais ou mistas, mesófilas, produtoras de ácido láctico 

(BRASIL. 2007). No passado quase que totalmente fabricada artesanalmente, nos últimos 

anos vem ganhando espaço na indústria e no paladar dos consumidores (LINDNER, 

PANDEY, THOMAZ-SOCCOL, 2010) 

2.2 Produtos lácteos 

O alto consumo de produtos lácteos é reconhecidamente benéfico para a manutenção da 

saúde. Esse efeito é atribuído, em partes, as bactérias acidófilas, estas são dotadas de 

propriedades benéficas (ALVES et al. 2009), como também as probióticas, tais como 

Bifidobacterium e Lactobacillus, tem sido incorporadas à leites fermentados a fim de 

atribuir a esses produtos qualidades de alimento funcional (SAAD, 2006). Produtos lácteos, 

especialmente leites fermentados, obtiveram grande aumento de produção e 

comercialização em todo o mundo, devido a maior aceitação pelo consumidor. Fato este 

confirmado por Alvin et al. (2012) ao verificar a importância relativa do produto lácteo no 

contexto do agronegócio nacional que observou o aumento de produção desses produtos 

de 248% contra 78% de todos os outros segmentos. 

2.3 Geleia de umbu 

O umbuzeiro é uma planta frutífera do gênero Spondias, nativa de regiões semi-áridas do 

Nordeste brasileiro. A sua fruta é uma drupa conhecida como umbu, imbu ou ambu. uma 

fonte de renda para as famílias dos agricultores da região semi-árida do nordeste. No 

entanto, é uma fruta de período sazonal curto e de elevada perecibilidade (PAULA et al, 

2012). 

O processamento do umbu e subprodutos já é bem sedimentado no ambiente científico da 

tecnologia de alimentos. Folegattu et al (2003), por exemplo, pesquisaram sobre o 

aproveitamento do umbu na forma de geleia e compota, concluindo a partir das análises 

realizadas, que esse processo mostrou-se possível, tendo os produtos desenvolvidos 

apresentado boa aceitação sensorial. 

3 MATERIAIS E METODOS
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O estudo foi desenvolvido na Usina-escola do Instituto federal de educação ciência e 

tecnologia do rio grande do norte campus Currais novos, na qual foram usadas a matérias 

primas existentes na região, como o leite de vaca proveniente da própria usina de 

beneficiamento do instituto, além do umbu obtido através de pequenos produtores do 

estado.

3.1 Processamento do umbu

Os frutos foram selecionados escolhendo aqueles que estavam meio maduros e com bom 

estado físico, Foram lavados em agua corrente e em seguida secados em condição 

ambiente. Foi feito o despolpamento manual dos frutos separando-o das sementes e 

cascas, após esse processo a polpa obtida foi embalada e submetida a congelamento, para 

uso posterior na obtenção da geleia.

3.2 Geleia de umbu

Para se obter a geleia de umbu foram utilizadas 1,480 Kg de polpa de umbu misturada com 

1 litro de agua e 1Kg de açúcar na proporção de 1 pra 1, e submetida a aquecimento, 

durante o aquecimento foi adicionado 1 g de ácido cítrico (ou 10 ml de suco de limão) para 

retardar o escurecimento enzimático, e depois foi dissolvido 15 g de pectina em 150 ml de 

agua e adicionada a mistura e manteve o aquecimento mexendo constantemente até a 

obtenção da consistência de geleia.  

3.3 Elaboração da coalhada bicamada

O leite foi pasteurizado a 65°C por 30 minutos em recipiente de aço inoxidável, em seguida 

foi realizado o resfriamento a 30°C e adicionado na polpa 1,5 a 2,0 % de fermento 

mesofilico tipo “O”, após a inoculação do fermento em potes de polietileno foi adicionado 

a geleia de umbu e por cima o leite com o fermento para ficar em condição de coalhada 

bicamada, Foram colocadas para a fermentação a temperatura ambiente durante 24h e 

depois colocada na câmara fria a 4°C. 

3.4 Analises físico-químicas e microbiológicas

Foram realizadas analises físico-químicas de ph e acidez, através do uso de phmetro e da 

acidez por titulação conforme a metodologia de Adolfo Lutz, na análise microbiológica 

foram feitas analises para coliformes utilizando o método de nmp onde foi diluído 25 

gramas de amostra em 250 ml de agua e depois foram feitas mais duas diluições onde foi 

retirado 1 ml de cada diluição e inoculado em uma solução de caldo LST e colocado na 

estufa por 24 a 48 horas , e para bolores e levedura foi feita pelo o método de contagem 

por placas baseado nos métodos de Neusely da silva, onde o método utilizado foi  o spread 

plate, Onde foi diluído 25 g de amostra em 250 ml de agua depois foi feita mais duas 

diluições retirando 0,1 ml de cada e colocado nas placas com o meio especifico e depois 

espalhada com o auxílio da alça de Drygalski, e em seguida colocada na estufa a 35°C  por 

24 a 48 horas. 
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3.5 Analise sensorial 

Para a avaliação sensorial foi realizado um teste de aceitação com uma escala de 9 pontos 

(variando de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”) com 72 provadores não 

treinados de ambos os sexos em cabines individuais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Analise físico-química 
Baseado nos métodos de Adolfo lutz foi realizada analises de Ph e acidez onde na 

análise de acidez  não apresentou diferença significativa com o que estava na 

metodologia e para o Ph observou-se que ele está em de 4,16 resultando em um produto 

um pouco ácido.

4.2 Analise microbiológica 
Para a análise de bolores e leveduras foi apresentado um crescimento não significativo, e 

não apresentou produção de gás na análise para coliformes fecais onde foi inoculado a 

amostra diluída no caldo EC e colocada em banho Maria por 24 horas. 

4.3 Analise sensorial 

Na figura 1 e 2 é apresentado o resultado obtido referentes a sabor e cor para a coalhada 

utilizando o teste de aceitação por uma escala de 9 pontos que vai de gostei muitíssimo até 

desgostei muitíssimo, os resultados obtidos para sabor apresentaram uma boa aceitação 

por parte dos pesquisados (75%), dos quais 33% gostou muitíssimo do produto, e 42% 

gostou muito, significando assim ser um produto de caráter inovador e que possui um 

sabor agradável (figura1).  
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Figura 2: Gráfico de aceitação da cor 

Como mostra a figura 2 para a cor a média foi obtida de gostei muitíssimo com 21% 

e gostei muito 31% que juntas dá um total de 52% uma média considerada baixa das 

pessoas pesquisadas identificando assim, e por sugestões adicionais das pessoas 

pesquisadas, que precisa de uma melhoria na aparência do produto. 

Para a intenção de compra foi obtido um resultados entre os pesquisado de 

que 95% comprariam o produto como mostra a figura 3, e a partir desse resultado significa 

que a coalhada bicamada com geleia de umbu teve uma boa aceitação entre os 

pesquisados. 

Figura 3: Gráfico de intenção de compra do produto 

5 CONCLUSÕES
A coalhada de umbu apresentou valores de Ph e acidez próximas aos valores reportados

em literatura, na análise de coliformes fecais não apresentou produção de gás no caldo EC,

e não apresentou contaminação significante para bolores e leveduras no método de

contagem por placas. Na avaliação sensorial foram apresentados bons resultados de

aceitação para sabor e conforme a analise, a coalhada teve uma aceitação de 95% na

intenção de compra, no entanto a aparência não teve uma aceitação muito grande tendo

em vista a melhoria da aparência do produto, os resultados esperados para o produto
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foram alcançados portanto concluiu-se que a coalhada bicamada com geleia de umbu tem 

caráter inovador e seria um produto bem aceito no mercado. 
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ANÁLISE PRELIMINAR DO POTENCIAL NUTRICIONAL DAS MACROALGAS 
Acanthophora spicifera E Caulerpa prolifera COLETADAS NO MUNICÍPIO DE 

MACAU/RN 

RESUMO
As algas marinhas têm despertado o interesse de muitos 
pesquisadores do ramo alimentício, devido ao perfil 
nutricional que apresentam. A costa marítima do 
município de Macau/RN possui características para o 
cultivo e exploração destes organismos, porém existe 
uma carência de estudos desenvolvidos na região, 
demonstrando seus benefícios nutricionais. Diante disso, 
o presente trabalho teve como objetivo analisar a
composição química das macroalgas Acanthophora
spicifera e Caulerpa prolifera, coletadas no município de
Macau, e verificar o seu potencial nutricional através de
análise de composição centesimal. Foram realizados o
teste de umidade, através do método de perda por
dessecação; determinação dos teores de proteína bruta
pelo método semi-micro Kjeldahl; cinzas foi quantificada

através do procedimento de incineração da matéria 
orgânica; determinação do teor de lipídios foi feita por 
método a frio; e o conteúdo de carboidratos foi 
mensurado por diferença. Nos resultados obtidos, as 
macroalgas A. spicifera e C. prolifera apresentaram os 
valores de 91,8% e 90,8% de umidade; 16% e 21% de 
proteína bruta; 1,3% e 6,4% de lipídios totais; 15,3% e 
6,22% de cinzas; e 67% e 66% de carboidratos totais, 
respectivamente. Assim, espera-se que sejam realizadas 
pesquisas mais complexas sobre o potencial nutricional 
destas e de outras espécies ocorrentes no RN, para que 
possam ser empregadas futuramente na indústria 
alimentícia, contribuindo com o avanço da economia 
local.   

PALAVRAS-CHAVE: Algas marinhas, composição centesimal, indústria alimentícia.

 PRELIMINARY NUTRITIONAL POTENTIAL OF SEAWEEDS Acanthophora spicifera

AND Caulerpa prolifera COLLECTED IN THE CITY MACAU/RN  

ABSTRACT 
Seaweeds have aroused the interest of many 
researchers, due to the nutritional profile they 
present. The marine coast of the city of Macau / RN 
has characteristics for cultivation and exploitation of 
these organisms, but no studies conducted in the 
region on the nutritional benefits of algae. This study 
aimed to analyze the chemical composition of 
macroalgae Acanthophora spicifera and Caulerpa 
prolifera, collected in the city of Macau, and check 
their nutritional potential through chemical 
composition analysis. The humidity test were 
conducted by loss on drying method; determination of 
crude protein content by the semi-micro Kjeldahl 
method; Ash was quantified through the incineration 

procedure of organic matter; determination of lipid 
content was made by cold method; and the 
carbohydrate content was measured by difference. 
The results respectively the macroalgae A. spicifera 
and C. prolifera presented the values 91.8% and 90.8% 
of humidity; 16% and 21% crude protein; 1.3% and 
6.4% of total lipids; 15.3% and 6.22% ash; and 67% 
and 66% total carbohydrates. Thus, it is expected to be 
carried out complex research on the nutritional 
potential of these and other species occurring in the 
RN, so they can be used in the future in the food 
industry, contributing to the advancement of the local 
economy.

KEY-WORDS: Macroalgae, chemical composition, food industry.

M. S. B. da Silva1; S.L. Cordeiro2; M. S. S. P. da Costa3

E-mail: m.socorrob.s@hotmail.com
1
; sara.cordeiro@ifrn.edu.br

2
; mariana.costa@ifrn.edu.br

3

407



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o ato de alimentar-se bem, uma prática imprescindível para o 
desenvolvimento físico e mental humano, tem sido deixado de lado, o que acarreta aos homens 
uma dose a mais de estresse, impaciência e desgaste no decorrer do dia, ao desenvolver as suas 
atividades comuns, como trabalho, estudo e lazer (BARDINE, 2015). Esta realidade tem levado 
pesquisadores e nutricionistas à busca para enriquecer a dieta das pessoas com produtos que 
apresentem ou agreguem aos alimentos que já são consumidos diariamente, um alto valor 
nutricional, proporcionando uma alimentação mais saudável, regida de acordo com as suas 
necessidades cotidianas (MOTA, 2011).  

As algas marinhas surgem como uma excelente alternativa nutricional para compor a 
alimentação humana, bem como a de animais, pois são dotadas de um elevado teor de proteínas, 
fibras dietéticas, vitaminas (C, D, E, K e vitaminas do complexo B), carboidratos, minerais (cálcio, 
ferro, fósforo, iodo, sódio, dentre outros) e apresentam baixa quantidade de calorias (CÂMARA, 
2010; CARNEIRO et al., 2012).  

Além disso, é importante ressaltar que o Brasil tem um grande potencial para investir no 
cultivo e exploração destes organismos, já que apresenta grande diversidade de espécies e vasto 
território litorâneo (PAIVA, 2010). Entretanto, esta prática não é muito exercida no país, 
relatando-se exceções na região nordeste, como projetos de pesquisa com o intuito de analisar o 
modo pelo qual estas atividades estão sendo desenvolvidas e os efeitos ecológicos da sua 
realização (SIMÕES, 2010). E mesmo com poucas manifestações de atividades de cultivo de algas e 
de outros organismos aquáticos, muitas famílias nordestinas já obtêm o seu sustento e, assim, as 
atividades realizadas para o seu beneficiamento têm conquistado, timidamente, visibilidade nos 
âmbitos econômico e social da região, tendo em vista que elas geram renda e agem como 
mecanismo de inclusão social (BEZERRA, 2008).  

Para a comunidade científica, as algas marinhas são um alimento de alto valor nutricional, 
capaz de contribuir efetivamente para a manutenção da saúde e prevenção do desenvolvimento 
de doenças, logo se faz necessária a realização de estudos visando aumentar cada vez mais a sua 
aplicabilidade no ramo alimentício como fonte de nutrientes para compor a dieta humana e ração 
animal. Diante disso, este trabalho tem o objetivo de determinar a composição química das 
macroalgas Acanthophora spicifera e Caulerpa prolifera, coletadas no município de Macau no 
estado do Rio Grande do Norte, através do método de análise de composição centesimal, e 
posteriormente, comparar os resultados obtidos com outros apresentados na literatura, a fim de 
promover o conhecimento da composição nutricional de espécies que ainda não apresentam 
registros culinários, para que estas possam ser eventualmente utilizadas como fonte de nutrientes 
para seres humanos e/ou animais.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As algas marinhas caracterizam-se como seres autótrofos fotossintetizantes, avasculares, 
providos de um envoltório nuclear que delimita o seu material genético, e morfologicamente 
podem ser compostas por várias células (seres pluricelulares) ou apenas por uma (seres 
unicelulares), que quando agrupada com outras, formam colônias (MOTA, 2011).  

A partir da coloração predominante que apresentam, em virtude dos pigmentos 
assessórios ou fotossintéticos existentes em sua composição, as macroalgas são classificadas em 
três filos distintos: Chlorophyta (macroalgas verdes), Rhodophyta (macroalgas vermelhas) e 
Phaeophyta (macroalgas marrons ou pardas) (CÂMARA, 2010; PAIVA, 2010). O Brasil detém 
grande diversidade de espécies, sendo que o estado do Rio Grande do Norte possui cerca de 125 
espécies de algas marinhas dispostas em 73 gêneros, dos quais 42 pertencem ao filo Rhodophyta, 
22 ao filo Chlorophyta e 9 ao filo Phaeophyta (GOMES, 2012). 

Algumas espécies de algas, principalmente do filo Rhodophyta, agregam alto valor 
econômico em função da presença de polissacarídeos na sua composição celular, pois em meio 
aquoso formam soluções espessas cuja viscosidade varia de acordo com a temperatura na qual se 
encontram e que devido a estas características recebem o nome de ficocolóides (MOTA, 2011). 
Estas substâncias têm ganhado cada vez mais destaque no mercado mundial e as indústrias 
dedicadas ao seu beneficiamento faturam bilhões de dólares anualmente. Os seus principais 
representantes em escala industrial e que apresentam maior importância comercial são: o ágar, a 
carragenana e o alginato (GOMES, 2012).  

Além da importância industrial, as algas já são exploradas e utilizadas na alimentação do 
homem desde a antiguidade. Os países localizados no Oriente, como Coréia, China e Japão, são os 
maiores cultivadores e consumidores do mundo até a atualidade. Em decorrência da migração de 
muitos orientais para o território brasileiro alguns costumes destes países foram adquiridos 
lentamente, assim alimentos como o “sushi”, o “missoshiru” e o “ramem”, por exemplo, 
ganharam espaço na mesa de muitos lares brasileiros (MOTA, 2011).  

Dessa forma, seria importante que o Brasil investisse com maior intensidade no cultivo de 
algas marinhas com finalidade de comercialização tanto interna quanto externa (exportação), pois 
o país apresenta grande diversidade de espécies das quais a maioria não tem o seu potencial 
nutricional avaliado (GOMES, 2012). Estudos já oferecem dados promissores sobre a composição 
nutricional de algumas espécies cultivadas nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro e São Paulo, como por exemplo as espécies pertencentes aos gêneros Gracilaria, 
Hypnea e Kappaphycus. Entretanto, diante da variedade e disponibilidade de algas marinhas no 
litoral brasileiro, é necessário que sejam desenvolvidas com maior expressividade pesquisas que 
avaliem o potencial nutricional de outras espécies, pois o cultivo de algas marinhas é incipiente e a 
sua consolidação em escala comercial no Brasil ainda é um obstáculo a ser vencido (MOTA, 2011).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais 

3.1.1 Materiais biológicos 

A macroalga Acanthophora spicifera (M. Vahl) Børgesen, que pertence ao filo Rodophyta, à 
classe Florideophyceae, à ordem Ceramiales, à família Rhodomelaceae e ao gênero Acanthophora 
(ALGAEBASE, 2015). Esta alga caracteriza-se por possuir uma forma ereta com coloração 
vermelha-negra ou esverdeada, apresentando numerosos ramos curtos espinescentes, que se 
dispõe espiraladamente ao longo do eixo (MARINHO-SORIANO; CARNEIRO; SORIANO, 2009).  

A macroalga Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux, espécie inserida no filo 
Chlorophyta, na classe Ulvophyceae, na ordem Bryopsidales, na família Caulerpaceae e no gênero 
Caulerpa (ALGAEBASE, 2015). Suas características são ramos assimiladores com aspecto de folha 
que se encontram distribuídos ao longo do estolão; também formam extensas colônias que 
crescem, preferencialmente, fixadas a substratos arenoso-lodosos ou ainda, em recifes que ficam 
expostos no médio litoral (MARINHO-SORIANO; CARNEIRO; SORIANO, 2009). 

3.2 Equipamentos 

Além dos equipamentos e objetos usualmente utilizados em laboratórios de pesquisa, 
podem-se destacar os seguintes aparelhos:  

– Agitador magnético da Velp® Scientifica;
– Balança analítica mod. AY220 da Marte®;
– Capela da Vexer;
– Digestor e Destilador de Kjeldahl da Maroni;
– Estufa mod. S100ST da Biopar Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda.;
– Liquidificador s/Filtro mod. LQ2002BR da Suggar Liqmix BR;
– Mufla mod. 0312 da Fornos Jung®.

3.3  Procedimento de coleta 

A coleta das algas estudadas ocorreu no município de Macau/RN, que está inserido na 
mesorregião Central Potiguar. O local escolhido, considerando a abundância dos espécimes, foi os 
bancos naturais que se situam nos tanques de coleta de água das salinas Salinor S/A. A salinidade 
da água, condição físico-química do ambiente, foi mensurada em refratômetro, equivalendo a 
40‰.   

As algas foram acondicionadas em sacos de polietileno e, em seguida, encaminhadas ao 
laboratório de Botânica, Ecologia e Zoologia do IFRN – Campus Macau, onde foram 
descontaminadas de epífitas e pequenos invertebrados, lavadas abundantemente com água e 

410



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

submetidas à secagem em estufa aerada a 50° C. Em seguida, foram pulverizadas e depositadas 
em frascos com tampa.  

3.4 Composição centesimal 

O método de análise de composição centesimal é um procedimento que apresenta de 
maneira simplificada o percentual de determinadas moléculas (proteínas, lipídios, minerais e 
carboidratos) presentes nas amostras estudadas. A análise foi iniciada com o teste de umidade, 
que obteve quantificação através do método de perda por dessecação, de acordo com as regras 
da AOAC (1985), descritas por Mota (2011). A determinação dos teores de proteína bruta obtidos 
pelo método semi-micro Kjeldahl, descrito por Santos (2007), também seguiu as recomendações 
da AOAC (1985). A fração de cinzas foi quantificada através do procedimento de incineração da 
matéria orgânica em mufla, em conformidade com a metodologia da AOAC (1985), descrito por 
Fonseca (2011). A determinação do teor de lipídios foi feita pelo método a frio, de acordo com a 
metodologia proposta por Bligh e Dyer (1959). E o conteúdo de carboidratos foi mensurado por 
diferença através dos outros componentes da composição centesimal, obedecendo às normas da 
AOAC (1985), descritas por Santos (2007).   

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos a partir da análise de composição centesimal das macroalgas 
Acanthophora spicifera e Caulerpa prolifera, coletadas no município de Macau/RN, são 
apresentados em percentual de matéria seca (%MS), com seu respectivo desvio padrão, na Tabela 
1.  

Tabela 1: Composição centesimal (%MS) das algas A. spicifera e C. prolifera. 

Umidade (%) Proteína bruta (%) Lipídios totais (%) Cinzas (%) Carboidratos (%) 

A. spicifera
C. prolifera

91,8 ± 0,2 
90,8 ± 0,6 

16 ± 3,0 
21 ± 2,0 

1,3 ± 0,2 
6,4 ± 0,4 

15,3 ± 0,3 
6,22 ± 0,05 

67 ± 2,0 
66 ± 2,0 

Quando se fala em comercialização de alimentos, o teste de umidade surge como um dos 
parâmetros mais importantes para agregar qualidade a eles, pois essa variável interfere 
diretamente no seu sabor, textura, conservação e armazenamento, caracterizando-se por 
determinar, de um modo geral, o teor de água presente em um alimento. A sua quantificação é 
indispensável para a indústria alimentícia porque os produtos que apresentam alto conteúdo de 
água em sua estrutura, em relação ao seu peso total, tornam-se mais susceptíveis a sofrer 
deterioração através da proliferação de microrganismos, que podem, eventualmente, oferecer 
riscos ao consumidor; devendo, por este motivo, serem submetidos a procedimentos de 
desidratação, para reduzir a sua umidade, sem interferir nas suas características nutricionais 
(PARK; ANTONIO, 2006). Com base nos dados apresentados na Tabela 1, observa-se que ambas as 
macroalgas apresentaram elevados teores de umidade, correspondendo a 91,8 e 90,8%, 
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respectivamente, incitando a aplicação de processos de desidratação para promover uma melhor 

conservação da sua matéria. O teor de umidade da A. spicifera foi semelhante ao valor obtido por 
Florêncio et al. (2012) para a macroalga Gracilaria caudata, que foi de 85,10%, e transcendeu o 
resultado apresentado por Marinho-Soriano et al. (2006) para a macroalga Gracilaria cervicornis, 
que correspondeu a 14,33%; enquanto que o valor encontrado para a macroalga C. prolifera foi 
muito superior em relação aos resultados apresentados por autores como Wong e Cheung (2000), 
que obtiveram um teor de umidade correspondente a 10,60% para a alga Ulva lactuca, e Mota 
(2011), que registrou em sua produção bibliográfica os valores de 10,29 e 7,28% para a alga Ulva 
fasciata nos períodos seco e chuvoso, respectivamente.  

As proteínas são substâncias orgânicas que apresentam elevada importância industrial, 
pois interferem em propriedades importantes dos alimentos, como por exemplo, na sua 
capacidade de se solubilizar em água, de formar soluções com aspecto viscoso, gelificante, 
emulsificante e espumante (BOLZAN, 2013). Ao analisar a Tabela 1, observou-se que a macroalga 
A. spicifera detém um teor de proteína bruta equivalente a 16%, sendo muito semelhante ao teor
obtido por Calado (2014) para a macroalga Gracilaria domingensis, que corresponde a 16,60% e
muito superior aos valores obtidos por Foster e Hodgson (1998) para a macroalga Gelidium
pristoides (11,80%). Já a macroalga C. prolifera, apresenta um teor de proteína correspondente a
21%, valor similar ao mostrado por Costa (2010) para a macroalga Caulerpa cupressoides, também
coletada no município de Macau (22,77%); e que transcendeu o resultado expresso pelos autores
Ratana-Arporn e Chirapart (2006) para a macroalga Caulerpa lentillifera, correspondente a
12,49%.

Os lipídios são um grupo de substâncias químicas apolares encontradas em fontes animais 
e vegetais, caracterizadas por serem pouco ou completamente insolúveis em água, apresentando 
alta solubilidade em solventes orgânicos (BOLZAN, 2013). Além de apresentarem uma expressiva 
aplicação no ramo industrial desde a produção de cosméticos até o desenvolvimento de fármacos; 
estas substâncias possuem também elevada importância para o bom funcionamento do 
organismo humano e por este motivo, devem ser incorporadas, de forma moderada, na dieta 
humana de acordo com as necessidades de cada indivíduo (MOTA, 2011). Nos dados expostos na 
Tabela 1, observou-se que a macroalga A. spicifera possui teor de lipídios totais equivalente a 1,3% 
e que a macroalga C. prolifera apresenta um conteúdo lipídico muito maior, correspondente a 
6,22%. Comparando estes valores com outros verificados na literatura, notou-se que a A. spicifera 
apresenta um resultado muito semelhante aos vistos por Wong e Cheung (2000) e Calado (2014), 
que obtiveram os teores de 1,42% para a macroalga Hypnea japonica e 1,43% para a macroalga 
Gracilaria domingensis, respectivamente; ainda, ao analisar os valores obtidos por Costa (2010) 
para a macroalga Caulerpa cupressoides, coletada em duas praias distintas do estado do Rio 
Grande do Norte, percebeu-se que a C. prolifera apresenta um teor de lipídios superior em relação 
ao dado visto pelo estudo comparativo de Costa (2010), que correspondeu a 4,80% para as 
amostras coletadas na praia de Camapum, em Macau, e aquelas retiradas da praia de Búzios, em 
Natal.  
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O conteúdo de cinzas de uma amostra é definido como o resíduo inorgânico obtido após a 
queima desse material durante certo tempo a temperaturas que variam em torno de 500 a 600° C, 
assim, a matéria orgânica é totalmente eliminada e remanescem somente os minerais presentes 
na amostra – substâncias que não podem ser sintetizadas pelo organismo humano e que devido 
ao fato de contribuírem de forma indispensável para o seu bom funcionamento, devem ser 
incorporadas na sua alimentação (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BOLZAN, 2013). A partir do 
método de determinação de cinzas, foi possível observar que a macroalga A. spicifera detêm um 
teor de cinzas equivalente a 15,30%, sendo muito semelhante ao resultado exibido por Carneiro 
(2012) em sua produção bibliográfica para a macroalga Solieria filiformis (15,12%) e superior ao 
resultado apresentado por Arasaki e Arasaki (1983) para a macroalga Porphyra tenera (8,70%). Ao 
que se refere à macroalga C. prolifera, pode-se notar que ela apresenta um teor de cinzas 
equivalente a 6,22%, resultado similar ao obtido por Costa (2010) para a macroalga do mesmo 
gênero Caulerpa cupressoides, que foi de 7,82 e 6,55% para as amostras coletadas nos municípios 
de Macau e Natal, respectivamente.  

Os carboidratos são substâncias muito importantes para a vida do homem, pois garantem 
o bom funcionamento do seu organismo, atuando em inúmeros dos seus processos fisiológicos,
além de serem muito utilizados no campo industrial, principalmente na área alimentícia (p.ex.
ficocolóides) (MELO FILHO; VASCONCELOS, 2011). A partir dos dados expostos na Tabela 1,
observou-se que a macroalga A. spicifera possui um teor de carboidratos totais equivalente a 67%,
evidenciando um valor superior ao apresentado por Foster e Hodgson (1998) para a macroalga
Gelidium pristoides (43,10%); mas que possui semelhança com os valores expressos por Marinho-
Soriano (2006) e por Calado (2014) para as macroalgas Gracilaria cervicornis (63,12%) e Gracilaria
cornea (61,97%). De acordo com a análise, notou-se também que a macroalga C. prolifera detém
um teor de carboidratos correspondente a 66%; resultado similar aos apresentados por Ratana-
Arporn e Chirapart (2006) para as macroalgas Caulerpa lentillifera (59,27%) e Ulva reticulada
(55,77%); e que é superior ao conteúdo de carboidratos visto por Robledo e Freile-Pelegrin (1997)
para a macroalga Caulerpa racemosa (3,60%).

De forma preliminar, os resultados obtidos neste trabalho para as macroalgas A. spicifera e 
C. prolifera foram muito importantes para lançá-las no mercado alimentício, pois a pesquisa
elaborada é o passo inicial para instigar a realização de estudos futuros com as mesmas, que
avaliem parâmetros específicos das análises alimentares, determinando aspectos como: a
qualidade dos lipídios, minerais, proteínas e carboidratos que as constituem, a capacidade de
serem digeridas pelo trato gastrointestinal dos seres humanos e dos animais, bem como, os
métodos conservativos mais adequados que devem ser utilizados para se obter melhores
rendimentos ao que se refere à sua conservação e confiabilidade como produto alimentício.
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5 CONCLUSÃO 

Apesar das algas timidamente estarem ganhando espaço em lares brasileiros, a sua 
utilização como alimento ainda é muito limitada, tanto por questões culturais, quanto por não 
haver uma grande quantidade de trabalhos sendo realizados para comprovar os benefícios que 
estes organismos podem trazer à saúde de quem os emprega na alimentação. Embora possua um 
grande potencial para o cultivo e exportação de macroalgas marinhas, existe uma carência muito 
grande de pesquisas sendo desenvolvidas com as espécies ocorrentes no município de Macau, que 
avaliem as suas qualidades nutricionais. 

Com a determinação das composições químicas, conteúdo significativos de proteínas, cinzas e, 
principalmente, de carboidratos das macroalgas A. spicifera e C. prolifera, a realização de pesquisas 
mais aprofundadas acerca da qualidade e constituição dessas moléculas é estimulada; e uma 
discrepância expressiva entre os teores lipídicos correspondentes a cada alga sugere que a macroalga 
A. spicifera possui menor valor calórico que a macroalga C. prolifera.

Embora não haja relatos de que essas espécies são utilizadas na culinária brasileira, elas 
apresentaram na análise de composição centesimal, resultados muito semelhantes e em alguns 
casos, superiores aos de macroalgas pertencentes a alguns gêneros cultivados no estado do Rio 
Grande do Norte que possuem grande importância comercial a nível nacional na indústria 
alimentícia. Esse fator é muito importante para que análises mais profundas sejam realizadas e a 
partir delas, dependendo dos resultados obtidos, as macroalgas estudadas sejam utilizadas como 
uma nova alternativa nutricional para os seres humanos e para os animais irracionais, 
impulsionando também a economia do estado e servindo como base para que outros estudos 
sobre a funcionalidade das macroalgas marinhas sejam desenvolvidos. 
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RESUMO 

    O objetivo dessa pesquisa é mapear as 
áreas de conservação do RN, enfatizando a FLONA 
de Açu. Para elencar esses fins realizou-se 
pesquisas bibliográficas, elaboração de um 
instrumento baseado nos fatores ambientais, na 
forma de práticas no laboratório de informática 
do IFRN Campus Ipanguaçu para a construção 
do mapa fazendo uso do programa arcgis 9.1, e os 
dados tratados através da análise de conteúdo. 

Os resultados mostram de forma sucinta através 
do mapa e dos dados teóricos, podendo assim 
identificar seus principais problemas 
enfrentados pelas UC frisando a FLONA de 
Açu bem como estratégias para a sua possível 
melhoria como área de conservação. 

PERCEPTION AND USE OF RN GEOREFERENCING THE CONSERVATION UNITS, 
STRESSING THE FLONA OF AÇU-RN. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to map 
the RN conservation areas, emphasizing the 
FLONA of Açu. To to list these purposes 
was carried out bibliographic research, 
preparation of an instrument based on 
environmental factors in the form of practices in 
the computer lab IFRN Campus Ipanguaçu for the 
construction of map making use 

of arcgis program 9.1, and the data processed by 
analyzing content. The results show 
succinctly across the map and theoretical data, 
thus being able to identify the main problems 
faced by UC stressing the Açu FLONA well as 
strategies for their possible improvement as 
conservation area.

KEY - WORDS: Savanna, biodiversity mapping and arcgis.

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, biodiversidade, arcgis e mapeamento.
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1 INTRODUÇÃO

A atual situação do planeta é assunto de muitas discussões e, dentre os temas, trazem

questionamentos que envolvem o modo de agir do homem sobre a natureza e seus recursos e que 

tem causando perdas irreversíveis a biodiversidade (CULLEN et al. apud PRIMACK,2000). No Brasil, 

considerado um país com maior diversidade biológica e de biomas com as mais diversas 

características, destacam-se as caatingas, único bioma exclusivamente brasileiro e que sofre um alto 

nível de desertificação, principalmente a partir das ações antrópicas sobre esse bioma (FREIRE e 

PACHECO, 2003). 

Para reduzir as ações danosas do homem aos ambientes naturais, muitas práticas tem sido 

implementados, como a criação de unidades de conservação da natureza, mas a simples criação 

dessas unidades não tem trazido os resultados esperados, pois muitas delas passam por sérios 

problemas de infraestrutura e gestão (DIEGUES, 2001). Uma dessa UC´s de preservação integral da 

caatinga é a Flona de Açu.  

Neste sentido, o objetivo dessa pesquisa é mapear as áreas de conservação do RN, 

enfatizando a Flona de Açu. Para elencar esses fins realizou-se pesquisas bibliográficas, elaboração 

de um instrumento baseado nos fatores ambientais, na forma de práticas no laboratório de 

informática do IFRN Campus Ipanguaçu para a construção do mapa fazendo uso do programa arcgis 

9.1, e os dados tratados através da análise de conteúdo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Biodiversidade e Unidades de Conservação

O mau uso dos recursos da caatinga tem causado danos irreversíveis a este bioma, e o

processo de desertificação já afeta cerca de 15% de sua área; as consequências de anos de 

extrativismo predatório são visíveis, tais como, perdas irrecuperáveis da biodiversidade da flora e 

da fauna (SCHOBER,2002). 

Segundo Silva (2004), nos últimos anos aumentou o interesse de proprietários rurais em 

transformar parte de suas propriedades em área protegida, visando principalmente a conservação 

do ambiente natural. 

O Brasil além de sua alta biodiversidade e da imensa quantidade de bioma e diferentes 

ecossistemas detém o único bioma exclusivamente brasileiro: caatinga. 
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2.2. Estratégias de conservação em unidades de conservação 

Segundo Queiroz (2006), existem no Brasil unidades de conservação onde a participação das 

populações ligadas a seu funcionamento em sua gestão surte efeito muito positivo em sua 

funcionalidade.  

Um dos mecanismos mais tradicionais utilizados no mundo para a conservação da 

biodiversidade é estabelecimento de um sistema representativo de unidades de conservação 

geralmente na forma de parques e reservas, acrescidos de áreas sob outras categorias de manejo, 

protegendo frações de ecossistemas naturais sem a interferência do homem (DIEGUES,2001).Mas 

são as formas de ministrar esses espaços e as estratégias adotadas por seus gestores que levam 

essas áreas aos seus reais objetivos, que vão além da proteção da biodiversidade, chegando ao bem 

estar da sociedade, ligada direta ou indiretamente a essas unidades de conservação. 

2.3. Floresta Nacional de Açu (FLONA) 

A Floresta Nacional de Açu – FLONA/Açu está localizada a sudoeste do sítio urbano de Açu, 

na região central do estado do Rio Grande do Norte Representa um remanescente de floresta de 

caatinga, mantendo ainda preservada boa parte de suas características originais (BRASIL, 2015). 

Representa um remanescente de floresta de caatinga, mantendo ainda preservada boa parte de 

suas características originais. É uma unidade de conservação que exerce uma grande importância 

econômica e cultural para o município de Açu, tanto pela conquista de uma área preservada a nível 

nacional, como pela sua exuberância de biodiversidade. 

Art. 1º. O Horto Florestal de Açu, criado pela Lei nº 1.975, de 10 de agosto de 1950, terá a 

destinação de Floresta Nacional, passando a denominar-se Floresta Nacional de Açu, com área de 

duzentos e quinze hectares e vinte e oito centiares, localizada no Município de Açu, Estado do Rio 

Grande do Norte, com o objetivo de promover o manejo adequado dos recursos naturais, garantir 

a proteção dos recursos hídricos e das belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da pesquisa 

científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo 

(FILHO,2001).  

O imóvel de que trata o artigo anterior encontra-se registrado em nome do Instituo Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, conforme Registro nº 4.661, fls. 

13v/14, do Livro nº 3-M, de Transcrição das Transmissões, do Primeiro Cartório Judiciário, da 

Comarca de Açu, no Estado do Rio Grande do Norte.   
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3 METODOLOGIA

Foi realizado levantamento bibliográfico e consulta a rede mundial de computadores em 

busca de informações gerais sobre as Unidades de Conservação do RN. Foram utilizados como fonte 

de pesquisa o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), e alguns periódicos. Feito o levantamento preliminar, elaborou-se um mapa no programa 

arcgis 9.1 utilizando o software arcmap (figura 01) no laboratório de informática I sala 24 para a 

obtenção das informações essenciais das Unidades de Conservação do RN, destacando a FLONA de 

Açu com um mapa georeferenciado. 

Fonte : Arcmap. 

Figura 01:Mapa no software arcmap. 

Sob orientação do docente Renato Dantas, depois foram feitas pesquisas, mas aprofundadas 

para a elaboração do relatório como mostra as fases da elaboração do mapa. Para efeito do 

aprimoramento do mapa foram apontadas as Unidades de Conservação federais, estaduais e 

particulares do RN (figura 02). Encontrou-se dificuldade para obtenção de dados da FLONA (figura 

03). Embora o banco de dados permaneça com algumas lacunas, as informações obtidas foram 

suficientes para fazer analises importantes. 
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 Fonte: http://ambientes.ambientebrasil.com.br  Fonte: https://maps.google.com.br 

 Figura 02:UC do RN (2013)   Figura 03: Imagem área da FLONA de Açu (2013) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tomando como referência o problema e os objetivos propostos na pesquisa, a qual buscou

conhecer os conceitos e percepções das unidades de conservação interagindo com a FLONA acerca 

de sua manutenção, a partir do explicitado nos procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa mostramos aqui os resultados obtidos quanto os pressupostos estudados. A 

partir da descrição das unidades de conservação do RN onde de acordo com o Art. 2o Para os fins 

previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção; 

 II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 

natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. 

Em linhas gerais, uma Unidade de Conservação (UC) é um território cuja proteção é garantida 

por lei, conta com regime especial de administração e visa conservar os recursos naturais e a 

biodiversidade existentes em seu interior. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

foi instituído no Brasil em 2000 pela Lei nº. 9.985, que estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação no País. O SNUC divide as Unidades de 

Conservação em dois grupos: as UC de Proteção Integral (cujo objetivo é o de preservar a natureza, 
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sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais) e as UC de Uso Sustentável (que 

visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais). Não obstante podemos através do mapa georeferenciado observamos que o nosso RN 

possui muitas unidades de conservação que apesar de algumas estarem em estados deploráveis são 

muito importantes para o nosso bioma caatinga pois nos possibilita termos o conhecimento de 

algumas espécies que alguns leigos no assunto não detém de tal dados como mostra o mapa abaixo 

(Figura 04). 

 Fonte: Arcmap. 

Figura 04:Mapa georeferenciado das UC´s. 

As Florestas Nacionais são unidades de conservação de uso sustentável (uso direto), 

constituindo áreas públicas que possuem extensa cobertura vegetal, nativa ou plantada, 

estabelecida com o objetivo de controlar o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção 

de madeira e na proteção dos recursos hídricos e sítios históricos e arqueológicos (BRASIL, 2002). 

Porém, ainda são Unidades de Conservação (UC) em um número muito reduzido, diante da 

necessidade dessa categoria para o bioma Caatinga. Atualmente, o Brasil conta com 63 FLONAS, 

sendo seis na Região Nordeste e apenas duas no bioma Caatinga (BRASILOESTE, 2006). 

Dano ênfase a Floresta Nacional de Açu (FLONA de Açu) onde a mesma se encontra 

localizada na Microrregião do Vale do Açu e na Zona Homogênea do Planejamento Mossoroense. O 

Município de Açu está localizado a 5º 34’ de latitude sul e a 36º 54’ de longitude oeste, com altitude 

média de 100 m. A FLONA representa um remanescente de floresta de Caatinga, mantendo ainda 

preservada boa parte de suas características originais. O clima do local, segundo a classificação de 

Köeppen, é “Bswh”, ou seja, seco, muito quente e com estação chuvosa de março a abril, com 
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variações de 1,4 mm a 1.627,1 mm e média de precipitação anual de 585,8 mm. A temperatura 

média anual é de 28,1 ºC e umidade relativa média anual de 70% (BRASIL, 2006b). 

É uma unidade de conservação que exerce grande importância econômica e cultural para o 

Município de Açu, tanto pela conquista de uma área preservada em nível nacional quanto pela sua 

exuberância de biodiversidade. 

Em relação às características da vegetação, a FLONA é caracterizada como ecossistema típico 

de Caatinga hiperxerófila, com aspecto fisionômico marcado por formação vegetal do tipo arbóreo-

arbustiva, encontrando-se plantas de grande porte em alguns pontos da mata e predomínio de 

espécies arbustivas em outros. Na área da FLONA é possível identificar dois setores distintos com 

relação à característica da vegetação, com uma vegetação de maior porte e densidade (setor 

arbóreo) e outro com vegetação mais baixa e de menor porte (setor arbustivo). A localização dos 

tipos vegetacionais presentes na FLONA seguiram a classificação proposta por Andrade Lima (1981), 

em que se levaram em consideração a heterogeneidade da cobertura vegetal da área e os dados 

florísticos. 

 Entretanto como tudo neste mundo existe falhas não seria diferente com a nossa unidade 

de conservação, contudo são perceptíveis os problemas existentes através das análises em 

periódicos aparecem aqui na mensuração de grau de conhecimento que estas possuem sobre o 

atual estado de conservação enfrentado pela Flona e quem são os principais responsáveis por esses 

impactos. 

Neste contexto podemos indicar a falta de incentivos por parte do governo, contudo alguns 

imóveis precisam de reformas, tais como o alojamento de pesquisadores entre outros, pois o único 

que é uma exceção é o auditório, além dos imóveis a unidade possui limitações quanto ao uso da 

água, pois todo o sistema hidráulico é muito antigo e precisa ser readequado. É necessária a 

construção de uma torre para uma nova caixa d`agua e reativação dos poços cartesianos. Somente 

após a reforma e readequação da parte hidráulica da flona será possível a produção de mudas, para 

a recuperação das áreas degradadas da unidade de conservação. 

A implantação de uma nova caixa d´agua será crucial para melhorar a eficiência no combate 

a incêndios, como também programa visitação pública e incrementar a produção de mudas nativas 

da caatinga. A unidade possui trilhas para fins de visitação pública (figura 05). A flona de Açu possui 

um alojamento para pesquisadores que existe há mais de 4 anos, mais não possui laboratório de 

equipamentos científicos (lupa microscópica, etc.). Este alojamento precisa de reformas amplas e 

urgentes, pois várias partes ameaçam caírem. Não obstante não possui estação meteorológica, mas 

será muito importante a instalação de uma estação automática para coleta de dados básicos de 

acompanhamento do clima, pois isto dará subsídios para as pesquisas biológicas. Pontos positivos 

que apesar dessa precariedade já existem muitas pesquisas, como também há interação com o 

instituto federal através de visitas, algo que por sinal deveria ser rotineiros não só do IFRN campus 

Ipanguaçu, mas em todas as instituições de ensino, pois só assim conseguiríamos obtermos o 
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resultado que tanto essa dadiva divina deixada por deus necessita. Através de estágios e de 

divulgação, pois poucos sabem da flona de Açu.  

  Fonte: Arcmap. 

Figura 05: Mapa georeferenciado da Flona de Açu. 

5 CONCLUSÃO

Primeiramente, é prolixo enfatizar que houve bastante dificuldade na obtenção dos dados e 

informações requeridas no presente estudo junto aos órgãos responsáveis e/ou junto às próprias 

UC. É fundamental, portanto, aprimorar o sistema de informação das Unidades de Conservação do 

RN principalmente da nossa unidade de conservação a Flona de Açu. Para melhorar a situação da 

conservação do bioma caatinga, é necessário adotar medidas estratégicas de valorização desse bem 

tão rico e magnifico que apesar de não expuser tal beleza como outros biomas, é um dos biomas, 

mas surpreendentes. Isso significa solucionar, primeiramente, os problemas mais importantes.  

Além disso, as ações devem ser planejadas para longo prazo, com potencial de abrangência 

em larga escala. Nesse sentido, com base nas informações levantadas, sugere-se atacar os dois 

problemas mais relevantes citados: a obtenção e sistematização das informações sobre as Unidades 

de Conservação e esforço político e técnico para a criação de novas Unidades de conservação, com 

prioridade explicita para aquelas de Proteção Integral. Não apenas apontando problemas, mas 

buscando soluções para os problemas existentes não só na infraestrutura das unidades, mas 

também procura preservar o bioma caatinga, contudo ao contrario que alguns leigos pensam essa 

preservação não é só responsabilidade dos governantes, não podemos negar que eles possuem 

subsídios para sancionar leis para a conservação, não obstante nós cidadãos possuímos os mesmos 

direitos como também os deveres para com a natureza. 
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RESUMO 

A ampla utilização dos plásticos e suas 
diversas aplicações, tais como embalagens, materiais 
de construção e produtos de higiene, vem agravando 
o problema da poluição ambiental, principalmente,
devido ao uso indiscriminado e o descarte
irresponsável. Os plásticos convencionais, que são
sinteticamente derivados do petróleo, não são
facilmente biodegradáveis, podendo sua
decomposição se alongar por 100 a 500 anos. Assim,
uma opção interessante na gestão destes resíduos
encontra-se na síntese e aplicação de polímeros
biodegradáveis como alternativa ao uso de polímeros

sintéticos. Este estudo tem por objetivo avaliar a 
degradação de plásticos bio e oxibiodegradáveis. A 
avaliação da degradação foi realizada através da 
determinação da respiração basal do solo (RBS) em 
intervalos regulares, devendo ser conduzida durante 
150 dias. Aos 80 dias após a incubação, os resultados 
preliminares indicam que a presença de matéria 
orgânica no substrato tem otimizado o processo de 
biodegradação, principalmente em relação ao 
bioplástico de amido de milho, cuja expectativa é de 
total degradação ao término do período. 

PALAVRAS-CHAVE: Plástico, Biodegradável, Oxibiodegradável. 

EVALUATION OF DEGRADATION OF BIO AND OXIBIODEGRADABLE PLASTICS 
THROUGH THE SOIL RESPIRATION 

ABSTRACT 

The wide use of plastics and its various 
applications, such as packaging, construction 
materials and toiletries, is exacerbating the problem 
of environmental pollution, mainly due to the 
indiscriminate and irresponsible disposal. 
Conventional plastics, which are synthetically derived 
oil, are not readily biodegradable, their 
decomposition can stretch by 100 to 500 years. Thus, 
an interesting option in the management of this 
waste is in the synthesis and application of 
biodegradable polymers as alternatives to the use of 
synthetic polymers.  

This study aims to evaluate the degradation of bio 
and oxibiodegradable plastic. The evaluation of the
degradation was carried out by determining the 
basal soil respiration (BSR) at regular intervals 
conducted for 150 days. At 80 days after 
hatching, the preliminary results indicate that the 
presence of organic matter in the substrate has 
optimized the process of biodegradation, mainly for 
maize starch bioplastics, which are expected to total 
degradation at the end of the period. 

KEY-WORDS: Plastic, Biodegradable, Oxibiodegradable. 
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1 INTRODUÇÃO 

Empregado no Brasil em 1980 devido ao aumento do custo do papel, o plástico continua 

sendo bastante utilizado pelo consumidor brasileiro. A escolha por embalagens plásticas 

convencionais resulta principalmente, pela sua disponibilidade em supermercados e também por 

sua praticidade como material, pois possui características atrativas, como “força e resistência, 

durabilidade, baixo peso, assepsia, excelente proteção contra água e gases, resistência à maioria 

dos agentes químicos, boa processabilidade, baixo custo, etc.” (VIANA, 2010, p. 4).  

Contudo, a utilização desse plástico em grande escala pela população provoca problemas 

ambientais diversos, uma vez que seu tempo de degradação perdura por um longo período de 

tempo. Assim, uma opção para a gestão destes resíduos encontra-se na síntese e aplicação de 

polímeros biodegradáveis como alternativa ao uso de polímeros sintéticos. 

Desse modo, este estudo tem por objetivo avaliar a degradação avaliação da degradação 

de plásticos bio e oxibiodegradáveis, através da determinação da respiração basal do solo (RBS). 

2 PLÁSTICOS: SÍNTESE, CONSUMO, REUTILIZAÇÃO E DESCARTE FINAL 

Os plásticos, até pouco tempo atrás, eram obtidos apenas do petróleo, que após ser 

purificado em usinas especializadas, é convertido em etileno polimerizado e solidificado até criar o 

polietileno (polímero de etileno). Este é cortado em pequenos grãos, que são utilizados pela 

indústria de transformação na fabricação de sacolas, cabos, fios, utensílios domésticos, entre 

outros (VIANA, 2010). 

No Brasil, os plásticos passaram a ser adotado pelos supermercados a partir do final da 

década de 1980, em razão da elevação do custo do papel. O número de aplicações desse produto 

cresceu tremendamente nas últimas décadas, à medida que a ciência produzia resinas que 

aprimoravam suas propriedades (FRANCO, 2011). 

Contudo, tais propriedades, que fazem do plástico o material escolhido para inúmeras 

aplicações, são também um problema ao final da vida útil dos produtos em que é empregado. A 

inércia que lhes é inerente permite que persistam no ambiente durante muitos anos, e seu baixo 

custo torna-os altamente descartáveis.  

Segundo Novaes (2007), estima-se que o mundo utilize hoje um milhão de sacolas plásticas 

por minuto, quase 1,5 bilhão por dia ou mais de 500 bilhões por ano. O descarte delas é um dos 

principais responsáveis pelo entupimento da drenagem urbana e pela poluição hídrica, sendo

encontradas até no trato digestivo de alguns animais. Além disso, elas contribuem para a 
formação de zonas mortas de até 70 mil km2 no fundo dos oceanos, podendo liberar metais 
pesados no solo e na água. 
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           Um grande percentual do nosso lixo plástico do dia a dia vai parar nos milhares de lixões 

(que, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente – MMA (2011), recebem hoje 59% do lixo 

doméstico recolhido), além de aterros controlados (16%) e aterros sanitários (13%) em todo 

o País.  

2.1 Plásticos Biodegradáveis: uma alternativa 

Plásticos ou polímeros biodegradáveis são aqueles que não possuem nenhum resíduo ou 

resto de produtos secundários. Eles são produzidos a partir de materiais naturais, como, por 

exemplo, amido de milho, batata, arroz, trigo, óleos de semente de palma, linhaça, soja, etc. 

O plástico tradicional com base de petróleo pode se degradar completamente em 

aproximadamente 100 anos. Já o plástico biodegradável, para ser considerado assim, deve 

degradar-se num período de até 180 dias (SANTOS et al, 2012). 

Esse tipo de plástico é ideal para coleta de lixo. Todos os tipos de materiais orgânicos 

podem ser colocados nos sacos biodegradáveis, especialmente se o material exala cheiro, goteja 

ou pode ser levado pelo vento. 

Infelizmente, vários produtos de plástico com aditivos pró-degradantes são vendidos em 

todo o mundo e classificados como biodegradáveis, quando claramente não são degradados por 

microrganismos. Da mesma maneira, plásticos de polietileno misturados com amido são 

produzidos no mundo todo, e classificados como biodegradáveis, embora somente as partes de 

amido do plástico irão se biodegradar e desaparecer. O resto do plástico permanecerá no solo por 

décadas (UEC; FPC, 2007). 

2.2 Formas de Biodegradação 

Biodegradabilidade é definida, segundo um estudo realizado pela Universidade Estadual da 

Califórnia e a Fundação de Pesquisas Chico (2007), como um processo no qual todos os 

fragmentos de materiais são consumidos por microrganismos como fonte de alimento e de 

energia. Existem vários métodos que contribuem para a aceleração do processo de degradação 

dos plásticos, tais como a compostagem e a fotodegradação. 

Na compostagem, os plásticos passam por degradação por meio de processo biológico, 

incubados no solo, produzindo dióxido de carbono, água, compostos inorgânicos e biomassa. Essa 

produção ocorre a uma taxa consistente com outros materiais compostáveis conhecidos e que não 

deixam resíduo visível distinto ou resíduo tóxico no solo. Neste processo, o plástico não somente 

se degrada completamente, mas é também consumido totalmente em 180 dias ou menos. 
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Já a fotodegradação é o processo que corresponde a degradação de materiais quando em 

presença de luz, também conhecido como fotoxidação. A maior parte dos plásticos se degradará 

por meio da fragmentação das cadeias de polímero quando expostas à luz ultravioleta (UV), 

oxigênio, ou calor elevado. Por essa razão, muitos estabilizantes são adicionados a polímeros, 

prevenindo sua fragmentação (RODA, 2012). 

Uma grande discussão na problemática das sacolas plásticas, em especial das 

oxibiodegradáveis, é a liberação de metais pesados no solo, no momento de sua degradação, seja 

em meio compostável ou fotodegradável. Os metais mais conhecidos nessa liberação são cádmio, 

níquel e cobalto.  

3 METODOLOGIA APLICADA 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análises de Solos e Resíduos Sólidos da 

DIAREN – IFRN – CNAT. 

Inicialmente sintetizou-se o bioplástico a partir do amido de milho purificado, acrescido de 

glicerol e ácido acético (PA), seguindo-se a metodologia de BADANHANI et al (2012). 

O solo classificado como AREIA FRANCA e o vermicomposto utilizados como susbstratos na 

experimentação, foram coletados no IFRN – CNAT, sendo peneirados em peneira de malha 2mm.  

Os tratamentos testados em triplicata foram formados por combinações de solo arenoso 

ou vermicomposto com bioplástico de amido, bioplástico de cana de açúcar e plástico 

Figura 1: Produção do Bioplástico 
Elaborado pelos autores (2014) 
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oxibiodegradável, na proporção 500/4 (p/p), respectivamente, substrato/bioplástico ou plástico 

oxibiodegradável.  Durante a incubação, realizada a temperatura ambiente, a umidade de cada 

tratamento foi mantida a 60% da capacidade de campo.  

O monitoramento da degradabilidade dos plásticos foi realizado através do cálculo da 

determinação da respiração basal do solo (RBS), seguindo a metodologia de LOPES (2001), onde 

sobre a superfície de cada tratamento foi colocado um frasco contendo 10mL de solução de NaOH 

0,5 mol L-1, para absorver o CO2 liberado do solo. Após 24 horas de incubação, retirou-se o frasco 

com a solução de NaOH e adicionou-se 1mL de BaCL2 e 3 gotas do indicador de fenolftaleína. O 

resultado deu-se pela quantidade de solução de HCl 0,5mol L-1titulada, sendo os resultados 

expressos em µg de C-CO2 g1 solo seco hora-1. 

A respiração basal do solo foi calculada a partir da seguinte equação (Silva et al, 2007): 

RBS (mg de C-CO2 kg-1 solo.hora-1) = (((Vb – Va). M.6.1000)/Ps)/T, onde: 

RBS = carbono oriundo da respiração basal do solo; 

Vb (mL) = volume de ácido clorídrico gasto na titulação da solução controle (branco); 

Va (mL) = volume gasto na titulação da amostra; 

M = molaridade exata do HCl; 

Ps (g) = massa de solo seco 

T = tempo de incubação da amostra em horas 

O período total de incubação dar-se-á em 150 dias, cumprindo assim a média de 

decomposição de plásticos considerados biodegradáveis (seis meses). As análises de RBS serão 

realizadas em quatro períodos distintos (2ª, 9ª, 12ª e 16ª semana). 

Figura 2: Incubação dos plásticos nos substratos 
Elaborado pelos autores (2014) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A evolução da degradabilidade dos plásticos no húmus e no solo arenoso, demonstraram 

que a presença de matéria orgânica no substrato otimizou o processo de biodegradação. 

No gráfico 1 é representado os valores da atividade microbiana durante a degradação do 

plástico oxibiodegradável, observa-se que houve uma lenta degradação no solo arenoso 

comparada a rápida degradação no húmus. Vale destacar, porém, que os valores no húmus, em 

um primeiro momento, podem não representar a degradação do plástico, mas sim a intensa 

atividade microbiana proporcionada pela riqueza de nutrientes presentes neste substrato. 

Durante o período de incubação analisado, o plástico oxibiodegradável apresentou perda 

de sua coloração, estando muito longe de ser totalmente mineralizado. É importante ressaltar que 

o fato do plástico ser mineralizado e desaparecer a olho nu, não significa necessariamente que o

problema está finalizado, pois neste processo podem ser liberados componentes sintéticos no

solo, como metais pesados, que podem contaminar o solo, ou o local onde a degradação foi

conduzida.

De acordo com o Instituto de Produtos Biodegradáveis dos Estados Unidos (2006), sacos 

plásticos oxidegradáveis em ambientes de compostagem podem levar vários anos para 

biodegradar, dependendo da quantidade de exposição à luz solar e ao oxigênio. Sacos plásticos de 

polietileno produzidos com aditivos de amido também degradam parcialmente com o tempo, na 

medida em que microorganismos digerem o amido, mas, deixam o polietileno intacto.  
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Gráfico 1: Respiração basal do solo para plástico oxibiodegradável. 
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No gráfico 2 é representado os valores da atividade microbiana durante a degradação do 

plástico biodegradável sintetizado em laboratório a partir do amido de milho. Nesta incubação, 

verificou-se uma rápida degradação inicial em ambos os substratos, superando os resultados do 

plástico oxibiodegradável já a partir das duas primeiras semanas. 

Devido a intensa atividade microbiana nos 14 primeiros dias, verificou-se uma redução de 

atividade nos dias que se seguiram no substrato de solo arenoso. Já no húmus, devido a presença 

de nutrientes e a própria composição do plástico de amido, o valor manteve-se constantemente 

alto, em torno de 1,5 e 2 mg de C-CO2 kg-1 solo.hora-1. 

Segundo um estudo realizado pela Universidade Estadual da Califórnia (2007), 

diferentemento dos plásticos oxibiodegradáveis, os subprodutos da biodegradação de polímeros 

compostáveis possuem efeito ambiental mínimo. Os subprodutos dos plásticos compostáveis são 

água, CO2, e uma biomassa similar à biomassa de plantas. O resíduo de biomassa fornece 

emendas de carbono e nitrogênio, conforme é absorvido pelo solo. 

O incubação do plástico industrial feito a partir de cana-de-açúcar, demonstrou um 

resultado peculiar, divergindo do comportamento anteriormente observado durante a degradação 

dos plásticos oxibiodegradável e o de amido de milho (Gráfico 3). Neste, os resultados das 

primeiras semanas de degradação no solo arenoso, apresentaram um altíssimo valor, variando de 

1,4 a 1,2 mg de C-CO2 kg-1 solo.hora-1, enquanto para incubação no substrato com húmus os 

valores se mantiveram baixos e estáveis, em torno de 0,4 mg de C-CO2 kg-1 solo.hora-1. 
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Gráfico 2: Respiração basal do solo para bioplástico de amido de milho. 
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5 CONCLUSÃO 

Aos 80 dias após a incubação, na 12ª semana, os resultados preliminares indicam que a 

presença de matéria orgânica no substrato tem otimizado o processo de biodegradação, 

principalmente em relação ao bioplástico de amido de milho sintetizado em laboratório. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL: MORADORES PRÓXIMOS A ATIVIDADE CERAMISTA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE X INFORMAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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E-mail: giovanne.costa.silva@gmail.com1; fabio.duarte@ifrn.edu.br2

RESUMO
Dentre as atividades econômicas presentes em São 
Gonçalo do Amarante, se destaca a produção 
ceramista, com 12 cerâmicas e duas olarias em 
funcionamento, que gera riquezas e empregos para o 
município. No entanto, esta atividade gera danos 
ambientais, como a poluição do ar, que configura-se 
como um dos principais impactos dessa atividade. 
Devido a população do município estar exposta a essa 
fonte poluidora, foi de nosso interesse investigar a 
percepção ambiental dos habitantes que vivem no 
entorno de uma cerâmica. Sendo assim, foi aplicado 

um questionário a 74 moradores. A análise dos 
questionários revelou que a população acredita 
respirar um ar de má qualidade e que, as cerâmicas, 
são o principal agente poluidor do ar na região. 
Corroborando com esse dado, as pesquisas realizadas 
na base de informação do ministério da saúde, 
mostram que a população gonçalense apresenta como 
segundo maior índice de internações problemas 
relacionados com o sistema respiratório, 
principalmente, em crianças e idosos. Esse trabalho 
sugere que atividade ceramista em São Gonçalo do 
Amarante traz prejuízos à saúde da população. 

PALAVRAS-CHAVE: cerâmicas, ministério da saúde percepção ambiental, poluição do ar, São Gonçalo
do Amarante.

PERCEPTION ENVIRONMENTAL: RESIDENTS NEAR A CERAMIST ACTIVITY IN 
THE MUNICIPALITY OF SÃO GONÇALO DO AMARANTE X INFORMATION OF 

MINISTRY THE HEALTH  
ABSTRACT 
Among the economic activities present in São Gonçalo 
do Amarante, highlights the ceramist production, with 
12 ceramics and two brick kilns in operation, that’s 
generating wealth and jobs to the municipality. 
However, that activity creates environmental damage 
such as air pollution, which is configured as one of the 
main impacts of this activity. Due the city population 
be exposed to this pollution source, it was our interest 
to investigate the environmental perception of the 
inhabitants living in the vicinity of a ceramic. 
Therefore, a questionnaire was administered with 74 

residents. The analysis of the questionnaires showed 
that the population believes breathe bad air quality 
and the ceramics are the main agent of air polluter in 
the region. Corroborating with this data, research 
carried in the base information the health’s ministry 
show that the gonçalense population lodge the second 
highest rate of hospitalizations problems associated 
with the respiratory system, especially, in children and 
the seniors. This work suggests that ceramist activity 
in São Gonçalo do Amarante brings harm people's 
healt.

KEY-WORDS: ceramics, ministério da saúde, perception environmental, pollution air, São Gonçalo do
Amarante.
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1 INTRODUÇÃO

São Gonçalo do Amarante destaca-se economicamente por atuar nos segmentos de

agricultura, pecuária e artesanato. A agricultura é marcada pela produção de alimentos como: 

milho, batata doce, banana, caju, hortaliças, além da produção de algodão herbáceo, etc. Devido às 

condições climáticas favoráveis do município, possibilita o desenvolvimento da pecuária bovina, da 

suinocultura e avicultura. A aquicultura também incrementa a economia com a pesca, a 

carcinicultura e malacocultura. O município conta com uma grande diversidade de indústrias, que 

inclui indústrias de couro e pele, material de construção, papel, bebidas e refrigerantes, entre 

outras. Dentre tantas atividades econômicas presentes no município, sobressai a produção de 

telhas e tijolos, com 12 cerâmicas e duas olarias em funcionamento. (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO 

DO AMARANTE, 2014). 

O setor ceramista municipal tem grande importância econômica. Este constitui-se num dos 

mais importantes setores industriais, gerando riquezas e empregos. No entanto, são muitos os 

impactos causados por essa atividade, dentre eles: perda da qualidade do ar (Figura 1), ruídos 

indesejáveis, alteração no microclima, empobrecimento do solo, eliminação da cobertura vegetal e 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas (Nascimento, 2007). A poluição do ar é um dos 

mais graves problemas ambientais, pois é difícil o controle de sua ação e também pode acarretar 

doenças como: câncer, problemas cardíacos e pulmonares (YU, 2001).  

Figura 1: Poluição aérea causada pela atividade ceramista observada do IFRN - Campus São Gonçalo do 
Amarante. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O município está alojado sobre sedimentos costeiros, na várzea do rio Potengi e nos terraços

de tabuleiros do grupo barreiras. A característica mais marcante do solo é a presença de argilas, 

normalmente de cor amarela e vermelha, localizadas na faixa próximo ao litoral (COSTA, 2012). 
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O município conta também com uma grande diversidade de indústrias, que inclui indústrias 

de couro e pele, material de construção, papel, bebidas e refrigerantes, entre outras. Dentre tantas 

atividades econômicas presentes no município, sobressai a produção de telhas e tijolos, com 12 

cerâmicas e duas olarias em funcionamento. Este mercado foi impulsionado a partir do momento 

que o setor imobiliário começou a se expandir em Natal-RN, com a construção de diversos conjuntos 

habitacionais, o que acarretou no aumento da demanda por matérias de construção como tijolos e 

telhas (PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2014).  

A poluição do ar é um dos impactos mais graves ao ambiente e à saúde humana. Esse tipo 

de poluição é um agente perturbador da saúde humana, responsável por causar várias moléstias, 

dentre elas doenças cardiovasculares (infarto e arritmia) e respiratórias (asma e pneumonia). Um 

importante fator complicador é que os altos níveis de poluentes a que são submetidos gestantes ou 

recém-nascidos podem contribuir para a prematuridade da criança e seu baixo peso. 

Os principais gases liberados no ambiente são dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (Benzopireno), material particulado (MP2,5 e MP10), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de enxofre (SO2 e SO3), óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e o ozônio (O3) (BERNSTEIN et 

al., 2004; PASSARELLI, 2003). 

Uma vez que a população de São Gonçalo do Amarante está submetida à poluição do ar foi 

de nosso interesse investigar a percepção ambiental da população que vive no entorno de uma 

cerâmica.  

Estudos de percepção ambiental são importantes para investigar como as populações se 

relacionam com o seu meio ambiente. Tanto é a certeza da eficácia da Percepção Ambiental, que 

leis já foram criadas e vigoram no intuito de garantir a sua execução, objetivando a qualidade de 

vida para as comunidades envolvidas, preservação da biodiversidade, minimização de riscos e 

impactos ambientais, além dos próprios projetos de Educação Ambiental (CUNHA, et al. 2009).  

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

São Gonçalo do Amarante está localizado a 13 km da capital do Rio Grande do Norte, e

integra a Região Metropolitana da Grande Natal. O seu território é delimitado pelos municípios de 

Ceará - Mirim e Extremoz a norte, Macaíba à sul, Natal à leste e Ielmo Marinho ao oeste (Figura 1). 

De acordo com o IBGE (2010), São Gonçalo do Amarante conta com uma população de 87.668 mil 

habitantes, com área territorial de 249,124 km², uma densidade demográfica de 351,91 hab/Km² e 

possui um IDH‐M=0, 661 o que representa 17º lugar no estado, a expectativa de vida da população 

é de aproximadamente 70 anos. 
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Figura 2: Localização geográfica do município de São Gonçalo do Amarante representada 
ilustrativamente. 

O município está alojado sobre sedimentos costeiros, encravada na várzea do rio Potengi e 

nos terraços de tabuleiros do grupo barreira. Várzeas essas que são denominadas por planície 

fluviais. Esta planície é de grande importância econômica, pela fertilização do solo, formados 

basicamente por argila, geralmente, de cor amarela e vermelha, localizadas próximo ao litoral. 

Segundo a prefeitura de São Gonçalo do Amarante (2014) o clima característico do município é o 

tropical chuvoso apresentando temperaturas: máxima de 32ºC, média de 27ºC e mínima de 21ºC e 

precipitações pluviométricas anuais de aproximadamente 1.200mm. 

Para obter a opinião dos moradores de São Gonçalo do Amarante, foi aplicado um 

questionário em 74 moradores, os quais residem próximos a uma fábrica de cerâmica, com o foco 

específico na avaliação da percepção ambiental. Os questionários de entrevista continham 24 

questões de múltipla escolha voltadas para a visão da qualidade do meio ambiente dos 

entrevistados. A entrevista ocorreu no mês de junho de 2014. O questionário foi dividido por 

categorias de informações, sendo elas: referentes ao perfil do entrevistado (faixa etária, gênero, 

nível de instrução e meio de locomoção) e a aspectos ambientais (poluição do ar, meio ambiente, 

problema na comunidade). Para a análise quantitativa de dados, foi empregado um padrão de 

contagem e a aplicação de percentual; e, para a tabulação desses dados, utilizou-se o software Excel. 

Baseados nos resultados foram elaborados gráficos para melhor expressar as informações obtidas 

em campo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSOES
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4.1 Resultados obtidos por meio da aplicação e tabulação dos dados dos 
questionários 

Os questionários mostraram que 58% das pessoas entrevistadas têm mais de 30 anos e que 

82% residem na região pesquisada a mais de dez anos (Figura 3). Este público é interessante para a 

pesquisa, uma vez que já vivem na localidade a um período considerável para conhecer os 

problemas ambientais presentes neste. 

Figura 3: Perfil socioeconômico dos entrevistados 

Quanto ao nível de escolaridade, 67% dos entrevistados não possuíam o ensino médio (2º 

Grau) completo e nenhum dos entrevistados apresentou ensino superior completo, e, apenas 3% 

dos entrevistados havia dado início ao ensino superior, no entanto, não havia concluído. O que 

mostra que a população gonçalense apresente um nível de escolaridade baixo (Figura 3). Menezes 

et al. (2011) estudos de percepção ambiental realizados na comunidade rural de Poço da Cruz 

(Ibimirim - PE) também revela uma população com um baixo nível de escolaridade, o que pode 

interferir na percepção dessas pessoas sobre o meio ambiente.  

Quando questionados sobre a qualidade da água no município, 42% dos entrevistados a 

classificaram em regular, 26% boa/ótima, 23% ruim e 9% péssima, como podemos observar na 

Figura 4. A qualidade da água em São Gonçalo do Amarante pode estar ligada diretamente a falta 

de saneamento público, uma vez que 41 dos entrevistados observam a falta de saneamento na 

região como um dos causadores de problemas ambientais (Tabela 1). 
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Figura 4– Qualidade da água na região do município na visão dos entrevistados. 

Tabela 1: Problemas ambientais observados pela população de São Gonçalo do Amarante. 
Problema ambiental Número 

correspondentes 
Poluição do ar 56 

Poluição da água 41 

Desmatamento  35 

Queimadas  35 

Falta de saneamento 41 

Extração de argila  24 

Carcinicultura 8 

Outros  3 

Para aprofundar mais a pesquisa sobre os problemas ambientais encontrados no município, 

foi perguntado – Você acha que na sua região existe problemas ambientais? – e 70% dos 

entrevistados creem que há muitos e que o ambiente mais atingido é o aéreo. Sobre a qualidade do 

ar e 85% afirmaram que o ar da região é poluído. E quando indagados sobre qual o principal agente 

poluidor da região, 55% respondeu que a atividade ceramista é a principal fonte de poluição na 

região como mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Percepção da população quanto a poluição do ar no município. 

Corroborando com o diagnóstico da percepção ambiental existe dados do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde de 2010, o qual aponta para que dentre todas 

as causas de internamento, em São Gonçalo do Amarante, 57,7% destas são crianças menores de 1 

ano com problemas relacionados ao sistema respiratório; crianças de 1 a 4 anos, 70,5%; e de 5 a 9 

anos, 61,3%. Os mais afetados são crianças e idosos, aproximadamente, 17% dos internamentos de 

pessoas com idade de 60 e mais, estão relacionadas ao sistema respiratório (Figura 6). Isso se 

justifica por essas faixas etárias apresentarem um sistema respiratório mais frágil. Marcilio et al. 

(2007) em estudos de quantificações da poluição atmosférica realizados na região Sudeste do Brasil, 

mais especificamente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo revelou que em relação à 

mortalidade respiratória em crianças, mostrou que cerca de 65% das causas de morte desta faixa 

está ligado também a problemas relacionados ao sistema respiratório. 

Realizando um estudo comparativo com os dados fornecidos pelo Sistema Unico de Saúde 

(SUS), podemos obServar que o município de São Gonçalo do Amarante sobressai nos índices de 

internações comparando-se com Natal-RN – capital do Rio Grande do Norte-, e com os dados gerais 

do estado do RN. O município se mostra, na maior parte das faixar etárias, com maior porcentagem 

de internações, tanto comparando-se com Natal, como também, com a média do estado (Figura 6). 
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Figura 6: Dados obtidos na plataforma do Ministério da Saúde e trabalhados com o objetivo de comparar 
essas informações com a capital do Rio Grande do Norte e o próprio estado. 

4.2 Problemas de saúde, desvalorização e abandono das edificações no entorno das 
  cerâmicas 

 Moradores que foram entrevistados relatam que, a cerâmica expele fumaça durante todo 
o dia, principalmente, durante a noite. Sendo assim, as pessoas abandonam as suas casas por causa

de problemas de saúde que foram desencadeados devido a fumaça expelida das chaminés das

cerâmicas. Há relatos também de residentes que saíram da região por ordem médica, por

apresentarem boa parte do pulmão comprometido pela fumaça que é inalada. Também crianças

que vivem na região da cerâmica gripam com facilidade, estes ligam esta fragilidade a poluição

liberada pela cerâmica.
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Figura 7: Edificação localizada próxima a uma cerâmica no município com placa de vende-se. 

5 CONCLUSÃO
Neste estudo, podemos concluir que a população sãogonçalense reconhece que vive em

ambiente que está em processo de degradação ambiental. Também são capazes de reconhecer as 

cerâmicas como atividades antrópicas responsáveis por essa degradação. Os altos índice 

internações os quais estão relacionados com o sistema respiratório, que provavelmente está 

relacionado a poluição do ar no município. Esse trabalho evidencia que a atividade ceramista em 

São Gonçalo do Amarante traz prejuízos à saúde da população. 

Contudo, trabalhos futuros com o objetivo de conhecer-se os agentes tóxicos com efeitos 

mutagênicos e genotóxicos liberados na atmosfera pelas cerâmicas no município faz-se necessário, 

para que a população possa utilizar-se destes estudos como argumentos para que os órgãos 

responsáveis tomem as providências cabíveis. 
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RESUMO 

O mundo vive um período de uso consciente 
dos recursos naturais, com isso uma forma 
eficaz na busca de fontes de energia são as 
chamadas energias alternativas, fontes que não 
causam danos ao meio ambiente, sendo mais 
promissora para o Nordeste do Brasil a energia 
solar, possuímos bons índices na forma de 

radiação e energia em w/m
2
, capazes de gerar 

calor em concentrações ou no efeito estufa. 
Diante disso, o presente trabalho vem construir um 
equipamento capaz de gerar uma quantidade de 
calor através de um concentrador solar parabólico 
utilizando sucata de antenas de rádio, com cerca de 

1,5 m de diâmetro focalizando a radiação em um 
reservatório fechado com entrada de água por 
tubulações de cobre de 5/16” de diâmetro e saída de 
vapor 3/8” suficiente para realizar a transformação 
da água na fase líquida para vapor e depois 
condensar, formando uma água sem a presença de 
sais, denominada água destilada, que ao colocarmos 
com uma fração de água salobra (grande presença de 
sais) podemos torná-la potável. O primeiro teste foi 
realizado no dia 24/02 em santa cruz com 800 w/m

2
 

temperaturas de 372° c no Absorvedor e 130° Ar, sem 
carga térmica e com nuvens.

PALAVRAS-CHAVE: destilador solar, energia alternativa, energia solar, concentrador parabólico. 

SOLAR DESTILLER CONTINUE OF RADIO AND TELEVISIÓN 
TRANSMISSION ANTENNA SCRAP

ABSTRACT 

The world is experiencing a period of conscious 
use of natural resources, thus effectively in the 
search for energy sources are called alternative 
energy sources that don’t harm the environment 
and are more promising for the Northeast of 
Brazil, the solar energy. We have good rates in the 
form of radiation and energy in w / m2, capable of 
generating heat in concentrations or greenhouse. 
Thus, the present paper is to build a machine 
capable of generating an amount of heat 
through a parabolic solar concentrator using 
radio antennas scrap, with about 

1.5 m in diameter focusing radiation in a closed tank 
with water inlet copper pipes by 5/16 "diameter and 
the steam outlet 3/8" sufficient to effect the 
conversion of liquid water to steam and then 
condensed to form a water without the presence of 
salts , called distilled water, and the put with a 
fraction of brackish water ( large presence of salts) 
can make it drinkable. The first test was held on 
24/02 in Santa Cruz with 800 w / m2 temperatures of 
372 °C in the absorber and 130 °C Air, without 
thermal load and clouds.

KEY-WORDS: solar distiller, alternative energy, solar energy, parabolic concentrator.
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1   INTRODUÇÃO 

Quase 97,5% da água que cobre a superfície da Terra é salgada, dos 2,5% restantes, a 
maioria está nos aquíferos e calotas polares o que causa o difícil aproveitamento. Sendo assim a 
quantidade de água potável no mundo é escassa pois estão localizadas em locais de difícil acesso. 
Além desses dados vale ressaltar que a água consumível no planeta é mal distribuída (BOLIGIAN, 
2012).  

Com isso se faz necessário um meio de obtenção de água de boa qualidade para o 
consumo, assim o projeto tem por finalidade encontrar uma forma de minimizar a escassez de 
água doce em comunidades carentes e de condições de isolamento como propriedades rurais. 
Para isso será montado um equipamento com a função de reduzir a quantidades de sais, a partir 
de processos físico-químicos, tornando a água salobra em uma água própria para o consumo, 
fazendo uso de uma fonte de energia renovável que será utilizada para a separação das impurezas 
e excesso de sais minerais presentes na água. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A água no Brasil tem se tornado cada vez mais escassa, isso porque há má distribuição, 
apesar do país ser um privilegiado com relação à disponibilidade de água, detém 53% do 
manancial de água doce disponível na América do sul e possui o maior rio do planeta (rio 
amazonas). Os climas equatorial, tropical e subtropical que atuam sobre o território, 
proporcionam elevados índices pluviométricos. No entanto, mesmo com grande disponibilidade 
de recursos hídricos, o país sofre com a escassez de água potável em alguns lugares. A água doce 
disponível em território brasileiro está irregularmente distribuída: aproximadamente 72% dos 
mananciais estão presentes na região amazônica, restando 27% na região centro-sul e apenas 1% 
na região nordeste do país (BOLIGIAN; ALVES, 2011).  

O Nordeste é uma das regiões que mais sofre com a escassez, não só pela má distribuição, 
como foi dito anteriormente, mas também devido ao seu clima que não contribui muito, além da 
dificuldade no acesso á agua, em que parte disso seria resultado do índice pluviométrico e da 
elevada taxa de evapotranspiração. No litoral do Rio Grande do Norte, o clima que predomina na 
parte interiorana do estado apresenta uma média de temperatura mais elevada (algo em torno de 
27°C), e os índices pluviométricos na região são baixos e não superam os 800 mm ao ano, o que 
faz agravar mais ainda a seca. E esses índices são muito baixos quando se comparado com as 
outras regiões brasileiras (BOLIGIAN; ALVES, 2011). 

As principais causas da seca no Rio Grande do Norte são naturais, isso porque, esse estado 
está localizado numa área em que as chuvas ocorrem poucas vezes ao ano. Esta área recebe pouca 
influência de massas de ar úmidas e frias vindas do sul, logo, permanece durante muito tempo no 
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sertão nordestino, uma massa de ar quente e seca, não gerando precipitações pluviométricas, 
mais conhecidas como chuva (BOLIGIAN; ALVES, 2011).  

O motivo pelo qual se faz necessário o projeto, se dá ao fato de que a água salgada não 
pode ser consumida pelo ser humano, pois leva à desidratação, uma vez que nossas células 
perderiam água por osmose, e também não pode ser usada em indústrias e na agricultura porque 
danificaria as máquinas usadas e mataria as plantações. Por isso, há a necessidade de transformar 
a água salgada em água potável. 

Para realização da construção do equipamento, a primeira ideia é realização a análise da 
água comparando antes e depois da dessalinização, para a verificação da salubridade e a possível 
utilização desta água, seja no consumo ou nas mais diversas atividades humanas dependendo do 
nível de salubridade existente nela. Assim coo, avaliar a incidência dos raios solares e a angulação 
da parábola, para que ela mantenha os raios solares direcionados à panela, assim o rendimento do 
dessalinizador será aumentado, por isso se faz necessário confecciona-lo para que realize a 
separação da mistura água e impurezas. 

No experimento do projeto, o tipo de dessalinização utilizada foi o de destilação simples 
que é feita com o uso da energia térmica, funcionará de modo que irá haver um aquecimento da 
água salobra, que ao atingir seu ponto de ebulição passará para o estado de vapor, indo para um 
tubo de alumínio onde será resfriada e retornará ao estado liquido, essa água líquida é coletada 
em outro recipiente enquanto os sais ficam retidos no recipiente original. O motivo de se usar os 
raios solares para o experimento é porque a energia solar é de graça, abundante e de fácil acesso, 
ela não consome recursos como o petróleo e o carvão e não agride tanto o meio ambiente, 
quando se comparado com os outros meio de obtenção de recursos. 

No entendimento de Braga et al (2005) as radiações provenientes do Sol constituem a 
principal fonte de energia da terra, cerca de 99% da radiação térmica utilizada pelos ecossistemas 
provem desse enorme "gerador". Caso o Sol não existisse a temperatura terrestre seria da ordem 
de -200 graus negativos. O restante da energia consumida pela ecosfera (1%) é obtido a partir de 
outras fontes, as chamadas fontes primárias de energia sendo convertidas pelo homem em outras 
formas de energia, ou seja, elétrica, química, térmica e mecânica.  

No entendimento de Hodge, 2011, a energia solar é a fonte de energia menos poluente e 
menos finita conhecida até o momento. Disponível para humanidade desde o surgimento da vida 
na terra, nunca foi aproveitada de forma tão eficiente quanto as demais, considerando-se que as 
outras fontes de energia renováveis sempre apresentam alguma desvantagem. Atualmente os 
sistemas de energia solar mais utilizados são os de aquecimento residencial passivo, ou 
fornecimento de energia elétrica para equipamentos autônomos remotos. 

Outro conceito de Hodge 2011, o aproveitamento térmico para aquecimento de fluidos é 
feito a partir de dois equipamentos: coletores ou concentradores solares. Os concentradores 
solares destinam-se a aplicações que requerem temperaturas elevadas, como a secagem de grãos 
ou a produção de vapor. 
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A radiação global é a soma da radiação difusa. A radiação difusa corresponde aos raios 
solares que chegam indiretamente ao plano. É resultado da difração na atmosfera e da reflexão da 
luz na poeira, nas nuvens e em outros objetivos. Já radiação direta corresponde aos raios solares 
que chegam diretamente do Sol em linha reta e incidem sobre o plano horizontal com uma 
inclinação que depende do ângulo zenital do Sol. A Figura 1 mostra os diferentes tipos da radiação 
solar. 

Figura 1: Tipos de radiação solar. 

Fonte: Villalva e Gazoli (2012). 

A radiação global poder ser medida por um instrumento denominado Piranômetro, que 
consiste em uma redoma de vidro que recebe a luz em todas as direções e a concentra em um 
sensor de radiação solar instalado em seu interior. 

A quantificação da radiação solar é a irradiância, também chamada de irradiação, expressa 
em unidades de W/m2 (watt por metro quadrado). Trata-se de uma unidade de potência com 
área. Como se sabe, a potência é uma grandeza física que expressa à energia suportada durante 
certo intervalo de tempo, ou a taxa de variação da energia com o tempo. Quanto maior a potência 
da radiação solar, mais energia ela transporta em um determinado intervalo de tempo. 

A medida da irradiância em W/m2 é muito útil para avaliar a eficiência dos dispositivos e 
sistemas fotovoltaicos. Com o valor padrão de 1000 W/m2, sendo largamente empregado nos 
catálogos de fabricantes de dispositivos fotovoltaicos.  

Na superfície terrestre a irradiância da luz solar é tipicamente em torno de 1000 W/m2. Já 
no espaço extraterrestre numa distância média entre o Sol e a Terra a irradiância chega aos 1400 
W/m2. 

448



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

3   METODOLOGIA
A seguir apresentaremos um fluxograma com o método que será utilizado para a realização 

do projeto.  

Figura 2: Fluxograma da metodologia empregada. 

Figura 3: Representação das Etapas no dessalinizador. 

O presente trabalho utilizou uma sucata de uma antena parabólica, que é 
uma antena refletora utilizada para a recepção de sinais de rádio e televisão, geometria da antena 
é um paraboloide de revolução, de forma que feixes paralelos de radiação eletromagnética se 
concentrem em seu foco. Na nossa realidade, temos um diâmetro de 1,9 m objetivando a 
transformação de energia eletromagnética do sol em calor. 
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Figura 4: Antena Parabólica e estrutura de aço 

Fonte: Autores 

Sabemos que as antenas geralmente são fabricadas de telas de alumínio, para isso tivemos 
que realizar o revestimento e o reforço estrutural das telas com outra tela de maior espessura e 
preenchida com rejunto cimenticio. 

Figura 5: Preenchimento com Rejunto e Pintura 

Fonte: Autores 

Foram utilizados 2.8 m2 de espelhos com espessura de 3 mm cada, todos os espelhos 
sendo cortados com 5 cm2 de área, entendemos que quanto menor a área melhor a eficiência, o 
único problema seria o quantitativo com essa configuração de 5 cm2 obtemos 1100 unidades de 
espelho que para uma configuração menor dificultaria a logística. 
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Figura 6: Espelhos: corte e colocação. 

O reservatório é entendido como, “panela de pressão”, volume de 15 litros com área focal 
de 20 cm de diâmetro. 

Todo equipamento está instalado em uma estrutura mecânica tubular com parede 1/8” e 
diâmetro de ¾”, soldada com eletrodo revestido E6013. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para analisarmos as condições de efetividade da temperatura de geração de vapor no 

concentrador solar, precisamos de imediato verificarmos as radiações incidentes, pois a partir das 
mesmas que conseguimos ter condições de temperatura etc. 

Tabela 1 : Dados da estação meteorológica de Santa Cruz 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia 

DATA HORA 
TEMPERATURA (ºc) UMIDADE (%) RADIAÇÃO 

(Kj/M2) 
RADIAÇÃO 

(W/M2) MÁX MÍN MÁX MÍN 

02/06/2015 9 20.8 20.0 91 88 26,76 7,41252 

02/06/2015 
1

10 
24.2 20.7 92 77 573,1 158,7487 

02/06/2015 
1

11 
27.0 24.2 77 67 1380 

382,26 

02/06/2015 1 27.6 26.2 67 61 1403 388,631 
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12 

02/06/2015 13 28.6 27.0 63 56 1666 461,482 

02/06/2015 14 29.3 28.2 57 53 1382 382,814 

09/06/2015 9 19.3 19.0 94 94 25,13 6,96101 

09/06/2015 10 21.4 19.2 95 94 525,1 145,4527 

09/06/2015 
1

11 
25.2 21.4 94 78 1277 

353,729 

09/06/2015 
1

12 
26.2 24.7 78 68 1028 284,756 

09/06/2015 
1

13 
31.2 28.1 60 50 2696 

746,792 

09/06/2015 
1

14 
28.9 27.5 62 58 1438 398,326 

09/06/2015 
1

15 
27.6 26.3 69 61 1427 

395,279 

No presente trabalho obtivemos resultados em dois dias de experimentação, em ambos 
possuímos condições de radiação menor que o esperado, possuindo condições de pico em 388,6 
W/m2 e 746,7 W/m2 respectivamente, demonstrando assim uma perda da radiação incidente 
ocasionando temperaturas menores que o esperado. 

O Segundo ponto a ser considerado é a realização de ventos ao longo do experimento, isso 
provoca perda da temperatura e problemas na condução da experimentação. 

Tabela 2: dados referentes ao concentrador solar 

DATA HORA 
TEMPERATURA 
RESERVATÓRIO 
(°C)

TEMP.ABSORVEDOR 
(°C) 

TEMP.ÁGUA 
(°C) 

OBSERVAÇÕES 

02/06/2015 9:00 76 85 - SEM ÁGUA 

02/06/2015 10:00 38,4 53 23,1 
COLOCAÇÃO 
DA ÁGUA 

02/06/2015 10:30 50,2 83,5 36 SEM NÚVEM 

02/06/2015 1:00 54,6 93,1 40,4 NÚVEM 

02/06/2015 1:30 83 118,8 66 SEM NÚVEM 
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02/06/2015 2:00 92 121,4 67 NÚVEM 

02/06/2015 12:30 108,1 130,2 82 SEM NÚVEM 

02/06/2015 3:00 125 165,6 90 NÚVEM 

02/06/2015 3:30 175,6 201 104,3 SEM NÚVEM 

02/06/2015 4:00 160 188,2 96,5 SEM NÚVEM 

02/06/2015 14:30 138 160 88,6 

09/06/2015 09:00 82 90 - SEM ÁGUA 

09/06/2015 10:00 46 56 32 
COLOCAÇÃO 
DA ÁGUA 

09/06/2015 10:30 60,4 101,3 51,3 SEM NÚVEM 

09/06/2015 11:00 105,3 125,9 64,3 SEM NÚVEM 

09/06/2015 11:30 115,8 168,4 86 SEM NÚVEM 

09/06/2015 12:00 122,9 180,4 102,4 NÚVEM 

09/06/2015 12:30 132,4 190,5 112,3 NÚVEM 

09/06/2015 13:00 144 214 116 SEM NÚVEM 

09/06/2015 13:30 150,4 210,5 101,5 SEM NÚVEM 

09/06/2015 14:00 140,5 188 96 SEM NÚVEM 

09/06/2015 14:30 132,3 160 88 SEM NÚVEM 

Maiores temperaturas de 175,6 °c e 214°c no absorvedor que seria a parte em maior 
contato com a radiação solar logicamente possuindo maiores valores de temperatura. 

Quanto a água, tivemos maiores temperaturas em 104,3°c e 116°c, demonstrando que 
como a temperatura de ebulição da água gira em torno de 100°c, a diferença sendo menor, 
possuímos menor condição de vaporização e assim vazão de água. 

No total do experimento tivemos cerca de um volume de 4.175 litros de água destilada, 
em 5 horas de experimentação no primeiro experimento, gerando uma vazão de 0,835 L/h. 

No segundo experimento, obtemos melhores condições de volume total de água com 
cerca de 5,57 litros, gerando uma vazão de 1,114 L/h. 

Dados esses visualizados na tabela logo abaixo. 
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Tabela 3: Volume x Vazão 

Fonte: Autores. 

DATA TEMPO VOLUME VAZÃO 

02/06/2015 5 4,175 0,835 

09/06/2015 5 5,57 1,114 

5 CONCLUSÃO

Portanto, podemos concluir que o projeto tem por objetivo fazer com que pessoas que não 

tem acesso à água potável, possam ter um meio de obtenção dela que terá como função, fazer 

com que a água salobra possa ser utilizada tanto em uso doméstico quando para o próprio 

consumo. Esse é o nosso objetivo, e o resultado que almejamos é que, através do dessalinizador, 

ele possa realizar esse processo que é de separar as impurezas, para tonar a água que não 

pudesse ser utilizada, por ser salobra, e agora se tornasse pelo menos utilizada para fins 

domésticos. 
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RESUMO 

O parâmetro teor de umidade é uma 
informação importante na produção de 
briquete, desde o recebimento da biomassa, 
principalmente, se a mesma chegar seca para ser 
processada, e o produto final, que de acordo com 
a literatura tem que apresentar de 8 a 15% de 
umidade, fora dessa faixa implica em perda de 
qualidade do produto final. Assim o presente 
trabalho objetivou avaliar os efeitos da secagem de 
amostras utilizada por uma empresa 

de produção de briquete, por intermédio de três 
técnicas de laboratório. Foram Utilizados as matérias-
primas de bagaço e palha de cana-de-açúcar e o pó 
de serra. Verificou-se que o forno micro-ondas 
doméstico é uma promissora técnica comparada ao 
método convencional da estufa, devido a rapidez da 
metodologia e de fácil execução. A diferença de 
umidade entre as técnicas não compromete o uso do 
forno de micro-ondas 

PALAVRAS-CHAVE: Umidade, Briquete, Micro-ondas, Cana de açúcar, Pó de serra. 

MOISTURE ANALYSIS OF RAW MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF TOYS USING 
OVEN AND MICROWAVE OVEN

ABSTRACT 

The parameter moisture content is 
important information in briquette production from 
receipt of biomass, especially if it get dry to be 
processed, and the final product, which according 
to the literature has to present from 8 to 15% 
moisture, outside this range implies the final product 
quality loss. Thus, the present study aimed to 
evaluate the effects of drying samples used by a 
briquette production company, 

through three laboratory techniques.Been used raw 
materials bagasse and straw sugarcane and 
sawdust.It was found that domestic microwave oven 
is a promising technique compared to the 
conventional oven method, because the speed of the 
methodology and easy to perform.The moisture 
difference between the techniques does not 
compromise the use of the microwave oven

KEY-WORDS: Humidity, Briquette, Microwave, cane sugar, saw dust. 
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1 INTRODUÇÃO 

O parâmetro teor de umidade é uma informação importante na produção de briquete, 

desde o recebimento da biomassa, principalmente, se a mesma chegar seca para ser processada, e 

o produto final, que de acordo com a literatura tem que apresentar de 8 a 15% de umidade, fora

dessa faixa implica em perda de qualidade do produto final. Portanto, é o parâmetro de rotina

para o processamento do briquete.

Os briquetes são um tipo de biocombustível sólido, produzido através da compactação de 

matéria-prima vegetal. O briquete é uma opção à lenha utilizada em fornos de padarias, pizzarias 

e na indústria cerâmica, que possui uma grande participação na economia do Rio Grande do 

Norte. A maior parte da lenha usada como fonte de energia é extraída da mata nativa, agravando 

o quadro de desertificação em vários pontos do Estado.(BRASIL, 2015)

O Rio Grande do Norte possui duas briquetadeiras em funcionamento, em Santa Luzia e em 

Pureza. Atualmente, outra três fabricas de briquetes estão paradas, por motivos de quebra, falta 

de matéria-prima e a mais nova está em processo de elaboração de licitação.  Todas estas 

empresas em funcionamento têm condições de produzir até 60 t/dia. As matérias-primas 

utilizadas por estas empresas são o bagaço da cana-de-açúcar e pó de serra, em menor 

quantidade a palha da cana-de-açúcar. Na nossa região já foram realizados ensaio com outras 

matérias-primas, tais como, capim elefante (Vanda, 2013) e folhas de árvores (VALE, et al. 2014). 

A presença de pó de serra nas empresas é devido ser um rejeito das empresas de móveis, 

assim apresenta baixo preço e baixa umidade não sendo necessário à sua secagem antes de ser 

processado. A Outra matéria-prima bastante utilizada é o bagaço, que também é resíduo da 

agroindustrial da cana-de-açúcar, que para ser briquetado precisa diminuir a umidade. Visto que, a 

umidade do material a ser briquetado é uma da mais importante propriedade na qualidade 

estrutural da produção do briquete. 

A densidade é utilizada como parâmetro para análise da qualidade de briquetes e peletes 

(RABIER et. al., 2006). Em geral, a compactação da matéria prima resulta em briquetes com alta 

densidade, baixa umidade e forma adequada. Yamaji et al. (2013) mostraram que existe um 

grande potencial no Brasil para a produção de briquetes e peletes. Entretanto, a qualidade do 

produto final é altamente influenciada pelo tipo de matéria prima utilizada e pelas condições de 

armazenamento. Um dos principais cuidados deve ser com o teor de umidade, tanto do conteúdo 

de água da biomassa quanto à umidade relativa do ambiente, haja vista que a biomassa é um 

material higroscópico. Um conteúdo de umidade elevado na biomassa compromete a qualidade 

dos briquetes.  

O processo da produção de briquete necessita de uma resposta imediata no controle da 

umidade da biomassa que vai ser utilizada na briquetagem. Existem vários métodos para 
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determinar a umidade em biomassa e a escolha do método vai depender de vários fatores. Nos 

métodos diretos, considerados como padrões, a água é retirada do produto, geralmente por 

processo de aquecimento. O equipamento mais utilizado é a estufa, porém tem a desvantagem de 

exigir um tempo longo. O uso do micro-ondas ao contrário, é realizado a operação de secagem no 

tempo curto. 

Este trabalho consiste em analisar a umidade de pó de serra, bagaço e palha da cana-de-

açúcar usados na produção de briquete da Fazenda Santa Luzia, situada no município de Touros 

estado do Rio Grande do Norte, comparado o método tradicional de estufa de secagem com um 

micro-ondas doméstico, uma vez que a umidade é uma característica importante na produção e 

dando alternativas para que pequenos produtores possam fazer análises sem material sofisticado.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Determinação da umidade 

Não há procedimento sistemático, descrito na literatura, para estabelecer uma referência 

vigorosa e precisa em todos os tipos de biomassa. No entanto o método mais utilizado para a 

determinação do teor de água em alimentos e sementes é realizado pelo método da secagem em 

estufa. Segundo, BRASIL (2009), o método oficial do Ministério da Agricultura de determinação de 

umidade em grãos, emprega a perda por dessecação em estufa, que utiliza 105±3°C durante 24 h. 

Esse método possui a vantagem de ser de simples execução e permitir o processamento de um 

grande número de amostras, tendo ampla utilização em diversos laboratórios.  Contudo, esse 

método é moroso e inadequado para a rotina laboratorial ou para indústrias que necessitem de 

resultados rápidos, podendo levar horas ou até mesmo dias para a obtenção de resultados 

(RASCHEN et al., 2014). 

Neste sentido, existemváriaspesquisas, indicando a determinação da umidade por radiação 

micro-ondas (MALOD, do inglês microwave-assistedlossondrying).  O MALOD foi usado em solo e 

tecido vegetal (SOUZA; NOGUEIRA; RASSINI, 2002), especialmente na determinação da matéria 

seca em diversos materiais vegetais como milho (VALENTINI; CASTRO; ALMEIDA, 1998), em 

forrageiras como capim elefante (FIGUEIREDO, 2004), em grãos (RASCHEN et al., 2014) e em 

sacarídeos (BIZZI et al., 2011), obtendo resultados concordantes com o método oficial, com 

redução do tempo de análise de até 15 vezes. 

Diante disso, existe a possibilidade de uso deste método de secagem com uso do forno 

microondas para a secagem de folhas, que pode secar o material rapidamente em 22 minutos em 

média, comparado com método de secagem convencional em estufa, que pode atingir de 48 a 72 

horas dependendo do tipo de material vegetal, teor de água e da temperatura (LACERDA et al., 

2009), agilizando a rotina laboratorial, reduzindo o tempo para emissão dos laudos e para as 
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tomadas de decisões no que se refere às adubações corretivas, podendo ser um diferencial em 

termos de proporcionar altas produtividades das culturas. (SILVA et al., 2011) 

2.2 Produção de briquete 

O briquete é produzido a partir da biomassa, segundo Vidal e Hora (2011), biomassa é todo 

material orgânico, não fóssil, que tenha conteúdo de energia química no seu interior, tais como, as 

vegetações aquáticas ou terrestres, árvores, lixo orgânico, resíduos de agricultura, esterco de 

animais e outros tipos de restos industriais. A biomassa que gera combustíveis de primeira 

geração, derivam da matéria-prima cultivada, a exemplo vegetais terrestres (produção do etanol), 

já de segunda geração são provenientes de biomassa celulósicas ou, mais precisamente, 

lignocelulósicas. 

O briquete são produzidos a partir das matérias lignocelulósicas,os quais são os compostos 

orgânicos mais abundantes na biosfera, compondo cerca de 50% da biomassa terrestre. Como 

exemplo, cita-se: os resíduos agrícolas, agroindustriais e florestais, além de materiais 

desperdiçados, denominadas biomassas residuais, entre os quais o bagaço e a palha de cana, o 

sabugo e a palha de milho, as palhas de trigo e arroz e os restos de madeira processada. Também 

fazem parte da matéria-prima dos biocombustíveis de segunda geração, as gramíneas de 

crescimento rápido. 

Em geral, o processo da produção do briquete consta da trituração dabiomassa, secagem 

mecânica ou solar, em seguida é moído para atingir menor tamanho da fibra, por fim 

compactação do material lignocelulósico. A maioria dos resíduos agroflorestas possuem alta 

umidade, que pode varia de acordo com a idade do corte e as condições ambientais.  

A umidade da biomassa influência no processo da briquetagem e no seu produto final, a 

determinação da umidade beneficia a produção e a qualidade do produto final, aumentando a 

viabilidade econômica.  Quanto menor a umidade maior será a produção de calor por unidade de 

massa, haja vista que a presença de água representa poder calorífico negativo (VALE, 2000). 

O processo de briquetagem é feito compactando resíduos na forma cilíndrica com 

diâmetro maior que 50 mm, no qual é destruída a elasticidade natural das fibras dos mesmos. Essa 

destruição pode ser realizada por dois processos: alta pressão e/ou alta temperatura. Sem essa 

"quebra" de elasticidade, os briquetes não são duráveis, sendo impróprios para o transporte e 

para a estocagem. A destruição das fibras faz com que a lignina atue como ligante das partículas 

da biomassa vegetal (VILELA, 2009). Já segundo ALAKANGAS (2006) é denominado briquete 

produto densificado com diâmetro maior que 30 mm, porém para dimensões menores, os 

produtos densificados são denominados peletes. 
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De acordo com Alves Junior e Santos (20O2), para que a briquetagem tenha sucesso, o 

material deve ter umidade entre 8% a 15% e o tamanho de partícula entre 5 a 10 mm para facilitar 

a prensagem e a aderência das partículas. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais 

As amostras utilizadas nesse trabalho foram os resíduos provenientes de uma empresa de 

produção de briquete, que tem como matéria-prima bagaço de cana-de-açúcar, cujo processo de 

produção consiste de trituração, moagem, secagem em forno rotatório e a prensagem, enquanto 

o pó de serra é diretamente prensado. Além, de amostra de palha da cana-de-açúcar presente na

cultivo e a palha cortada.

O experimento foi realizado no laboratório da Diretoria de Recursos Naturais do IFRN 

Campus Natal-Central, utilizando três métodos de determinação teor de umidade, estufa de 

secagem e esterilização a 105±5°C, estufa com ventilação forçada a 70±5°C e micro-ondas caseiro. 

As amostras foram realizadas em triplicatas. 

As amostras foram coletadas na empresa localizada em Touros/RN, as quais foram 

armazenadas em sacos plásticos e imediatamente trazido para o laboratório para realização das 

análises.  Em seguida, as amostras foram picadas em partículas com cerca de 20 mm, com exceção 

do pó de serra que já possui granulometria desejada, então foi utilizada 10 g de cada amostra para 

determinar a sua umidade. 

As amostras foram secadas através das três técnicas até obter a massa constante. No 

primeiro e segundo tratamento consistiu na determinação da umidade pelo método convenciona 

foram utilizadas estufas comum e com ventilação de ar forçada, as primeiras leituras foram 

realizadas após 24 h, enquanto no forno micro-ondas, primeiramente foi estabelecido uma 

potência de acordo com a amostra. 

A metodologia para a secagem em micro-onda, foi realizada conformeLacerda et al.(2009) 

com modificações, onde indicam submeter cada amostra à secagem em ciclos de 7 minutos 

aproximadamente, 1º ciclo de 3minutos,2º ciclo de 2 minutos,3º ciclo de 1 minutos, 4º ciclo de 30 

segundos, 5º  ciclo de 30 segundos, e o ciclo terminava quando as massasdas duas últimas 

pesagens bem próximas (massas constante). 

No interior do forno micro-ondas foi colocado um béquer com 150 mL de água a fim de 

umedecer o ambientee evitar a queima das amostras e a água foi trocada acada nova sequência 

para evitar que fervesse e espirrasse na amostra alterando sua umidade eaumentando o tempo de 

secagem (Borges, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Avaliando-se o teor de umidade através das médias obtidas das matérias-primasutilizadas 

na produção de briquete na empresa, pó de serra, bagaço de cana logo após a moagem e depois 

do secador, folha verde e seca no sol, através dos 3 tratamentos: Tratamento 1, estufa comum 

EC), Tratamento 2 (EVF), estufacom ventilação de ar forçadaTratamento 3 com forno de micro-

ondas (FMO)(Tabela 1). 

Tabela 1 : Teor de umidade (%) das matérias-primas para os três tratamentos 

Matérias-primas Tratamento 1 
EC 

Tratamento 2 
EVF 

Tratamento 3 
FMO 

Folha verde 59,9 62,1 62,7 
Folha seca 7,1 6,1 6,3 
Bagaço após moagem 55,4 55,9 60,1 
Bagaço após secador 5,0 6,0 6,1 
Pó de serra 12,7 12,4 14,1 

Portanto, os teores de umidades encontrados foram semelhantes pelos métodos de 

secagem convencional e em forno micro-ondas, as diferenças não foram significativas. Assim, 

determinando-se o teor de umidade por secagem no forno micro-ondas,pode-se estabelecer o 

momento ótimo para realizar o processo de briquetagem das matérias-primas utilizadas. 

Devido a empresa estudada não realizar análise de teor de umidade, verifica-se falha no 

processamento, pois o bagaço de cana está sendo briquetado com teor de umidade abaixo do 

recomendado pela literatura, além disso, a palha da cana seca ao sol está sendo transportada para 

o secador rotativo, onde não é necessária pois apresenta teor de umidade baixo para a

briquetagem.
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5 CONCLUSÕES 

Foi viável determinar o tempo de secagem em forno de micro-ondas na determinação 

daumidade de matérias-primas utilizadas para a produção de briquete, pois atingiu resultados 

similares aos determinados pela secagem em estufa convencional. Enquanto a análise por estufa 

de secagem demanda de 12 a 72 horas, até atingir a massa constante, o método alternativo do 

forno micro-ondas ocorre com maior velocidade na secagem das amostras demorando entre 10 a 

20 minutos. 

Essa metodologia é de fácil execução, de grande rapidez e economicamente viável, é uma 

alternativa para a empresa de briquete, na qual o processo briquetagem estudado, ocorre falhas 

no uso das matérias-primas da própria empresa, como o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, 

estão sendo utilizadas com teor de umidade abaixo do recomendado, resultando briquete com 

problemas estruturais e de qualidade do produto final. Entretanto, o pó de serra, está sendo 

utilizado de forma correta em relação a sua umidade. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver o uso 

de indicadores sintéticos e um natural de pH em 

várias amostras da área ambiental, e 

comparando com a metodologia oficial com uso de 

peagâmetro. O trabalho foi realizado no laboratório 

da Diretoria de Recursos Naturais do IFRN.  As 

amostras foram do ar, da água e do solo. Foram 13 

amostras, sendo a maioria de águas, seguida de duas 

de alimento e uma amostra de solo. Foram utilizadas 

combinações de indicadores sintético sólidos e líquidos, 

o natural foi o extrato de repolho roxo.

Os dois métodos utilizados na pesquisa demonstraram 

um comportamento muito parecido em termos de 

determinação das medidas de pH. O que mostra a 

confiabilidade no percentual de acerto das análises 

realizadas. Isso pode servir para fomentar o uso de 

indicadores principalmente em campo para diversas área 

ambientais, gerando análises com baixo custo e de 

resposta imediata no controle da qualidade ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: indicadores de pH, medidas de pH, qualidade ambiental, técnica alternativa. 

INDICATORS pH OF USE ON CONTROL ENVIRONMENTAL QUALITY 

ABSTRACT 

The objective of this study was to develop the use of 
synthetic indicators and a natural pH in 
several samples in the environmental area, and 
comparing with the official methodology with the 
use of pH meter. The work was conducted in the 
laboratory of the Directorate of Natural 
Resources IFRN. The samples were from air, water 
and soil. There were 13 samples, mostly water, 
followed by two food and a soil sample. Solid 
and liquid synthetic indicator 

combinations were used, the Natural was the red 
cabbage extract. The two methods used in the study 
showed a very similar behavior in terms of 
determining the pH measurements. This shows the 
reliability of the hit percentage of analyzes. This can 
serve to encourage the use of indicators mainly in the 
field for several environmental area, generating 
analyzes with low cost and immediate response in the 
control of environmental quality. 

KEY-WORDS: pH indicators, pH measurements, environmental quality, alternative technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

A medida do pH e o seu monitoramento é um importante indicador de qualidade 

ambiental. Não existe pH ideal, depende do seu uso. É um dos principais parâmetros ambientais, 

envolvendo amostra de águas, seja para o consumo humano ou animal, na aquicultura, na 

agricultura principalmente através da irrigação e na qualidade do solo, e nos alimentos. 

Na natureza existem muitas substâncias que podem ser extraídas de espécies vegetais e 

que funcionam como indicadores ácido-base. Ferramenta útil aos trabalhos práticos. Além de ser 

de fácil preparo e baixo custo, pode ser realizado em diversos ambientes, sem necessidade de 

materiais ou infraestrutura a nível laboratorial, possibilitando a realização desta praticas em 

diversos níveis sociais. Dentre as espécies avaliadas, o repolho roxo foi o que apresentou maior 

destaque, sendo considerado como o melhor indicador natural de pH dentre as espécies avaliadas, 

apresentando ótimos resultados com todos os meios de extração que foram testados. 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar diferentes 

indicadores sintéticos e um natural de pH frente a metodologia oficial do peagâmetro e que 

podem ser utilizados para avaliação de diversas amostras em controle da qualidade ambiental. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O pH ou potencial Hidrogeniônico, de onde provém sua abreviação, compreende à medida 

da acidez (pH < 7) ou alcalinidade (pH > 7) de uma solução, estando os seus valores 

compreendidos em uma escala entre 0 e 14 (pH = 7, solução neutra), considerando-se a razão das 

concentrações dos íons H+ e OH-. De uma forma simplificada, podemos dizer, que o pH expressa a 

condição ácida ou básica de um determinado meio. 

Sorensen, em 1909, definiu o pH como o logaritmo do inverso da concentração 

hidrogeniônica [H+], de uma solução aquosa, introduzindo o conceito com o objetivo de expressar 

mais comodamente a sua valoração (CAMÕES & ABRANTES, 1988; LOBO, 1991). 

Segundo, Gama & Afonso (2007), ressaltam a importância da introdução do pH como 

ferramenta de controle. O que revolucionou inúmeros processos industriais em meio aquoso, 

possibilitando a análise de diversos procedimentos de caráter essencialmente relevantes para a 

sociedade. 

O uso de indicadores de pH foi introduzido no século XVII por Robert Boyle. No entanto, à 

época, ainda não havia formalização dos conceitos relativos a ácidos e bases, só tornando a 

ocorrer a partir do século XIX, com os estudos e testes realizados por Arrhenius, que determinou 

os ácidos como aquelas substâncias que produzem, em solução aquosa, íons hidrogênio; 

analogamente, bases produzem íons hidroxila em solução (TERCI & ROSSI, 2002; GAMA & 

AFONSO, 2007). 
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O tornassol (litmato de cálcio), foi o primeiro indicador de pH comercialmente vendido. 

Posteriormente, na década de 1950, os papéis indicadores de pH universal passaram pela 

formulação de kits de soluções contendo vários indicadores de pH bem delineados e com 

coloração característica, tornando-se uma maneira bem difundida devido a praticidade de sua 

metodologia para estimar o pH de uma solução (GAMA & AFONSO, 2007). 

A utilização de indicadores de pH como medida e controle é uma prática de grande 

importância em diversos processos e sistemas que afetam o cotidiano, tais como na fisiologia, 

produção industrial de bens, proteção de materiais e conservação de ecossistemas (CAMÕES & 

ABRANTES, 1988). 

Atualmente, os métodos disponíveis para determinação do pH são essencialmente 

colorimétricos e eletrométricos. Os métodos colorimétricos baseiam-se na mudança de cor 

quando certas substâncias entram em contato com meio ácido ou alcalino (GAMA & AFONSO, 

2007), dentre os mais utilizados, tem-se as soluções indicadoras de pH e os papéis indicadores de 

pH universal. Ainda há a possibilidade utilização de extratos naturais de indicadores de pH, que 

devido ao seu baixo custo, podem ser explorados didaticamente, desde a etapa de obtenção até a 

caracterização visual e/ou espectrofotométrica das diferentes formas coloridas que aparecem em 

função das mudanças de pH do meio (TERCI & ROSSI, 2002). Quanto às técnicas eletrométricas, o 

principal método utilizado hoje é o peagâmetro, que tem como princípio, a determinação da força 

eletromotriz (f.e.m) de uma célula eletroquímica constituída por uma solução cujo pH se deseja 

medir e dois eletrodos. Um deles é o eletrodo de referência, cujo potencial independe do pH da 

solução. O outro é o eletrodo indicador, o qual adquire um potencial dependente do pH da 

solução sob exame. O eletrodo de vidro é o modelo mais usado para as medidas de pH (GAMA & 

AFONSO, 2007). 

Quando consideramos a manutenção dos recursos hídricos, por exemplo, tanto para o 

consumo industrial como doméstico, tem-se a necessidade de parâmetros previamente 

estabelecidos, que permitam a preservação do ambiente, além do reaproveitamento das águas 

dos mananciais. A avaliação do pH dessas águas dá-se em decorrência de a contaminação 

provocada pelos diversos processos industriais e demais poluentes, alterarem consideravelmente 

esse índice, podendo apresentar-se como consideravelmente prejudiciais (FERREIRA FILHO e CHUI, 

2006). 

Lopes, Silva e Guilherme (1991), constatam que os solos podem apresentar uma acidez 

natural devido à própria pobreza em bases do material de origem, ou a processos de formação 

que favoreçam a remoção de elementos essenciais como K, Ca, Mg, Na, dentre outros. Cultivos e 

adubações, também podem causar alterações de alguns minerais, o que poderia tornar o solo 

ainda mais ácido. 

De acordo com Santos et al., (2012) a extração em água destilada por 5 minutos em 
microondas consistiu no melhor método para a extração das substâncias de repolho roxo, em 
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comparação por extração em álcool 92,8%, pelo processo de infusão e em água destilada.  O 
repolho roxo demonstrou-se como o melhor indicador natural de pH, sendo necessário o 
desenvolvimento de outros estudos que possam viabilizar a utilização desse indicador nas 
atividades rotineiras da agropecuária. repolho roxo), Allium cepa L. (cebola roxa), Beta vulgares L. 
(beterraba) e Daucus carota L. (cenoura). 

Além da utilização da análise do pH para os recursos hídricos e do solo, a avaliação do pH 

também é um dos critérios utilizados no controle de qualidade das indústrias, servindo para 

verificação da acidez do alimento e, também, como um importante indicador de amostras mal 

conservadas (FOSS, 2000; GLAESSER, 2003 apud ARAÚJO et. al., 2011). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no laboratório da Diretoria de Recursos Naturais do IFRN campus 

Natal-Central.  Para realização do estudo e alcance dos objetivos propostos, utilizou-se diversas 

amostras relacionadas à prática do controle ambiental, envolvendo ar, da água e do solo. Ao todo, 

foram utilizadas treze amostras, sendo dez amostras hídricas, duas alimentícias e uma de solo.  

As amostras das águas em estudo foram coletadas de acordo com as suas especificações 

para a pesquisa. Por isso, utilizou-se 10 (dez) tipos de águas diferentes, que foram as seguintes 

amostras: água mineral, água do mar (praia de Ponta Negra), água de um rio (Pium), água da 

chuva (Natal/RN), água distribuída pela companhia de abastecimento, água de laboratório, água 

de piscina (IFRN), água de poço (IFRN).  As duas amostras de alimentos foram retiradas de 

produtos líquidos industrializados, leite em caixa longa vida e refrigerante de 2 litros encontrados 

no comércio no município de Natal/RN. Por último, foi recolhido uma amostra composta de solo 

do IFRN Campus Natal-Central.  

Para análise, foram utilizados dois métodos diferentes de indicadores de pH, um 
eletrométrico (peagâmetro) e três formas colorimétricos, utilizados combinações de indicadores 

de pH sintéticos sólidos e líquidos e um natural. 

No método eletrométrico utilizou-se o peagâmetro digital de bancada que é constituído 

basicamente por um eletrodo e um circuito potenciômetro. Este método foi escolhido pois é o 

mais utilizado em trabalhos de pesquisa e rotinas de laboratório, ele possui alta precisão nos 

resultados. 

No método colorimétrico foram utilizados nas análises do pH em forma de soluções de 

indicadores sintéticos, papel indicador de pH universal e um indicador natural à base de repolho 

roxo (Brassica oleracea L. var. capitata). O Indicador universal, normalmente em tiras de papel 

absorvente, apresenta distintas cores para cada pH e tabelas com cores padrões do produto são 

fornecidos com as tiras e na caixa onde é quantificado. 
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Os indicadores ácido-base, compostos químicos que são adicionados em pequenas 

quantidades a uma solução, permitem conhecer se a solução é ácida, básica ou neutra. Estes 

corantes são dotados de propriedades halocrômicas, que é a capacidade de mudar de coloração 

em função do pH do meio. Foram utilizados para efeito de comparação dos resultados dos outros 

métodos pesquisados. As soluções de indicadores sintéticos utilizados estão representadas na 

tabela 1 com sua faixa de transição de pH. No qual foram adicionadas 4 gotas do indicador em 5 

mL das amostras. 

Tabela 1: Indicadores utilizados para a realização do procedimento com soluções de indicadores. 

Por fim, foi utilizado um indicador natural porque na natureza também existem muitas 

substâncias que podem ser extraídas de espécies vegetais e que funcionam como indicadores 

ácido-base. O mais conhecido é o extrato de repolho roxo que na água, com pH neutro, ele tem 

coloração roxa, mas ele muda de vermelho em solução ácida para púrpura e depois verde, quando 

em solução básica. No caso de a solução ser fortemente ácida, ele torna-se amarelo 

(CARDOSO,P.H.F. et al. 2012). A escolha do repolho roxo como indicador natural foi por apresentar 

vários fatores positivos, tais como, ser largamente conhecido, apresentar várias cores 

compreendendo toda a faixa de pH, ou seja, variando de 0 a 14, a facilidade em encontrá-lo e 

produzi-lo. 

De acordo com Cardoso et al., (2012) o extrato aquoso de repolho roxo pode ser 

identificado com bastante facilidade e exatidão as substâncias com valores de pH de 1, 2, 9, 10 e 

12. Para o extrato aquoso de repolho roxo, as substâncias visualmente idênticas apresentam

valores de pH de 3, 4, 5, 6 e 8 com coloração violeta azulada, pH de 7 e 11 com coloração azulada

e pH 13 e 14 com coloração amarela alaranjada.

Na obtenção do extrato de repolho roxo foi utilizado a metodologia de Cardoso et al., 

(2012), na qual 300 g de repolho roxo fresco e ralado, com adição de 300 mL de água destilada, na 

proporção de 1:1 m/v, acondicionado em um recipiente de 500mL e colocado no micro-ondas por 

5 minutos. Após esse procedimento a solução foi filtrada utilizando papel filtro e transferido para 

um frasco (mantido sobre refrigeração até o momento do uso).  

Indicador 
Coloração em 

pH baixo 
Coloração em 

pH alto 
Zona de transição 

de pH 

Alaranjado de metila Vermelho Amarelo 3,1 a 4,4 
Púrpura de bromocresol Amarelo Púrpura 5,2 a 6,8 
Azul de bromotimol Amarelo Azul 6,2 a 7,6 
Vermelho de fenol Amarelo Vermelho 6,6 a 8,0 
Fenolftaleína Incolor Vermelho 8,2 a 10,0 
Verde bromocresol Amarelo Azul 3,8 a 5,4 
Indicador misto Azul Salmão 3,8 a 4,5 
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Todos os ensaios relacionados com indicadores foram utilizados materiais alternativos, tais 

como, conta-gotas, copo de 25 mL, frasco e seringa obtidos em descartes de material de 

medicação, além de tubos com tampa obtidos em descartes eventos ou de materiais alimentícios. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com resultados de pH obtidos nessa pesquisa, temos que o pH medido com suco 

de repolho roxo, conjunto de indicadores sintéticos e a fita indicadora de pH universal, embora 

menos preciso que o método oficial, conferiram valores semelhantes com as medidas realizada no 

peagâmetro. A Tabela 2 apresenta exemplos de valores de pH para diversas fontes de amostras do 

meio ambiente através de 4 modelos de determinação de pH. 

Tabela 2 – Resultados das medidas de pH de amostras ambientais através de 4 metodologias 

Métodos / 
Amostras 

Peagâmetro de 
bancada 

Fita de indicador 
universal de pH 

Indicadores 
sintético – faixa pH 

Repolho roxo 

Água Mineral 5,61 5,0 5,2 a 6,2 4,0 a 6,0 
Leite 6,58 7,0 6,2 a 7,6 5,0 a 7,0 
Refrigerante 3,10 3,0 ≤3,1 ≤3,0 
Água do mar 7,53 8,0 6,8 a 7,6 7,0 a 9,0 
Água do rio 5,18 5,0 5,4 a 6,2 4,0 a 6,0 
Água da chuva 6,39 6,0 6,2 a 6,6 4,0 a 6,0 
Água da CAERN 7,01 7,0 6,8 a 7,6 5,0 a 7,0 
Água destilada 5,93 5,0 5,4 a 6,2 5,0 a 7,0 
Água de piscina 7,83 7,0 6,8 a 7,6 5,0 a 7,0 
Água de poço 6,15 6,0 5,4 a 6,2 5,0 a 7,0 
Água de 
piscicultura 

7,69 8,0 7,6 a 8,2 7,0 a 9,0 

Água adicionada 
de sais 

6,35 6,0 6,2 a 6,6 5,0 a 7,0 

Solo 8,20 8,0 8,0 a 8,2 7,0 a 9,0 

O extrato do repolho roxo devido sua diferença de coloração em função do pH, 

demonstrou ser um bom indicador natural de ácido base. Verificou-se que o extrato aquoso do 

repolho roxo pode substituir alguns de indicadores sintéticos de pH. Por exemplos, verde de 

bromocresol e alaranjado de metila. Apresenta colorações definidas em pH extremos, muito ácido 

e muito alcalino. Apresentou colorações com tonalidade diferentes para a amostra de leite e para 

o solo. Entretanto, na leitura de amostra ambientais apresentou uma diferença de duas unidades,

ficando inferior aos indicadores sintéticos e a fita de indicador de pH universal.

 Mesmo com a utilização de materiais alternativos e de baixo custo, desde os reagentes 

sintéticos, que possui baixo custo e indicadores naturais, e materiais do cotidiano da população, os 

quais são exemplos técnica alternativa simples que pode ser utilizada em sala de aula envolvendo 
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o controle ambiental, como pode ser utilizada em processos ambientais, por exemplos, na

piscicultura, no controle da qualidade da água potável, da água de piscina, de alimentos e do solo.

5 CONCLUSÃO 

No que consiste a análise de pH para o controle ambiental, a utilização desses indicadores 

apresenta-se com valores semelhantes ao obtido pelo método oficial, peagâmetro. A diferença 

entre os métodos colorimétricos, seja com a fita de papel universal, soluções sintéticas de 

indicadores foram pequenas menos de uma unidade de pH. Porém, o repolho roxo apresentou 

dificuldade na leitura de amostra ambientais, apresentou uma diferença de duas unidades, 

ficando inferior aos indicadores sintéticos e a fita de indicador de pH universal. 

Isso indica, que a técnica alternativa de indicadores é uma ferramenta extremamente 

importantes quando consideramos a avaliação de um ecossistema, podendo ser útil para análises 

dos mais diversos meios, como ambientes aquáticos, solo e produtos alimentícios. 

Diante da dificuldade do uso da técnica oficial de medida do parâmetro do pH, no caso do 

uso no campo, principalmente pela regulagem do peagâmetro portátil, seja pela conservação da 

solução tampão ou pela qualidade do equipamento. O uso de indicadores é uma técnica 

alternativa viável. 

A simplicidade da parte experimental, que não demanda de equipamentos e laboratórios 

muito modernos, torna esta proposta de estudo viável pois os experimentos podem ser realizados 

na própria sala de aula. O tempo necessário para preparar a atividade não é longo, o que estimula 

a sua aplicação sem comprometimento da carga horária de trabalho dos pesquisadores. 

As atividades experimentais deste trabalho podem ser empregadas didaticamente para 

favorecer a articulação entre a teoria e a prática do curso, valorizando a pesquisa coletiva e 

atendendo as diretrizes curriculares da instituição de ensino superior. Dado o exposto, A 

interdisciplinaridade deste experimento consiste desde os procedimentos da química analítica, 

orgânica e físico-química, até conceitos de biologia e geografia (tipo do solo), relacionando uma 

grande quantidade de informações relevantes aos pesquisadores de um modo interessante, 

atraente e contextualizado. 
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ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN 
POR MEIO DE IMAGENS DO SATÉLITE LANDSAT 8 
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RESUMO

Esse artigo foi elaborado com o objetivo 
de demonstrar e analisar o uso e ocupação 
do solo do município de São João do Sabugi /
RN, por meio de imagens do satélite Landsat 
8. Pois sabe-se que o uso do solo é um fator
que influencia fortemente no
desenvolvimento econômico e nessa região
existe um crescente processo de desertificação. As
imagens de satélite utilizadas foi provenientes do
satélite Landsat 8, disponível no site da
USGS/NASA e por meio desta foi processada com o

uso do software ARCGIS 10.2, em que efetuou-se a 
caracterização do uso e ocupação do solo em cinco 
classes distintas: solo exposto, mata ciliar, área 
urbana, vegetação nativa e corpos hídricos,  assim 
como a quantificação dos mesmos. Então, 
constatou-se que há uma grande predominância 
de solo exposto em relação as demais classes 
avaliadas, e isso decorrente da presença do 
processo de desertificação do solo na área 
avaliada.

PALAVRAS-CHAVE: geotecnologias, planejamento, diagnóstico, sensoriamento remoto. 

ANALYSIS OF THE USE AND OCCUPATION OF SOIL OF SÃO JOÃO DO 
SABUGI/RN BY IMAGES FROM THE SATELLITE LANDSAT 8 

ABSTRACT 

This article was prepared with the objective 
of demonstrate and analyse the use and 
occupation of soil in the county of São João do 
Sabugi/RN, by means of images from the Landsat 8 
satellite. It’s known that the use of soil is a fator 
than has great influence in the economic 
development, and in this region there is a great 
processo f desertification. The satellite images 
used were from the Landsat 8, available in USGS/
NASA website, and was processed with the use 

of the ARCGIS 10.2 software, where was executed the 
caracterization of the use and occupation of soil of 
the county in five diferente classes: exposed soil, 
riparian forest, urban área, native forest and water 
bodies, as the quantification of them. Then, was 
found that there is a great predominat área of 
exposed soil compared with the other classes, result 
of a desertification process in the área of analysis. 

KEY-WORDS: geotechnologies, planning, diagnostic, remote sensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo é um recurso essencial para a vida e o desenvolvimento humano, já que dele é 
retirado todo o sustento para as grandes cidades, mas também para comunidades de diversos 
outros organismos. Depois de degradado, a dificuldade para trazer o solo as mesmas condições 
de origem é muita grande, e dependendo das circunstâncias esse processo pode se tornar 
economicamente inviável.  

Diversos fatores alteram as condições do solo, tanto naturais, como o intenso período de 
seca que é periodicamente intensificado pelo fenômeno El niño, como ações antrópicas, que na 
região pode-se dar destaque o desmatamento de vegetação para servir como lenha das 
indústrias de cerâmica, conforme dito por Prudêncio e Cândido (2009). 

A classificação da ocupação do solo é um trabalho muito importante para a avaliação e 
gestão do mesmo, de forma que através dessa caracterização pode-se tirar melhor proveito 
dele e reconhecer áreas que estão sujeitas a degradação ambiental, tal como promover a 
futura tomada de decisão, quanto o planejamento e desenvolvimento ordenado do solo. 

Uma ferramenta muito eficiente e usada por diversos órgãos públicos e empresas 
particulares, é Sistema de Informações Geográficas (SIG), ele proporciona o armazenamento e 
processamento de várias informações tendo como resultado final cartas geográficas e mapas 
temáticos e imagens de satélite. E estes são muito importantes para análises espaciais e 
temporais. 

Situado em uma área sujeita à seca, à medida que possui uma bacia hidrográfica 
expressiva, o município de São João do Sabugi/RN torna-se de extrema relevância para a 
análise do uso e ocupação de seu solo, visto que a Caatinga, bioma típico de toda região 
Nordeste, vêm sendo explorada cada dia mais, sem nenhuma fiscalização por parte dos órgãos 
públicos. 

Por isso, a importância deste trabalho, que tem como objetivo demonstrar e analisar o uso 
e a ocupação da área do município de São João do Sabugi/RN, por meio do uso de imagens do 
satélite Landsat 8, mediante processamento em ambiente SIG. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Meneses et al., (2012) o “sensoriamento remoto é uma técnica de obtenção de 
imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie 
entre o sensor e o objeto.”  

Com a atual tecnologia já podemos obter imagens com precisão de um metro de distância, 
possibilitando extrair dados confiáveis com os quais podemos realizar levantamentos de recursos 
naturais, monitoramento ambiental, desmatamentos florestais, e vigilância. (MENEZES; ALMEIDA, 
2012). 

O sensoriamento remoto é um grande recurso a favor de diversas pesquisas, pois apresenta 
uma forma economicamente viável, rápida, e eficiente de se conseguir dados precisos sobre 
grande parte da superfície do planeta. (SCHLINDWEIN et al. 2007) 

“Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente 
nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e 
insustentável, para fins domésticos e indústrias, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagens e 
agricultura” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). Como dito acima, a Caatinga é um bioma 
muito sensível e vem sendo fortemente explorado, o que se deve dar ênfase é que nessa região 
ainda existe uma grande falta de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. 

3 METODOLOGIA 

São João do Sabugi (6° 43’ 06’’ S, 37° 12’ 02’’ O) está localizado na microrregião do Seridó 
do estado do Rio Grande do Norte, fazendo fronteira com Caicó a norte, Várzea/PB a leste, Ipueira 
a sul e Serra Negra do Norte a oeste. Distante 293 km da capital potiguar, o município apresenta 
clima Semiárido e, assim como o resto do Seridó, está sujeito à seca que assola grande parte do 
estado em determinados meses do ano (IBGE, 2010). A Figura 1 apresenta a localização do 
município, bem como sua delimitação geográfica. 
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Figura 1— Mapa com a localização e delimitação do município de São João do Sabugi/RN 

As imagens do local analisado foram captadas pelo satélite Landsat 8, no dia 01 de Junho 
de 2013, em seguida, através do uso do software ARCGIS, foi realizado o processo para 
composição de bandas e futuramente do mapeamento do uso do solo. O processo para criação do 
mapa foi dividido em etapas; primeiramente, para caracterizar o solo, foi feita uma divisão dos 
tipos de uso e ocupação do solo que seriam analisados em cinco classes, são elas: corpos hídricos, 
vegetação nativa, solo exposto, área urbana e mata ciliar. Vale ressaltar que a intenção inicial era 
de incluir as áreas agrícolas do município no estudo, porém, por não ser expressivo, esse tipo de 
uso do solo foi substituído pela mata ciliar , que se sobressai pela presença do Rio Sabugi, e solo 
exposto que é um importante indicador no processo de desertificação que assola o Rio Grande do 
Norte. 

 Logo após, foi criado um banco de dados com os tipos de solo caracterizados, fazendo as 
correções comuns do software. Por fim, os dados matemáticos do uso e ocupação do solo da 
extensão da área das classes estudadas foram calculados através da ferramenta Cálculo de Área, 
onde foram analisados em seguida.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a geração do mapa evidenciando o uso e ocupação do solo de São João do Sabugi nas 
cinco classes previamente mencionadas, verificou-se, como esperado, que o solo exposto e a 
vegetação nativa são os tipos de uso do solo mais significativos do município, porém, ainda mais 
significativo foi a presença de mata ciliar. A Figura  2 apresenta o mapa na íntegra, com todo o uso 
e ocupação do solo do município exposto.  

Figura 2— Mapa com o uso e a ocupação do solo de São João do Sabugi/RN 

Logo em seguida foram computados os dados da área ocupada por cada tipo de uso e 

ocupação do solo no município. Os resultados obtidos estão expressos na Tabela 1, com os valores 
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da área em hectares e em porcentagem. No Gráfico 1, a porcentagem de cada classe estão 

representadas de forma mais bem ilustradas. 

Tabela 1 — Uso e ocupação do solo (área, há e %) de São João do Sabugi/RN 

Gráfico 1: Porcentagem do uso e ocupação do solo de São João do Sabugi/RN 

Através dos dados, podem ser confirmados os efeitos da seca devido ao elevado número 

da classe do solo exposto (53,08%), bem como a sua proximidade com a área que circunda o rio 

Sabugi e os corpos hídricos menores à leste. 

O poder público, por meio da prefeitura municipal e do governo do estado, podem, através 

das secretarias de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente, iniciar um plano sustentável que 

envolva o processo de canalização das águas do rio e a revegatação da área degradada. 

Tipo de uso do solo Área ocupada (em ha) Porcentagem de área ocupada 

Corpos Hídricos 1070 3,86% 

Vegetação Nativa 10686 35,57% 

Solo Exposto 14708 53,08% 

Área Urbana 87 0,31% 

Mata Ciliar 1157 4,18% 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados levantados através de imagens do satélite Landsat 8 possibilitou a análise do uso 
e ocupação do solo do município de São João do Sabugi/RN, bem como sua quantificação e 
delimitação.  

Pode-se perceber com facilidade que há uma grande predominância do solo exposto, este 
apresenta um total de 53% da área avaliada, isso se deve porque o município está suscetível a um 
processo de desertificação que se encaixa na categoria “muito grave” de acordo com o plano 
nacional de combate a desertificação. Nessa área existe uma grande necessidade da preservação 
da flora já existes e também esforço pelos órgãos competentes para poder recuperar a área 
degradada, e evitar a continuação da desertificação. Uma vez que o solo é um fator muito 
importante para o desenvolvimento econômico do município. 

Através dos mapas de uso gerados, foi constatado que cerca de 35% do solo do município é de 
vegetação nativa, o que propicia o desenvolvimento do bioma característico do município, e de 
todo Nordeste, a Caatinga. 

Percebeu-se também uma porcentagem relativamente significativa quanto à mata ciliar, que e 
fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta, reduzindo o assoreamento e a força das 
águas, além de manter a qualidade da água, no caso específico, é de extrema importância para a 
manutenção do Rio Sabugi, impedindo que seja poluído. 

Por meio dos dados obtidos, pode-se fazer uma futura comparação da disponibilidade dos 
recursos presentes naquele município, e avaliar a situação ambiental e como está se dando o seu 
desenvolvimento, com isso é possível que se faça o direcionamento do uso dos recursos públicos 
para reduzir os focos de desmatamento e consequentemente o processo de desertificação do 
município, melhorando o desenvolvimento do mesmo. Além disso, o uso da ferramenta, que 
permitiu a geração do mapa presente neste trabalho, pode ampliar o conhecimento sobre o uso e 
análise do solo para os municípios vizinhos, bem como o da microrregião e de áreas de maiores 
escalas. 
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RESUMO 

Buscando atender a obrigação jurídica explícita 
no Código Florestal, Lei 12.651/12, o trabalho incentiva a 
recuperação, conservação e proteção das matas 
ciliares, classificadas como Áreas de Preservação 
Permanente (APP), no intuito de avaliar o carbono 
imobilizado (C- imobilizado), por espécies presentes em 
uma parcela desta APP, obtendo consequentemente, 
créditos de carbono, proporcionando uma melhora 
socioeconômica. A área de estudo contém 1.943 metros 
quadrados, onde foram identificadas 140 árvores as 
quais realizaram-se a análise do sequestro de carbono 
pelo método não destrutivo, utilizado por Brown (1989) 
apud Duarte (2007), utilizando um modelo 

estatístico representado por Y= (38,4908 - 11,7883) * DAP + 
1,1926 x (DAP²), onde Y foi o valor da matéria seca 
estimada por árvore e DAP o valor do diâmetro medido a 
1,30m do solo. Foram encontradas 29 espécies arbóreas 
distintas as quais sequestraram 303,38 toneladas por 
hectare de C- imobilizado durante 8 anos e 8 meses. As 
maiores contribuições de sequestro de carbono da área, 
foram o ingá, laranjinha-pegajosa, açoita-cavalo, urucum, 

amoreira e jambolão com 29%, 17%, 7%, 7% e 5% 

respectivamente, do C- imobilizado e possuem potencial 
favorável para serem utilizadas em matas ciliares.

PALAVRAS-CHAVE:  Carbono imobilizado; Área de Preservação Permanente;  Analise de carbono. 

FIXED CARBON ANALYSIS OF TREE SPECIES IN THE RIPARIAN FOREST 

ABSTRACT 

Seeking to meet the explicit legal obligation to 

the Forest Law, Law 12.651 / 12, the work 

encourages the restoration, conservation and 

protection of riparian forests, classified as Permanent 

Preservation Areas (APP) in order to assess the carbon 

assets (assets C-) by species present in a portion of 

this APP, obtaining as a result, carbon credits, providing 

a socio-economic improvement. The study area includes 

1,943 square meters, which were identified 140 trees 

which were carried out the analysis of carbon 

sequestration by non-destructive method, used by Brown 

(1989) cited by Duarte (2007), using a statistical 

model represented by Y = (38.4908 - 11.7883) * DAP + 

1.1926 * (DAP²), where Y was the amount of dry matter 

per tree and DAP estimated the value of the diameter 

measured at 1.30 m from the ground. They found 29 

different tree species which hijacked 303.38 tons per 

hectare of immobilized C for 8 years and 8 months. The 

largest carbon sequestration contributions in the area, 

were ingá, laranjinha-sticky, whips Ponytail, annatto, 

mulberry and jambolan with 29%, 17%, 7%, 7% and 5% 

respectively of the assets and have C- favorable potential 

for use in riparian forests

. 

KEY-WORDS:  Fixed Carbon;  Permanent Preservation Area;  Carbon analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Áreas de Preservação Permanente (APP), de acordo com a Lei 12.651 de 25 de maio de 

2012 (Brasil, 2012), o Código Florestal são comumente conhecias como mata ciliar e proporcionam 

funções ambientais essenciais ao corpo hídrico a qual margeiam. As matas ciliares permitem uma 

melhor infiltração das águas de chuvas, garantido maior recarga ao corpo d’água, mantendo a 

regularidade hídrica. Essas matas também servem como filtro natural minimizando ou ainda 

extinguindo o carregamento de sedimentos por escoamento superficial até o mesmo, fazendo 

com que o rio mantenha sua calha natural, minimizando o assoreamento e ainda diminuindo a 

contaminação por agroquímicos utilizados em culturas próximas. 

Tendo em vista a importância das matas ciliares cria-se uma preocupação em torno da sua 

preservação, e em sua ausência, implica-se na recuperação. 

Em 1972 na Conferência de Estocolmo, as questões ambientais tornaram-se mais visíveis e 

passaram a ser discutidas, com maior enfoque na Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro/Brasil, 

no ano de 1992, onde foram abordadas de formas multilaterais visando os interesses mundiais em 

comum, criando na sequência o tratado mundial, que discutiu as reais necessidades de adequação 

das Nações. Através deste tratado houve atritos diretos sobre a concentração de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) e assim desenvolveram formas de reduzir estas emissões, como os Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e posteriormente os créditos de carbono, que permitem países 

desenvolvidos a negociar com países em desenvolvimento seus “direitos de poluição”, 

desenvolvendo uma forma de auxiliar as duas partes em suas negociações. 

As florestas retiram da atmosfera parte do carbono emitido por diversas atividades, carbono 

este que faz parte do processo de fotossíntese e é consumido pela planta. Este, quando utilizado 

pelas plantas, podem ser transformados em créditos de carbono, uma vez que essa floresta 

sequestra da atmosfera parte da emissão de GEE das empresas e indústrias. 

Assim o presente estudo teve como objetivo quantificar a capacidade de sequestro de 

carbono, das espécies presentes em uma parcela da mata ciliar do rio Mogi-Guaçu, localizada na 

Fazenda Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

(IFSM) – Câmpus Inconfidentes, no município de Inconfidentes/MG. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Protocolo de Quioto 

Nos estudos de Cenamo (2004), aborda o período de 1980, onde, em sua visão, despertou-

se um interesse público sobre os problemas das mudanças climáticas e as implicações futuras que 

estas causariam no ambiente global, logo após as evidências cientificas, aquecimento global, 
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causado por atividades antrópicas, diretamente ligadas às emissões de gases de efeito estufa 

(GEE’s).   

Segundo Borja e Ribeiro (2007), foi na Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED), comumente chamada de ECO-92, que aconteceu no Rio 

de Janeiro, Brasil, onde prevaleceu a discussão multilateral visando os interesses globais.  

Cenamo (2004), afirmou ainda que, junto com a CNUCED, que atua na área política, foi 

essencial a criação do outro grupo de trabalho intergovernamental, na área cientifica, o Painel 

Intergovernamental em Mudanças Climáticas (IPCC), alcançando assim, o progresso nas 

discussões, onde mais tarde deram origem a Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CQNUMC).  

De acordo com Santos e Câmara (2002), o CQNUMC, visa à estabilização das concentrações 

de GEE’s na atmosfera, em um nível que uma possível ação antrópica perigosa não ponha em risco 

o sistema climático terrestre, garantindo a manutenção da vida e das próximas gerações.

A Convenção deveria criar instrumentos e mecanismos para promover a gestão 

sustentável, estabelecendo uma instância para fomentar a negociação das regulamentações e 

implementações dos acordos, visando a revisão periódica dos acordos existentes (BNDES/MCT, 

1999). 

Borja e Ribeiro (2007), levantam a hipótese de que, tenha sido este momento onde se 

criou a Conferencia das Partes (Conference of Parties- COP, em inglês) e em seu terceiro encontro, 

em especial, realizado em Kyoto, Japão (01 a 12 /12/1997), lançou-se um Protocolo para 

formalização do controle das emissões de GEE’s. Então, seguindo os requisitos sugeridos pela 

CQNUMC, este Protocolo propôs que, tomando por base às emissões de dióxido de carbono 

equivalente em 1990, os países fossem divididos em dois grupos: 

a) Países incluídos no Anexo I do CQNUMC composto por países mais industrializados.

Majoritariamente, é formado por países desenvolvidos e com alto grau de emissão de GEE; e 

b) Países não incluídos no Anexo I do CQNUMC formado pelos países em desenvolvimento

e com baixo percentual de emissão de GEE, como o Brasil. 

Para que o Protocolo de Quioto entrasse em vigor ficou decidido que, seria necessária a 

ratificação de pelo menos 55 países, que juntos deveriam corresponder por pelo menos 55% das 

emissões globais de GEEs. Ao ser ratificado, o Protocolo passaria a vigorar no prazo de 90 dias da 

data de sua ratificação, passando a ter um compromisso legal vinculando todas as Partes 

envolvidas, e a não complacência de alguma parte estaria sujeita às penalidades dentro do 

Protocolo (CENAMO, 2004). 

2.2  Créditos de Carbono 
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Créditos de Carbono são certificados que autorizam o direito de poluir. O princípio é 

simples. As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados autorizando emissões 

de toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros gases poluentes. As empresas 

recebem bônus negociáveis na proporção de suas responsabilidades. Cada bônus, cotado em US$ 

(dólar), é equivale a uma tonelada de poluentes. Quem não cumpre as metas de redução 

progressiva estabelecidas por lei, tem que comprar certificados das empresas bem sucedidas. O 

sistema tem a vantagem de permitir que cada empresa estabeleça seu próprio ritmo de 

adequação às leis ambientais. Estes certificados podem ser comercializados através das Bolsas de 

Valores e de Mercadorias (RENNER, 2004). 

As quantidades de CO2, ou de outros gases que tiveram sua emissão reduzida ou 

retirada da atmosfera, representadas por uma CER, serão estipuladas por empresas especializadas 

de acordo com os ditames dos órgãos técnicos da ONU (VIANA, 2008). 

      A diferença entre os preços praticados atualmente no mercado por uma tonelada de 

carbono reduzida em projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e os custos da 

efetiva redução das emissões nos países do Anexo I, representam o interesse econômico existente 

- de um lado os elevados custos tecnológicos que envolvem a redução de emissões em países

desenvolvidos e de outro o interesse na captação de recursos por países em desenvolvimento,

especialmente para projetos de Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Silvicultura (Land Use,

Land Use Change and Forestry- LULUCF), (RENNER, 2004)

Destaca-se que não existe um órgão nacional que seja habilitado a emitir um CER, sendo 

esta competência exclusiva do Conselho Executivo de MDL, que atualmente tem sua sede 

localizada na cidade de Bonn, na Alemanha. Devido a isto, não existe a possibilidade de um país 

estipular uma forma de negociação exclusiva, nem de definir sua natureza jurídica, pois, esta 

regulamentação foge à sua jurisdição nacional. O que se pode ser feito a cerca dos créditos de 

carbono, a nível nacional, é definir como se estabelecerá a comercialização interna do “espelho” 

dos referidos créditos. Cria-se assim uma natureza jurídica nacional para estes “espelhos”, bem 

como sua forma de tributação e comercialização dentro do território nacional (VIANA, 2008). 

2.3 Florestas 

De acordo com Muller et al. (s.d), em 2007, foi aprovado a metodologia ARAM009, que 

envolve atividades de florestamento/reflorestamento de áreas degradadas, permitindo 

“atividades silvipastoris”, metodologia essa, que foi baseada no “projeto Reflorestamento MDL 

San Nicolas”, na Colômbia, e foi o primeiro caso de sistema silvipastoril que passou a ser aceito 

para apresentações desses projetos. 
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O sequestro florestal do carbono, enquanto instrumento de gestão ambiental global, 

implementado nos países em desenvolvimento, visando identificar seu papel e significado no 

contexto da economia mundial desigual e, em particular, em que medida ou condições o 

instrumento poderia contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países hospedeiros em 

geral, e para o Brasil em particular. Para isso, após a análise dos antecedentes sobre a questão 

climática e das questões teóricas pertinentes à construção da sustentabilidade, pesquisaram-se os 

projetos-piloto em curso no Brasil e avaliaram-se seus impactos nas diferentes dimensões, escalas 

espaciais e de tempo. Com isso, aspira-se a que as conclusões do estudo possam subsidiar a 

definição de políticas e critérios para os governos na implantação futura de projetos de sequestro 

florestal de carbono no Brasil (YU, 2004). 

3 METODOLOGIA 

O município de Inconfidentes localiza-se a 869 metros de altitude e seu clima é tropical de 

altitude, com média anual de 18°C, tem uma posição marcada pelas coordenadas geográficas de 

22º 19’ 00’’latitude 46º 19’ 40’’, longitude WRG. No Sul de Minas, o município se assenta numa 

área de 145 quilômetros quadrados. O Rio Mogi-Guaçu é o principal curso d'água. Insere-se 

macrorregionalmente na região III Sul Minas, enquanto nas Microrregiões de planejamento do 

Estado encontra-se localizado na de Poços de Caldas. Limita-se com os municípios de Bueno 

Brandão, Ouro Fino, Borda da Mata, Bom Repouso e Tocos do Mogi (PREFEITURA DE 

INCONFIDENTES, 2014). 

No site da Prefeitura, descreve-se a economia do município de  Inconfidentes, sendo ela 

basicamente voltada para o turismo de compras, indústria têxtil e para a agropecuária, 

destacando-se a produção de café, alho, leite, milho, bucha vegetal, banana e feijão, mas 

desenvolve também atividades industriais de extração de minérios como, feldspato, o quartzo, o 

calium, apatia e a areia para vidro. 

O Município conta com grande numero de nascentes, pertencentes à drenagem principal 

representada pelo Rio Mogi Guaçu e sua vegetação é pertencente ao bioma Mata Atlântica 

(PREFEITURA DE INCONFIDENTES, 2014). 

A área experimental, da qual o sequestro de carbono calculado representará, foi medida 

com o auxilio de uma trena, totalizando, 1.943 metros quadrados. 

Todas as árvores presentes na área experimental de mata ciliar foram identificadas e 

plaqueteadas, com placas de alumínio pintadas com galvite, sendo as suas medidas de 5x10 cm.  

 Nestas árvores foram feitas as medições do circunferência a altura do peito (CAP), onde 

seu valor foi transformado em diâmetro a altura do peito (DAP), a 1,30 metros do solo, utilizando 

uma fita métrica. 

 Para estimar a biomassa da parcela de mata ciliar em estudo foi utilizado a metodologia 

de Brown et al. (1989) apud  Duarte (2007) fazendo amostragens não destrutivas para fins 
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botânicos, a partir dos valores de DAP de todas árvores presentes na área. A matéria seca de cada 

árvore foi estimada segundo a equação (1): 

Y = (38,4908 -11,7883) *DAP + 1,1926 * (DAP²)                                                                       (1)      

Onde: 

Y = matéria seca estimada por árvore (kg) e 

DAP = o diâmetro a 1,30 m de altura do tronco da árvore (cm). 

Após a estimativa da matéria seca de todos os indivíduos arbóreos presentes na área foi 

realizado o somatório para a quantificação da biomassa total na área. 

Também foi quantificado a biomassa seca média por espécie presente na área. 

A coleta dos dados silviculturais de DAP ocorreu no período seco do ano, no mês de 

setembro de 2014, 8 anos e 8 meses após o plantio das mudas e foi realizada apenas uma vez. 

Foram comparados os níveis de carbono imobilizado (C-) entre as espécies presentes na 

área de estudo e calculado a capacidade de sequestro de carbono da área total. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A parcela de mata ciliar em estudo, localizada à margem do rio Mogi-Guaçu, apresenta 22 

metros de largura por 88 de comprimento totalizando uma área de 0,1 ha. Nesta área foram 

identificados 140 indivíduos arbóreos divididos em 28 espécies distintas, sendo estas expostas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Valores de biomassa seca e C-imobilizado por espécie presente na parcela de mata ciliar implantada a 8 
anos e 8 meses as margens do rio Mogi-Guaçu. IFSULDEMINAS- Câmpus Inconfidentes/MG. 
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Nome Científico Nome Comum Biomassa 
seca (Kg) 

C- imobiliza-
do 

Bauhinia fortificata Pata de Vaca 3083,91 1788,67 

Bixa orellana Urucum 803,59 466,08 

Campomanesia xanthocar-
pa 

Gabiroba 72,58 42,09 

Cedrela fissilis Cedro 11,46 6,64 

Cedrela odorata Cedro do brejo 21,81 12,65 

Ceiba speciosa Paineira 207,89 120,57 

Cordea abyssinica Laranjinha pega-
josa 

9913,05 5749,57 

Croton urucurana Sangra D’água 1389,81 806,09 

Erythrina falcata Moxoco 4060,91 2355,33 

Erythroxylum deciduum Cocão 18,14 10,52 

Eugenia uniflora Pitangueira 76,91 44,61 

Inga vera Ingá 50026,21 29015,2 

Lafoensia glyptocarpa Mirindiba 67,70 39,26 

Lonchocarpus muehlbergia-
nus 

Embira-de-Sapo 2352,09 1364,21 

Luehea grandiflora Açoita cavalo 17949,9 10410,9 

Maclura tinctoria Taiuva 346,87 201,19 

Morus sp Amoreira 3839,32 2226,80 

Myrocarpus frondosus Óleo Pardo 304,48 176,6 

Myrospermum erytroxylum Óleo Vermelho 99,64 57,79 

Nectandra megapotamica Canelinha 568,33 329,63 

Peltophorum dubium Canafístula 748,72 434,25 

Psidium guajava Goiabeira 21,86 12,68 

Senegalia poluphylla Monjoleiro 2772,58 1608,1 

Syzyguim jambolanum Jambolão 1899,51 1101,71 

Triplaris brasiliana Novateiro 216,2 125,39 

Vernonia phosphorea Assa-peixe 26,68 15,47 

Vitex montevidensis Tarumã 610,00 353,80 

TOTAL 101647,22 58955,38 

Na área de 0,1 ha de mata ciliar implantada a 8 anos e 8 meses, possuindo 140 indivíduos 

arbóreos, teve a capacidade de gerar uma biomassa seca de aproximadamente 10164,22 Kg, 

sendo que 58955,38 Kg representa o C- imobilizado, o equivalente a 58% do valor total de 

biomassa seca.  

485



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

As espécies que demonstraram se desenvolver bem nas condições encontradas na APP, 

gerando maior biomassa seca e consequentemente maior C-imobilizado foram Ingá (1.934,35 Kg – 

29%), Laranjinha pegajosa (1.149,91 Kg – 17%), Açoita-cavalo (650,68 kg – 10%), Urucum (46,09 kg 

– 7%), Amoreira (445,36 kg - 7%) e Jambolão (367,24 kg -5%). Já as espécies que apresentaram

menor acúmulo de biomassa foram Cedro-do-brejo (6,33 Kg - 0,09 %), Cedro (6,65 Kg - 0,09 %),

Cocão (10,54 Kg - 0,15%), Goiabeira (12,68 Kg - 0,18%), Assa-peixe (15,48 Kg - 0,23% ) e Óleo-

vermelho (19,26 Kg - 0,28%).

Em estudo de Velasco e Higuchi (2009), foi observado que em um hectare de mata ciliar 

contendo 170 indivíduos de 17 espécies distintas, que estas foram é capazes de sequestrar 

145,26 toneladas de carbono em 3 anos, ou seja 48,42 toneladas por ano. No experimento da 

mata ciliar do rio Mogi-Guaçu, obteve-se, em um hectare, um sequestro de carbono de 58,95 

toneladas num período de oito anos e oito meses. Ou seja, a mata teve a capacidade de 7,36 

toneladas de C- imobilizado por ano e de a 22,10 toneladas de carbono em três anos, valor bem 

inferior quando comparado com o sequestro de carbono da mata ciliar de São Paulo. Deve-se 

destacar que a maioria das espécies plantadas na área em estudo pertencem ao grupo ecológico 

das espécies pioneiras que apresentam ciclo de vida curto, tendo aos 8 anos e 8 meses já não 

mais estar apresentando grande crescimento, encontrando-se em estado de equilíbrio de 

energia, em estado de longividade. 

Entre as espécies encontradas no trabalho de Velasco e Higuchi (2009), salienta-se o Ingá, 

Mirindiba e Pata-de-Vaca, espécies também identificadas na APP do presente estudo.  

Observa-se a diferença de C- imobilizado das espécies nas diferentes áreas, onde o Ingá 

sequestrou 0,03 toneladas de carbono no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, a 

mesma espécie sequestrou 3,62 toneladas de carbono ao ano. 

Isso pode ocorrer devido as diferenças climáticas, condições do solo e da água, que 

permitam com que a mesma espécie se desenvolva melhor em alguns locais e menos em outros, 

onde não atendam suas necessidades nutricionais ou ainda não suportem o clima local. 

Os resultados obtidos através do calculo estimativo de C- imobilizado, acaba tornando-se 

um incentivo ao recobrimento das Áreas de Preservação Permanente, já muito afetadas ao 

longo de inúmeros cursos hídricos, incluindo o rio Mogi-Guaçu, uma vez que a mata ciliar é capaz 

de gerar em um hectare cerca de 56,14 créditos de carbono ao longo de 8 anos e 8 meses, que 

podem ser negociáveis, sendo atrativo tanto para o proprietário da área quanto para as 

empresas que necessitam dos mesmos. Uma vez que cria-se uma ferramenta que incentiva a 

proteção, conservação e restauração da APP, mesmo que visando a geração de renda, acaba-se 

por consequência atingindo e cumprindo com as obrigações jurídicas previstas na legislação 

vigente acerca das APPs, Lei 12.651/12 (Brasil, 2012), sendo um beneficio para o proprietário da 

área, pois o mesmo fica ajustado perante a lei. Bem como benefícios ambientais, uma vez que a 
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mata ciliar, serve de filtro natural do curso hídrico e retorna a ser uma área de nidificação para a 

fauna grande dispersora da flora local. 

A mata responsável pelo sequestro de carbono sofre influencia direta do local o qual esta 

inserida e, no Sul de Minas Gerais, na recuperação das APPs visando o comercio de créditos de 

carbono é recomendado que se utilize as espécies que melhor se desenvolveram no estudo, 

como o Ingá, Laranjinha-pegajosa, Açoita-cavalo, Urucum, Amoreira  e Jambolão, pois essas 

possuíram a maior quantidade de C- imobilizado.  

Ressalta-se que uma vez que a legislação vigente, o Código Florestal, oferta como 

flexibilidade a utilização de 50% do reflorestamento da APP com espécies frutíferas, em termos de 

sequestro de carbono é recomendado a utilização da Amoreira, que demonstrou grandes 

resultados de C- imobilizado, sendo a quinta espécie que mais sequestrou carbono. 

5 CONCLUSÃO 

Em toda a área de estudo foi sequestrado um total de 58,95 toneladas de carbono em um 

período de 8 anos e 8 meses, o que equivale ao mesmo valor em créditos de carbono. 

As espécies que mais contribuíram com o sequestro de carbono da área foram o ingá, 

laranjinha-pegajosa, açoita-cavalo, urucum, amoreira e jambolão com 29%, 17%, 7%, 7% e 5% 

respectivamente, do C- imobilizado.  

Essas espécies são as mais recomendadas para a recuperação da mata ciliar, quando visando 

o sequestro de carbono, pois as mesmas possuem altos valores de C- imobilizado.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS NO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

M. A. de Almeida¹, M. C. A. Almeida² e L. M. M. Reis³
E-mail: aires.miro@gmail.com¹; clara_almeida10@hotmail.com²; leci.reis@ifrn.edu.br³

RESUMO 

O objetivo geral deste estudo foi o de 
avaliar a qualidade microbiológica da água dos 
bebedouros do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN-CNAT). Para tanto, o delineamento 
metodológico partiu da pesquisa bibliográfica 
(GIL, 2009), através da qual foi possível identificar a 
técnica mais prática e eficaz para realizar a análise 
proposta, de Colilert, aplicada em nove 

amostras coletadas. Os resultados da técnica aplicada 
acusaram contaminação por coliformes totais em 
uma das nove amostras analisados, o que a 
caracteriza como imprópria para consumo (BRASIL, 
2011). Tendo em conta que foi a única a apresentar 
contaminação, no entanto, atribui-se a presença de 
coliformes ao bebedouro da qual foi coletada, e não à 
água em si.   

PALAVRAS-CHAVE: Água, Análise microbiológica, Controle de uso de recursos naturais 

MICROBIOLOGICAL ANALISYS OF THE WATER IN THE INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate 
the microbiological quality of water of the 
drinking fountains of the Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN CNAT). Therefore, the methodological 
outline came from the bibliographical research 
(GIL, 2009), by which it was possible to identify 
the most practical and effective technique to 
perform the analysis proposed, of Colilert, 
applied in nine samples 

collected. The results of the technique applied 
accused contamination by total coliforms in one of 
the nine samples analyzed, which characterizes it as 
unfit for human consumption (BRASIL, 2011). Given 
that was the only one to be contaminated, however, 
the presence of coliforms is attributed to the drinking 
fountain which the water was collected from, and not 
the water itself.

KEY-WORDS: Water, Microbiological analysis, Management of natural resources 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é considerada um dos nutrientes mais importantes para o ser humano, cujo corpo é 

constituído por cerca de 70% de água, podendo chegar a 80% no corpo de recém-nascidos. 

Essencial à vida de todos os seres vivos, está presente em todas as reações químicas do organismo 

humano, sendo ingerida em maior quantidade do que quaisquer outros alimentos reunidos, além 

de ser também o principal elemento de excreção (RIEDAL, 1992). 

A água não é encontrada pura na natureza, pois a precipitar em forma de chuva, já carreia 

impurezas do próprio ar e quando atingi as superfícies, o seu grande poder de dissolver e carrear 

substâncias altera ainda mais suas qualidades. A água própria para o consumo humano, ou água 

potável, deve obedecer a requisitos de ordem biológica, como o de não conter micro-organismos 

patogênicos (BRASIL, 2007), requerendo então o controle da qualidade da água. 

Esse controle da qualidade da água para consumo humano é o conjunto de atividades, 

exercidas de forma contínua pelo(s) responsável (is) pela operação de sistema ou solução 

alternativa de abastecimento de água destinada a verificar se a água fornecida à população é 

potável, possibilitando a assegurar a manutenção da condição ideal de potabilidade. 

A verificação da potabilidade da água significa analisá-la para saber se o consumo é seguro, 

ou seja, se a ingestão da água pode ou não trazer riscos à saúde das pessoas. Uma vez que toda 

água destinada ao consumo humano deve obedecer aos padrões de qualidade da água, 

estabelecidos na Portaria 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

A qualidade da água é avaliada por meio de análises. Em virtude de grande dificuldade para 

identificação dos vários organismos patogênicos encontrados na água, dá-se preferência, para 

isso, a métodos que permitam a identificação de bactérias do “grupo coliforme” que, por serem 

habitantes normais do intestino humano, existem, obrigatoriamente, em águas poluídas por 

matéria fecal. As bactérias coliformes são normalmente eliminadas com a matéria fecal, à razão de 

50 a 400 bilhões de organismos por pessoa por dia. Dado o grande número de coliformes 

existentes na matéria fecal (até 300 milhões por grama de fezes), os testes de avaliação qualitativa 

desses organismos na água têm uma precisão ou sensibilidade muito maior do que a de qualquer 

outro teste (BRASIL, 2007). 

A partir da problemática exposta, esse projeto parte da seguinte indagação: como se 

encontra a qualidade microbiológica determinados pela legislação, da água distribuída no campus 

Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte? 

O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade microbiológica da água consumida nos 

bebedouros no IFRN CNAT em Natal-RN. O delineamento metodológico partiu da pesquisa 

bibliográfica (GIL, 2009), realizada em livros, teses e periódicos encontrados na biblioteca central 

Sebastião Fernandes do IFRN CNAT ou publicados via internet. Para a quantificação dos 
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indicadores microbiológicos foi utilizado o sistema Colilert (sistema patenteado por IDEXX 

Laboratories), utilizado para detecções simultâneas, identificações específicas e confirmativas de 

coliformes totais e E. coli em amostras de água, método escolhido por ser prático, eficaz e de 

resultados rápidos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Recursos naturais 

O conceito de recurso natural, embora enganosamente simples, recebe definições diversas 

de diferentes teóricos. Na visão de Braga et al., (2007), recurso natural é qualquer insumo que seja 

necessário à manutenção de organismos, populações e ecossistemas, interligado à economia, à 

tecnologia e ao meio ambiente, classificáveis em renováveis ou não renováveis. 

Corroborando com esse pensar Venturi (2006) define, de modo resumido, recurso natural 

como elementos ou aspectos da natureza que possuam demanda, possam ou estejam sendo 

usados pelo homem, direta ou indiretamente, para satisfazer suas necessidades físicas e culturais 

em determinado tempo e espaço. 

2.2  Água 

A água é a substancia mais abundante no planeta. Distribuída nos seus estados liquido, 

solido e gasoso pelos oceanos, rios e lagos, nas calotas polares e geleiras, no ar e no subsolo, a 

água é o elemento mais importante para a sobrevivência da espécie humana, bem como de toda a 

vida na Terra. A água dos oceanos representa cerca de 96% do total disponível no planeta. Se 

somado às águas salgadas subterrâneas e a de lagos de água salgada, totaliza 98% da água do 

planeta, a principio, indisponível para diversos usos. 

Da água doce restante, aproximadamente 2% do total, cerca de 70% esta na forma de gelo 

e na atmosfera e 30% esta distribuída nas águas subterrâneas, a maior parte em grandes 

profundidades (e, portanto, inacessíveis), e nas águas superficiais. Isso significa que o estoque de 

água doce que, de alguma forma, pode estar disponível para o uso do homem, é de cerca de 0,3%, 

ou 4 milhões de km³ e se encontra principalmente no solo. A parcela disponibilizada nos cursos de 

água é a menor de todas; exatamente de onde retiramos a maior parte para uso nas mais diversas 

finalidades e onde, invariavelmente, lançamos os resíduos dessa utilização.  

Mesmo no Brasil, que possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, com cerca de 

13,8% do deflúvio médio mundial (5.744km³/ano), essa situação não é diferente, visto que 68,5% 

dos recursos hídricos estão localizados na região Norte, onde habitam cerca de 7% da população 

brasileira; 6% estão na região Sudeste, com quase 43% da população e o maior parque industrial 
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da América Latina. Na região Nordeste, onde vivem 29% da população, estão disponíveis apenas 

3% dos recursos hídricos (PHILLIPI, 2014). 

O mesmo autor destaca que a água é um recurso natural essencial, seja como componente 

de seres vivos ou como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, elemento 

representativo de valores sociais e culturais, fator de produção de bens de consumo e produtos 

agrícolas. É o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva. No homem, representa 60% 

do seu peso. 

2.3 Qualidade da água

A água pode servir de veículo para várias enfermidades, através de diferentes mecanismos 

de transmissão de doenças. O mais lembrado, diretamente relacionado à qualidade da água, é o 

da ingestão, por meio do qual um indivíduo sadio pode ingerir um componente nocivo à saúde 

presente na água que ele consome, podendo provocar o aparecimento de diversas doenças 

(BRASIL, 2006). 

Há duas formas de caracterizar os recursos hídricos: com relação à sua quantidade e com 

relação à sua qualidade, estando essas características intimamente relacionadas. A qualidade da 

água depende diretamente da quantidade de água existente para dissolver, diluir e transportar as 

substâncias benéficas e maléficas para os seres que compõem as cadeias alimentares. 

Além dos problemas relacionados à quantidade da água – tais como: escassez, estiagens e 

cheias –, há também aqueles relacionados à qualidade da água. A contaminação de mananciais 

impede, por exemplo, seu uso para abastecimento urbano. A alteração da qualidade da água 

agrava o problema da escassez desse recurso (BRAGA, 2007).  

As variáveis de qualidade mais comumente utilizadas na avaliação dos corpos hídricos 

foram agrupadas em função de suas características físicas, químicas e biológicas (CETESB 2012). 

2.3.1 Variáveis microbiológicas: bactérias do grupo coliforme

As bactérias do grupo coliforme são bacilos gram-negativos em forma de bastonetes, 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, que fermentam a lactose entre 35-37°C, produzindo ácido, 

gás e aldeído, dentro de um período de 24 a 48h. Esse grupo de bactérias é usado como indicador 

de contaminação da água por sua presença em fezes de animais de sangue quente, dentre eles, os 

seres humanos.  

A presença dessas bactérias em um corpo hídrico se relaciona diretamente com o grau de 

contaminação fecal. Além disso, são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e 

economicamente viáveis, permanecem vivas na água por mais tempo que bactérias patogênicas 

intestinais, em função de sua baixa exigência quanto ao aspecto nutricional, são incapazes de se 
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multiplicar em ambientes aquáticos e mais resistentes à ação de agentes desinfetantes do que os 

germes patogênicos (BRASIL, 2007).  

O grupo coliforme inclui os gêneros Klebsiella, Serratia, Erwenia, Enterobactéria e 

Escherichia, sendo esta última sua principal representante. A determinação da concentração dos 

coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, 

tais como febre tifóide, desinteria bacilar e cólera.  

Assim sendo, a contagem padrão de bactérias assume enorme importância ao longo do 

processo de tratamento da água, permitindo avaliar a eficiência de suas várias etapas. Aumentos 

significativos da população bacteriana podem vir a comprometer a detecção de organismos 

coliformes. Além disso, mesmo que essas bactérias, em sua maioria, não sejam patogênicas, 

também podem constituir risco à saúde, deteriorando a qualidade da água (BRASIL, 2007). 

3 METODOLOGIA 

O delineamento metodológico teve início a partir da pesquisa bibliográfica (GIL, 2009), 

realizada em livros, teses e periódicos encontrados na biblioteca central Sebastião Fernandes do 

IFRN CNAT ou publicados via internet. Para a feitura da coleta de amostra da água nos bebedouros 

utilizou-se recipientes de 100 ml previamente esterilizados e identificados com etiquetas. 

As amostras foram coletadas em nove bebedores em funcionamento que servem aos 

alunos e servidores do IFRN CNAT foram coletadas, no dia 20 de agosto de 2015, entre 10h20 e 

10h50 da manhã. As análises da água foram feita no laboratório de análises microbiológicas da 

Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN) utilizando a metodologia de Colilert para a 

identificação e quantificação de coliformes na água dos bebedouros.  

O método COLILERT, que se mostrou muito eficiente, pois não necessita de preparo de 

meios de cultura e fornece as leituras em apenas 24 horas, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Este experimento identificou a presença ou não de contaminações por 

coliformes.  

O meio Colilert contém os nutrientes ONPG e MUG. As enzimas específicas, características 

dos coliformes totais e da E. coli, ao metabolizarem os nutrientes, causam a liberação de um 

radical orgânico que dá uma coloração amarela para coliformes totais amostras com coliformes 

fecais e fluorescência quando sob iluminação ultravioleta para E. coli. 

No laboratório de análises microbiológicas da DIAREN-IFRN cada amostra com 100ml de 

água recebeu o meio Colilert, sendo todas posteriormente seladas e incubadas a uma temperatura 

de 35°C por 24 horas, de modo a fornecer os resultados por coloração e fluorescência. 
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4 RESULTADOS

Os resultados obtidos, Após o tempo regulamentar, em oito das nove amostras foram 

detectados ausência tanto de coliformes totais quanto de coliformes fecais. Na outra amostra, no 

entanto, foi detectada a presença de coliformes totais, mas não de coliformes fecais. A técnica 

utilizada acusa a contaminação através da mudança de coloração da água: caso haja presença de 

coliformes, esta assume uma forte cor amarelada (Figura 1). 

 Figura 1 – Resultados do experimento técnica de Colilert. 

5 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados da análise microbiológica realizada, podemos concluir que a água 
distribuída no IFRN CNAT está apta para consumo, levando em conta que oito das nove amostras 
coletadas se apresentam dentro da Legislação, como determinado pela Portaria Nº 2.914, de 
12 de Dezembro de 2011, a qual proíbe a presença de coliformes totais ou fecais em água potável.  

A contaminação da nona amostra, dado o fato de ter sido a única a apresentar coliformes, 
foi atribuída ao bebedouro do qual foi coletada, e não à água em si.  
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IMPACTOS AMBIENTAIS DA EXTRAÇÃO DA ARGILA DESTINADAS ÀS INDÚSTRIASDE CERÂMICA VERMELHA NA REGIÃO DO SERIDÓ

RESUMO
A região do Seridó Potiguar é considerada como um
importante pólo produtor de cerâmicos vermelhos
meio da extração da argila. Mediante essa realidade, o
presente estudo teve como finalidade apresentar os
impactos ambientais provenientes da extração de
mineral destinado ao abastecimento das indústrias de
cerâmica vermelha localizadas nesta regiã
pesquisa descritiva e exploratória, cujo delineamento do
estudo foi do tipo bibliográfico e documental.

ntais, extração da argila, cerâmica vermelha.

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF EXTRACTION OF CLAY FOR CERAMIC INDUSTRIES
ABSTRACT 
The region of Seridó Potiguar is regarded as an
important center for the production of ceramic red
through the extraction of clay. Upon this reality, the
aim of the present study was to present the
environmental impacts resulting from the extraction of
the mineral intended for the supply of ceramic
industries red located in this region through a
descriptive and exploratory, whose study design was
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é considerada como um
produtor de cerâmicos vermelhos por 

. Mediante essa realidade, o
como finalidade apresentar os

impactos ambientais provenientes da extração desse 
ao abastecimento das indústrias de

região através de uma 
pesquisa descritiva e exploratória, cujo delineamento do

e documental. Constatou-se 

que o desenvolvimento dessa atividade, vem levando em
um curto espaço de tempo ao esgotamento das reservas de
argila extraídas dos rios e açudes,
de fiscalização para cumprimento da legislação ambiental
para mitigar os impactos, 
importância dessa atividade,
manutenção da economia de
região. 

Impactos amPALAVRAS-CHAVE: Impactos ambieentais, extração da argila, cerâmica vermelha.
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important center for the production of ceramic red
through the extraction of clay. Upon this reality, the
aim of the present study was to present the
environmental impacts resulting from the extraction of

r the supply of ceramic
industries red located in this region through a
descriptive and exploratory, whose study design was

the type bibliographic and documentary.
that the development of this activity, has been taking
in a short space of time to exhaustion of reserves of
clay extracted from rivers and dams, there is a need for
monitoring for compliance with environmental
legislation to mitigate the impacts, as well as show the
importance of this activity, to help with maintenance
of the economy of several municipalities in the region.
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A região do Seridó Potiguar
territorial de 6.843 km², o que equivale a 12,96% do território do Estado do Ri
(IDEMA, 2013), considerada como um importante pólo produtor de cerâmicos vermelhos.
cerâmica vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o aperfeiçoamento da sua
atividade industrial, destacando: necessidade de melhoria do conhecimento geológico das atuais
reservas e novos estudos de outras áreas potenciais de argilas; investimento e
processo de queima da cerâmica; formalizar a atividade extrativa, uma vez que parte das atividades
opera de maneira informal; inovação na produção das matérias
principalmente, o atendimento a legi

Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da argila para atender a
demanda produtiva, onde a retirada desta matéria prima associada
ambientais positivos e negativos
Seridó, pois, ainda são poucos os estudos sobre os impactos ambienta
indústria de cerâmica vermelha.
analisar os impactos ambientais da
na região do Seridó potiguar, utilizando para isso, levantamento bibliográfico e documental,
analisando fontes de materiais diversos da área, para constatar esse cená
importância para a região Seridó, considerada referência nessa atividade produtiva.

O artigo se inicia com a revisão bibliográfica e os conceitos adotados sobre impactos
ambientais, cerâmica vermelha e a argila. Na seção seguint
resultados da pesquisa com destaque para

O termo impacto ambiental é encontrad
vezes está associação algum dano a natureza. A definição legal para o
Ambiente (CONAMA), é a modificação das características químicas, físicas, e biológicas do ambiente,
originada por qualquer forma de matéria ou energia que resulte de atividade do homem, direta e
indiretamente, e que afetam: a saúde, a segurança e o bem
social e econômica; a biota; as condições sanitárias e estéticas do am
ambientais (BRASIL, 1986).  
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A região do Seridó Potiguar é formada por dezessete municípios que compreende uma área
territorial de 6.843 km², o que equivale a 12,96% do território do Estado do Ri

considerada como um importante pólo produtor de cerâmicos vermelhos.
ca vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o aperfeiçoamento da sua

atividade industrial, destacando: necessidade de melhoria do conhecimento geológico das atuais
reservas e novos estudos de outras áreas potenciais de argilas; investimento e
processo de queima da cerâmica; formalizar a atividade extrativa, uma vez que parte das atividades
opera de maneira informal; inovação na produção das matérias-primas; incentivo ao associativismo e

o atendimento a legislação mineral e ambiental. 
Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da argila para atender a

demanda produtiva, onde a retirada desta matéria prima associada à produção tem gerado impactos
ambientais positivos e negativos na cadeia produtiva. Essa realidade também faz parte da região
Seridó, pois, ainda são poucos os estudos sobre os impactos ambientais na extração de argila na

stria de cerâmica vermelha. Diante dessa realidade a referida pesquisa tem como objetivo
impactos ambientais da extração de argila destinadas às indústrias de cerâmicas vermelhas

na região do Seridó potiguar, utilizando para isso, levantamento bibliográfico e documental,
analisando fontes de materiais diversos da área, para constatar esse cená

eridó, considerada referência nessa atividade produtiva.
O artigo se inicia com a revisão bibliográfica e os conceitos adotados sobre impactos

ambientais, cerâmica vermelha e a argila. Na seção seguinte se apresentam
com destaque para os impactos ambientais na extração de argila. Espera

contribuir para o acervo de dadcontribuir para o acervo de dadoss
2  REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA

 para pesquisas sobre a temática. 

o impacto ambiental é encontrado com frequência no nosso dia a dia e na maioria das
ssociação algum dano a natureza. A definição legal para o Conselho Nacional de Meio

Ambiente (CONAMA), é a modificação das características químicas, físicas, e biológicas do ambiente,
da por qualquer forma de matéria ou energia que resulte de atividade do homem, direta e

indiretamente, e que afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; atividades de ordem
social e econômica; a biota; as condições sanitárias e estéticas do ambiente; a qualidade dos recursos

formada por dezessete municípios que compreende uma área
territorial de 6.843 km², o que equivale a 12,96% do território do Estado do Rio Grande do Norte 

considerada como um importante pólo produtor de cerâmicos vermelhos. O setor de 
ca vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o aperfeiçoamento da sua

atividade industrial, destacando: necessidade de melhoria do conhecimento geológico das atuais
reservas e novos estudos de outras áreas potenciais de argilas; investimento em tecnologias para o 
processo de queima da cerâmica; formalizar a atividade extrativa, uma vez que parte das atividades

primas; incentivo ao associativismo e, 

Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da argila para atender a
dução tem gerado impactos

Essa realidade também faz parte da região
is na extração de argila na

Diante dessa realidade a referida pesquisa tem como objetivo
extração de argila destinadas às indústrias de cerâmicas vermelhas

na região do Seridó potiguar, utilizando para isso, levantamento bibliográfico e documental,
analisando fontes de materiais diversos da área, para constatar esse cenário que é de grande 

eridó, considerada referência nessa atividade produtiva. 
O artigo se inicia com a revisão bibliográfica e os conceitos adotados sobre impactos

apresentam a metodologia, os 
os impactos ambientais na extração de argila. Espera-se 

com frequência no nosso dia a dia e na maioria das
Conselho Nacional de Meio

Ambiente (CONAMA), é a modificação das características químicas, físicas, e biológicas do ambiente,
da por qualquer forma de matéria ou energia que resulte de atividade do homem, direta e

estar da população; atividades de ordem
biente; a qualidade dos recursos
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Na definição teórica, entende
produção de sistemas naturais e da qualidade do ambiente, resultante de uma atividade econômica
(QUEIROZ, 1992). De uma maneira geral a mudança de algum parâmetro ambiental resultante da
alguma atividade humana que modifique o meio ambiente é

Quando nos referimos ao termo impacto ambiental não é necessariamente algo ruim. Na
realidade, a palavra “impacto” diz respeito ao resultado de fatores que pod
tanto de maneira positiva como negativa, segundo a nomenclatura do Sistema Ambiental Brasileiro
(NBR ISSO 14001, 2004). As atividades do homem geram impacto
proporção, como exemplo: o consumo, a desenvolvimento das cidades, inovações tecnológicas e até
mesmo a preservação da natureza.
referimos às indústrias de fabricação de
avermelhadas que serão utilizados

O recurso natural em estudo é argila, definida como um material terroso com uma granulação
muito fina adquirindo plasticidade quando umedec
primárias que na sua decomposição se formam at
óxido de carbono, flúor e raramente dos gases de enxofre, auxiliados por altas temperaturas.
Apresentam tonalidades variadas, predominando do cinza

lhadas e amarronzadas (CORREIA FILHO, 1997).

O método utilizado para realização desta pesquisa foi o proposto por Gil (2014), que de acordo
com a finalidade se caracteriza como descritiva e exploratória, uma
simultaneamente, proporcionou uma visão dos impactos da exploração de argila por indústria de
cerâmica vermelha na região seridó potiguar.

Quanto ao delineamento do
documental, pois fora realizada a coleta dessas fontes secundárias em livros, dissertações, artigos e
revistas, bem como foi realizado o tratamento analítico destes dado
em sites de organizações como o CONAMA, SEBRAE, FIEMG e FEAM.

Por fim, o tratamento dos dados obtidos, a partir da leitura e seleção dos documentos e
trabalhos publicados sobre o assunto, permitiu
impactos da extração de argila na região seridó potiguar, conforme segue nas seções seguintes.
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Na definição teórica, entende-se por impacto ambiental a alteração que se pode medir da
produção de sistemas naturais e da qualidade do ambiente, resultante de uma atividade econômica

992). De uma maneira geral a mudança de algum parâmetro ambiental resultante da
alguma atividade humana que modifique o meio ambiente é considerada impacto ambiental.

Quando nos referimos ao termo impacto ambiental não é necessariamente algo ruim. Na
dade, a palavra “impacto” diz respeito ao resultado de fatores que podem modificar o ambiente

tanto de maneira positiva como negativa, segundo a nomenclatura do Sistema Ambiental Brasileiro
(NBR ISSO 14001, 2004). As atividades do homem geram impacto ambiental em maior ou menor
proporção, como exemplo: o consumo, a desenvolvimento das cidades, inovações tecnológicas e até
mesmo a preservação da natureza. Desse modo, quando nos reportamos à

fabricação de produtos que, após a queima, apresentam características
avermelhadas que serão utilizados diretamente na construção. 

O recurso natural em estudo é argila, definida como um material terroso com uma granulação
muito fina adquirindo plasticidade quando umedecida com água. É originária de rochas ígneas
primárias que na sua decomposição se formam através da ação química da água,
óxido de carbono, flúor e raramente dos gases de enxofre, auxiliados por altas temperaturas.

ariadas, predominando do cinza-médio a escuro, além das tonalidades
esverdeadas, amareladas, aver 97).

O método utilizado para realização desta pesquisa foi o proposto por Gil (2014), que de acordo
om a finalidade se caracteriza como descritiva e exploratória, uma 

nte, proporcionou uma visão dos impactos da exploração de argila por indústria de
vermelha na região seridó potiguar.
anto ao delineamento do estudo, foi realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica e

documental, pois fora realizada a coleta dessas fontes secundárias em livros, dissertações, artigos e
revistas, bem como foi realizado o tratamento analítico destes dados. Realizou
em sites de organizações como o CONAMA, SEBRAE, FIEMG e FEAM.  

Por fim, o tratamento dos dados obtidos, a partir da leitura e seleção dos documentos e
ados sobre o assunto, permitiu por meio da análise analítica

mpactos da extração de argila na região seridó potiguar, conforme segue nas seções seguintes.

se por impacto ambiental a alteração que se pode medir da
produção de sistemas naturais e da qualidade do ambiente, resultante de uma atividade econômica

992). De uma maneira geral a mudança de algum parâmetro ambiental resultante da
impacto ambiental. 

Quando nos referimos ao termo impacto ambiental não é necessariamente algo ruim. Na
em modificar o ambiente, 

tanto de maneira positiva como negativa, segundo a nomenclatura do Sistema Ambiental Brasileiro
ambiental em maior ou menor

proporção, como exemplo: o consumo, a desenvolvimento das cidades, inovações tecnológicas e até
à cerâmica vermelha nos 

produtos que, após a queima, apresentam características

O recurso natural em estudo é argila, definida como um material terroso com uma granulação
ida com água. É originária de rochas ígneas

ravés da ação química da água, ácidos húmicos do 
óxido de carbono, flúor e raramente dos gases de enxofre, auxiliados por altas temperaturas.

médio a escuro, além das tonalidades
esverdeadas, amareladas, avermelhadas e amarronzadas (CORREIA FILHO, 1esverdeadas, amareladas, avermmeelhadas e amarronzadas (CORREIA FILHO, 19997). 
3 METODOLOGIA

O método utilizado para realização desta pesquisa foi o proposto por Gil (2014), que de acordo
om a finalidade se caracteriza como descritiva e exploratória, uma vez que descreveu e, 

nte, proporcionou uma visão dos impactos da exploração de argila por indústria de

foi realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica e
documental, pois fora realizada a coleta dessas fontes secundárias em livros, dissertações, artigos e

s. Realizou-se também consulta 

Por fim, o tratamento dos dados obtidos, a partir da leitura e seleção dos documentos e
lise analítica e descritiva mostrar os 

mpactos da extração de argila na região seridó potiguar, conforme segue nas seções seguintes. 
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 4 INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NA REGIÃO SERIDÓ POTIGUAR
A indústria de cerâmica vermelha concentra todos aqueles empreendimentos industriais, cujos

produtos após a queima apresentam a cor avermelhada. Para Limaverde (1983, p. 3) “a palavra
cerâmica, originária do grego, Keramos
que abrange desde a arte de fabricar objetos de barro cozido até a matéria
fábrica de tais produtos”. Ao longo do tempo, essa atividade passou
motivadas pela construção civil e pela economia. No estado do Rio Grande do Norte as primeiras
unidades de fabricação de telhas eram chamadas de oleiras, cujo processo produtivo era realizado de
forma manual e com baixa produtividade.
reestruturação produtiva, com a introdução de máquinas para facilitar o processo produtivo. Com
isso, registraram-se rebatimentos na dinâmica ambiental, social e econômica onde essas empresas
estavam instaladas. 

No Rio Grande do Norte a indústria de cerâmica vermelha concentra
polos produtores do Seridó, do Vale do Açu e de Natal, embora tenha unidades espalhadas em outros
municípios do Estado. Tratando
concentra o maior número de indú
para atender o mercado local e regional. No mapa 01 pode
municípios que apresentam cerâ

Figura 01: Municípios do Seridó Potiguar com indústrias de cerâmicavermelha.Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2011). (Cartograma produzido por
Elisângelo Fernandes da Silva).
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INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NA REGIÃO SERIDÓ POTIGUAR
A indústria de cerâmica vermelha concentra todos aqueles empreendimentos industriais, cujos

após a queima apresentam a cor avermelhada. Para Limaverde (1983, p. 3) “a palavra
Keramos (coisa queimada), tem, modernamente, um sentido amplo

que abrange desde a arte de fabricar objetos de barro cozido até a matéria
fábrica de tais produtos”. Ao longo do tempo, essa atividade passou por
motivadas pela construção civil e pela economia. No estado do Rio Grande do Norte as primeiras
unidades de fabricação de telhas eram chamadas de oleiras, cujo processo produtivo era realizado de
forma manual e com baixa produtividade. Foi na década de 1990 que essa atividade passou por uma
reestruturação produtiva, com a introdução de máquinas para facilitar o processo produtivo. Com

rebatimentos na dinâmica ambiental, social e econômica onde essas empresas

No Rio Grande do Norte a indústria de cerâmica vermelha concentra
polos produtores do Seridó, do Vale do Açu e de Natal, embora tenha unidades espalhadas em outros
municípios do Estado. Tratando-se especificamente do polo do Seridó, pode
concentra o maior número de indústrias do estado que produzem, principalmente, telhas e tijolos
para atender o mercado local e regional. No mapa 01 pode-se observar a espacialização dos
municípios que apresentam cerâmicas. 

Figura 01: Municípios do Seridó Potiguar com indústrias de cerâmicavermelha. Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2011). (Cartograma produzido por
Elisângelo Fernandes da Silva). 
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A indústria de cerâmica vermelha concentra todos aqueles empreendimentos industriais, cujos
após a queima apresentam a cor avermelhada. Para Limaverde (1983, p. 3) “a palavra

(coisa queimada), tem, modernamente, um sentido amplo
que abrange desde a arte de fabricar objetos de barro cozido até a matéria-prima, o artefato ou a 

por muitas transformações 
motivadas pela construção civil e pela economia. No estado do Rio Grande do Norte as primeiras
unidades de fabricação de telhas eram chamadas de oleiras, cujo processo produtivo era realizado de

Foi na década de 1990 que essa atividade passou por uma
reestruturação produtiva, com a introdução de máquinas para facilitar o processo produtivo. Com

rebatimentos na dinâmica ambiental, social e econômica onde essas empresas

No Rio Grande do Norte a indústria de cerâmica vermelha concentra-se, principalmente, nos 
polos produtores do Seridó, do Vale do Açu e de Natal, embora tenha unidades espalhadas em outros

olo do Seridó, pode-se afirmar que este 
que produzem, principalmente, telhas e tijolos

se observar a espacialização dos

Figura 01: Municípios do Seridó Potiguar com indústrias de cerâmica
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2011). (Cartograma produzido por
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Conforme apresentado anteriormente doze municípios seridoenses apresentam
ritórios, gerando emprego e renda. O município que concentra o

maior número de indústrias é Parelhas
Carnaúbas dos Dantas registrou 19 empresas (NASCIMENTO,
um quantitativo que varia de 06 a 01 cerâmica. Vale destacar que parte da produção de cerâmica
produzida nessa região é comercializada
Pernambuco como principal mercado consumidor. Mesmo com o aumento no número de
essa atividade ainda predomina com defasagem tecnológica, gestão empresarial deficiente e mão
obra desqualificada, o que requer maiores investimentos no sistema produtivo, para que haja uma
melhoria nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.

Para garantir sua produção as indústrias de cerâmica vermelha utilizam uma grande
quantidade de recursos naturais na sua produção, destacando
Geralmente, a água usada na produção das telhas e tijolos é retirada de pequenos reservatórios
situados nas proximidades das unidades fabris, como açudes e poços. A argila, principal matéria
prima para essa indústria é encontrada em áreas de lavras autorizadas como também e
aluviões situadas em algumas propriedades rurais e nos açudes públicos situados na região. A lenha
usada nos fornos das cerâmicas é proveniente da mata nativa local e das áreas serranas, tendo como
principal vegetal retirado o cajueiro, vindo pr

De modo geral, a indústria de cerâmica vermelha assume um papel importante na geração de
emprego e renda no Seridó potiguar. Por outro lado, provoca uma série de impactos ambientais que
podem ser mensurados com a
anteriormente eram utilizados para a produção de alimentos.
5. IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXTRAÇÃO DE ARGILA PELA INDÚSTRIA

DE CERÂMICA VERMELHAS NA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR
A argila se constitui como um

especificamente pela indústria de cerâmica vermelha para a fabricação de artefatos como: telhas
tijolos e lajotas. A exploração desse recurso natural que na maioria dos casos
de várzeas localizadas nos açudes e
demanda do mercado consumidor. Nessa perspectiva, é importante referendar que a argila é
considerada como a principal matéria prima da
população que reside nas áreas próximas a esses empreendimentos. No entanto, é notório afirmar
que, “a extração de argila é feita por retroescavadeiras
explorado, suprimindo a vegetação, além de estarem muitas
(ANICER; SEBRAE, 2014, p. 52). Entretanto, constata
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Conforme apresentado anteriormente doze municípios seridoenses apresentam
cerâmica vermelha nos seus t nicípio que concentra o
maior número de indústrias é Parelhas, com 30 indústrias de pequeno e médio porte, enquanto
Carnaúbas dos Dantas registrou 19 empresas (NASCIMENTO, 2011). Os demais municípios registram
um quantitativo que varia de 06 a 01 cerâmica. Vale destacar que parte da produção de cerâmica
produzida nessa região é comercializada internamente e para os demais estados do Nordeste, tendo

mercado consumidor. Mesmo com o aumento no número de
essa atividade ainda predomina com defasagem tecnológica, gestão empresarial deficiente e mão
obra desqualificada, o que requer maiores investimentos no sistema produtivo, para que haja uma

elhoria nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.
Para garantir sua produção as indústrias de cerâmica vermelha utilizam uma grande

quantidade de recursos naturais na sua produção, destacando-se a água, a argila e a lenha.
usada na produção das telhas e tijolos é retirada de pequenos reservatórios

situados nas proximidades das unidades fabris, como açudes e poços. A argila, principal matéria
prima para essa indústria é encontrada em áreas de lavras autorizadas como também e
aluviões situadas em algumas propriedades rurais e nos açudes públicos situados na região. A lenha
usada nos fornos das cerâmicas é proveniente da mata nativa local e das áreas serranas, tendo como
principal vegetal retirado o cajueiro, vindo principalmente da região da Serra de Santana.

De modo geral, a indústria de cerâmica vermelha assume um papel importante na geração de
emprego e renda no Seridó potiguar. Por outro lado, provoca uma série de impactos ambientais que
podem ser mensurados com a devastação da mata nativa e a retirada de solos férteis que
anteriormente eram utilizados para a produção de alimentos. 

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXTRAÇÃO DE ARGILA PELA INDÚSTRIA
DE CERÂMICA VERMELHAS NA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR 

constitui como um recurso mineral que é utilizado pelo setor da construção civil,
especificamente pela indústria de cerâmica vermelha para a fabricação de artefatos como: telhas
tijolos e lajotas. A exploração desse recurso natural que na maioria dos casos

s localizadas nos açudes e rios se constituem como uma prática rotineira para
demanda do mercado consumidor. Nessa perspectiva, é importante referendar que a argila é
considerada como a principal matéria prima das cerâmicas, gerando emprego e rend
população que reside nas áreas próximas a esses empreendimentos. No entanto, é notório afirmar

extração de argila é feita por retroescavadeiras que deixam ‘buracos’ ou ‘cavas’
explorado, suprimindo a vegetação, além de estarem muitas vezes próximas a cursos d’água”

Entretanto, constata-se que na maioria dos casos a exploração desse

Conforme apresentado anteriormente doze municípios seridoenses apresentam indústrias de 
cerâmica vermelha nos seus territórios, gerando emprego e renda. O mcerâmica vermelha nos seus teerrritórios, gerando emprego e renda. O município que concentra o

com 30 indústrias de pequeno e médio porte, enquanto
2011). Os demais municípios registram

um quantitativo que varia de 06 a 01 cerâmica. Vale destacar que parte da produção de cerâmica
demais estados do Nordeste, tendo

mercado consumidor. Mesmo com o aumento no número de empresas 
essa atividade ainda predomina com defasagem tecnológica, gestão empresarial deficiente e mão-de-
obra desqualificada, o que requer maiores investimentos no sistema produtivo, para que haja uma

Para garantir sua produção as indústrias de cerâmica vermelha utilizam uma grande
se a água, a argila e a lenha.

usada na produção das telhas e tijolos é retirada de pequenos reservatórios
situados nas proximidades das unidades fabris, como açudes e poços. A argila, principal matéria-
prima para essa indústria é encontrada em áreas de lavras autorizadas como também em áreas de 
aluviões situadas em algumas propriedades rurais e nos açudes públicos situados na região. A lenha
usada nos fornos das cerâmicas é proveniente da mata nativa local e das áreas serranas, tendo como

incipalmente da região da Serra de Santana. 
De modo geral, a indústria de cerâmica vermelha assume um papel importante na geração de

emprego e renda no Seridó potiguar. Por outro lado, provoca uma série de impactos ambientais que
devastação da mata nativa e a retirada de solos férteis que

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXTRAÇÃO DE ARGILA PELA INDÚSTRIA
recurso mineral que é utilizado pelo setor da construção civil,

especificamente pela indústria de cerâmica vermelha para a fabricação de artefatos como: telhas
tijolos e lajotas. A exploração desse recurso natural que na maioria dos casos é proveniente de áreas 

como uma prática rotineira para atender a 
demanda do mercado consumidor. Nessa perspectiva, é importante referendar que a argila é

emprego e renda para parcela da 
população que reside nas áreas próximas a esses empreendimentos. No entanto, é notório afirmar

que deixam ‘buracos’ ou ‘cavas’ no solo 
vezes próximas a cursos d’água” 

se que na maioria dos casos a exploração desse
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recurso mineral não é feita da forma que a legislação ambi
sua extração, as empresas acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra.

A extração desse recurso mineral para atender a de
problemas ambientais que se iniciam com a retirada da vegetação nativa para limpeza do terreno,
sobretudo nas Áreas de Preservação Permanentes (APP) que são responsáveis pela proteção dos
mananciais. Desse modo, com a retirada da vegetação ciliar inicia
onde é retirada a matéria prima utilizada na indústria de cerâmica vermelha.

Além disso, a exploração de argila vem provoca
ambiente, com repercussões negativas sobre a qualidade de vida da população local, pois a
exploração desordenada desse recurso mineral em vários municípios da região do Seridó vem pondo
em risco a sobrevivência de muitas famílias resident
para a produção de alimentos como é o caso do milho, feijão, b
como produção de ração para alimentar o
raros no Seridó potiguar e com o crescimento no número de cerâmicas nas últimas décadas, houve
um uso intensivo desse recurso
cerâmicas têm comprado argila em várias áreas do Seridó, cujos municípios fornecedores confundem
se com aqueles que produzem telhas, conforme pode ser visualizado no mapa 02.

Figura 02:
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (
Elisângelo Fernandes da Silva)
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recurso mineral não é feita da forma que a legislação ambiental orienta, tendo em vista que após a
sua extração, as empresas acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra.

A extração desse recurso mineral para atender a demanda industrial tem provocado
niciam com a retirada da vegetação nativa para limpeza do terreno,

sobretudo nas Áreas de Preservação Permanentes (APP) que são responsáveis pela proteção dos
mananciais. Desse modo, com a retirada da vegetação ciliar inicia-se a abertura de imensas cavas
onde é retirada a matéria prima utilizada na indústria de cerâmica vermelha.

a exploração de argila vem provocando sérios impactos ambientais ao meio
ambiente, com repercussões negativas sobre a qualidade de vida da população local, pois a

xploração desordenada desse recurso mineral em vários municípios da região do Seridó vem pondo
em risco a sobrevivência de muitas famílias residentes no campo que fazem uso das

a produção de alimentos como é o caso do milho, feijão, batata doce, melancia e melão, bem
como produção de ração para alimentar os seus rebanhos. Vale destacar que os solos argilosos são
raros no Seridó potiguar e com o crescimento no número de cerâmicas nas últimas décadas, houve
um uso intensivo desse recurso, o que tem contribuído para a exaustão das reservas de argila.

argila em várias áreas do Seridó, cujos municípios fornecedores confundem
se com aqueles que produzem telhas, conforme pode ser visualizado no mapa 02.

Figura 02: Municípios fornecedores de argila para as cerâmicas
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO (2011). (Cartograma produzido por
Elisângelo Fernandes da Silva) 

ental orienta, tendo em vista que após a
sua extração, as empresas acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra. 
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sobretudo nas Áreas de Preservação Permanentes (APP) que são responsáveis pela proteção dos
se a abertura de imensas cavas de 

 
do sérios impactos ambientais ao meio

ambiente, com repercussões negativas sobre a qualidade de vida da população local, pois a
xploração desordenada desse recurso mineral em vários municípios da região do Seridó vem pondo

no campo que fazem uso das áreas de várzeas 
atata doce, melancia e melão, bem

Vale destacar que os solos argilosos são
raros no Seridó potiguar e com o crescimento no número de cerâmicas nas últimas décadas, houve

, o que tem contribuído para a exaustão das reservas de argila. As 
argila em várias áreas do Seridó, cujos municípios fornecedores confundem-

se com aqueles que produzem telhas, conforme pode ser visualizado no mapa 02. 
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Geralmente a retirada de argila acontece
Seridó, sendo necessário destacar que o uso intensivo e ao mesmo tempo desordenado desse
recurso, tem contribuído para exaurir ao longo do tempo os depósitos aluviais existentes nos rios e
açudes da região, o que vem causando sérios desequilíbrios ambientais
et. al (2003, p. 120): 

Grandes quantidades de argila são retiradas dos baixios, deixando crateras desiguais,imprestáveis para agricultura, a menos que fosse feito um esforço plapreenchimento e nivelamento. Assim, perdenão só pela sua condição topográfica, de maior recepção de água, mas por terem os solosmais profundos e de maior fertilidade

O uso predatório desse recgrande parte de seu solo é considerado pedregoso, pode vir aespaço geográfico, pois sua retirada em grandes quantidades inviabiliza a continuidade da atividagrícola na área, provocando prejuízos para a agricultura familiar, que perde férteis. Além disso, esse uso inadequado do solo provocaocasionar erosão devido o carreassoreamento dos corpos de água.
Além disso, devemos entender que a argila utilizada no processo produtivo da indústria de

cerâmica vermelha é considerada
recurso pode trazer implicações negativas para presentes e futuras gerações já que “[...] 30
centímetros de solo podem levar cerca de 1.000 anos para se formar, a partir da decompos
rochas” (KOFF; PEREIRA, 1989 apud GUERRA

Desse modo, é pertinente referendar que a extração da argila se constitui como uma atividade
que apresenta diversos impactos sobre os meios físicos, biótico e antrópico e que para minimizar seus
efeitos sobre o meio ambiente e a população local é necessári
preventivas como pode ser constatado no quadro 01 (FIEMG; FEAM, 2013)
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Geralmente a retirada de argila acontece à montante dos grandes reservatórios de água do
Seridó, sendo necessário destacar que o uso intensivo e ao mesmo tempo desordenado desse
recurso, tem contribuído para exaurir ao longo do tempo os depósitos aluviais existentes nos rios e

que vem causando sérios desequilíbrios ambientais, pois de acordo c
Grandes quantidades de argila são retiradas dos baixios, deixando crateras desiguais,imprestáveis para agricultura, a menos que fosse feito um esforço plapreenchimento e nivelamento. Assim, perde-se parte das áreas mais nobres para agricultura,não só pela sua condição topográfica, de maior recepção de água, mas por terem os solosmais profundos e de maior fertilidade. 

uso predatório desse recurso natural que é de extrema relevância para uma região ondegrande parte de seu solo é considerado pedregoso, pode vir a comprometer a sustentabilidade nespaço geográfico, pois sua retirada em grandes quantidades inviabiliza a continuidade da atividprejuízos para a agricultura familiar, que perde os solos mais profundosférteis. Além disso, esse uso inadequado do solo provoca problemas de degradação, que podemocasionar erosão devido o carregamento do material pela força das águas, o que pode provocarassoreamento dos corpos de água.   
Além disso, devemos entender que a argila utilizada no processo produtivo da indústria de

cerâmica vermelha é considerada como um solo de boa qualidade e que o uso desordenado desse
curso pode trazer implicações negativas para presentes e futuras gerações já que “[...] 30

centímetros de solo podem levar cerca de 1.000 anos para se formar, a partir da decompos
(KOFF; PEREIRA, 1989 apud GUERRA; JUNIOR, 2007, p. 9). 

Desse modo, é pertinente referendar que a extração da argila se constitui como uma atividade
que apresenta diversos impactos sobre os meios físicos, biótico e antrópico e que para minimizar seus
efeitos sobre o meio ambiente e a população local é necessário a adoção de algumas medidas
preventivas como pode ser constatado no quadro 01 (FIEMG; FEAM, 2013).

montante dos grandes reservatórios de água do
Seridó, sendo necessário destacar que o uso intensivo e ao mesmo tempo desordenado desse
recurso, tem contribuído para exaurir ao longo do tempo os depósitos aluviais existentes nos rios e

pois de acordo com Sampaio 
Grandes quantidades de argila são retiradas dos baixios, deixando crateras desiguais,imprestáveis para agricultura, a menos que fosse feito um esforço planejado dese parte das áreas mais nobres para agricultura,não só pela sua condição topográfica, de maior recepção de água, mas por terem os solos

urso natural que é de extrema relevância para uma região ondecomprometer a sustentabilidade nesseespaço geográfico, pois sua retirada em grandes quantidades inviabiliza a continuidade da atividadee os solos mais profundosde degradação, que podemforça das águas, o que pode provocar
Além disso, devemos entender que a argila utilizada no processo produtivo da indústria de

e que o uso desordenado desse
curso pode trazer implicações negativas para presentes e futuras gerações já que “[...] 30

centímetros de solo podem levar cerca de 1.000 anos para se formar, a partir da decomposição das 

Desse modo, é pertinente referendar que a extração da argila se constitui como uma atividade
que apresenta diversos impactos sobre os meios físicos, biótico e antrópico e que para minimizar seus

o a adoção de algumas medidas
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Tabela 01: Principais impactos ambientais e medidas mitigadoras a serem adotadas na extração de
argila 

MEIO PRINCIPAIS IMPACTOS

Físico 

Poluição do ar devido à emissãode material particulado fino(poeira) proveniente das viasde acesso. 
Erosão do solo devido àexposição do mesmo a águaspluviais. 
Assoreamento dos cursos dágua. 
Emissão de ruídos provenientesdas dragas, caminhões emaquinários. 

Biótico Supressão da vegetação.

Antrópico

Impacto visual devido àsalterações na topografia doterreno e a supressão dacobertura vegetal. 
Obtenção de mão de obraespecializada. 

Fonte: FIEMG e FEAM (2013, p. 31
De modo geral, os dados disponibilizados no quadro 01, apontam que os impactos decorrentes

da extração de argila são bem variados e que para reduzir os seus efeitos sobre o meio ambiente e
consecutivamente sobre a qualidade de vida da população deve
mitigadoras durante a exploração desse recurso.
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Tabela 01: Principais impactos ambientais e medidas mitigadoras a serem adotadas na extração de

PRINCIPAIS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS
Poluição do ar devido à emissãode material particulado fino(poeira) proveniente das vias

Utilizar caminhão pipa, durante o horário demovimentação dos caminhões e equipamentos.

Erosão do solo devido àexposição do mesmo a águas Realizar drenagem de água pluvial para o interior dascavas, de modo a evitar processos erosivos no solo.

Assoreamento dos cursos de Drenar as águas pluviais, poisescoadas para as margens carrcursos de água. 
Emissão de ruídos provenientesdas dragas, caminhões e Realizar a manutenção constante dos equipamentos,bem como acoplar silenciadores nos escapamentosdos mesmos. Para os trabalhadores, o uso de EPIsdeverá ser obrigatório. 

Supressão da vegetação. 
Solicitar autorização por órgão ambiental responsávelpara tal atividade visto ser um impacto inevitável. Oempreendedor deve recuperar o solo exposto comvegetação ao final da extração.

Impacto visual devido àsalterações na topografia doterreno e a supressão da
Manter o retaludamento das margens, nunca superiora seis metros, com inclinação de cerca de 30%.

Obtenção de mão de obra Capacitar à população próxima ao empreendimentopara valorização destes profissionais.
2013, p. 31) 

De modo geral, os dados disponibilizados no quadro 01, apontam que os impactos decorrentes
da extração de argila são bem variados e que para reduzir os seus efeitos sobre o meio ambiente e
consecutivamente sobre a qualidade de vida da população deve-se ado
mitigadoras durante a exploração desse recurso.  

Tabela 01: Principais impactos ambientais e medidas mitigadoras a serem adotadas na extração de

MEDIDAS MITIGADORAS 
Utilizar caminhão pipa, durante o horário demovimentação dos caminhões e equipamentos. 

Realizar drenagem de água pluvial para o interior dascavas, de modo a evitar processos erosivos no solo. 

Drenar as águas pluviais, pois se evita que sejamescoadas para as margens carreando material para os

Realizar a manutenção constante dos equipamentos,bem como acoplar silenciadores nos escapamentosdos mesmos. Para os trabalhadores, o uso de EPIs

Solicitar autorização por órgão ambiental responsávelser um impacto inevitável. Oempreendedor deve recuperar o solo exposto comvegetação ao final da extração. 
Manter o retaludamento das margens, nunca superiora seis metros, com inclinação de cerca de 30%. 

população próxima ao empreendimentopara valorização destes profissionais. 

De modo geral, os dados disponibilizados no quadro 01, apontam que os impactos decorrentes
da extração de argila são bem variados e que para reduzir os seus efeitos sobre o meio ambiente e

se adotar algumas medidas 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O setor de cerâmica vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o
aperfeiçoamento da sua atividade
tecnologias para o aperfeiçoamento do processo de queima da cerâmica. Além disso, é de suma
importância a formalização da atividade extrativa, bem como incentivo ao associativismo e
principalmente o atendimento a legislação mineral e ambiental.

Os impactos decorrentes dessa atividade podem alterar ambientes naturais, modificar e até
extinguir algum recurso natural. Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da
argila para atender a demanda produtiva, onde a retirada desta matéria
produção tem gerado impactos ambientais positivos e negativos na sua cadeia produtiva.

Os impactos foram constatado
não é feita da forma que a legislação ambiental recomenda, p
acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra. No que se refere a região
do Seridó Potiguar, isso vem provocado sérios impactos ambientais ao meio ambiente, com
repercussões negativas sobre a qu
desse recurso, em vários municípios da região do Seridó,
muitas famílias residentes no campo que fazem uso dessas áreas agrícolas.

No que se referem aos impactos positivos, as empresas de cerâmica contribuem para o
desenvolvimento econômico local, geração de renda, sendo nesse contexto uma grande geradora de
emprego.  

Como contribuição dessa pesquisa é importante frisar da necessidade de fiscalização p
cumprimento da legislação ambiental para mitigar os impactos dessa atividade na região e promover
uma conscientização junto aos empresários sobre a importância da preservação dos recursos
naturais, nesse caso em particular da argila. Essa realid
ainda são poucos os estudos sobre os impactos ambientais na extração de argila na
cerâmica vermelha. 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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O setor de cerâmica vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o
ento da sua atividade, o que requer melhorias na produção e investimento

tecnologias para o aperfeiçoamento do processo de queima da cerâmica. Além disso, é de suma
importância a formalização da atividade extrativa, bem como incentivo ao associativismo e
principalmente o atendimento a legislação mineral e ambiental. 

tos decorrentes dessa atividade podem alterar ambientes naturais, modificar e até
extinguir algum recurso natural. Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da
argila para atender a demanda produtiva, onde a retirada desta matéria
produção tem gerado impactos ambientais positivos e negativos na sua cadeia produtiva.

constatados que na maioria dos casos a exploração desse recurso mineral
não é feita da forma que a legislação ambiental recomenda, pois após a sua extração, as empresas
acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra. No que se refere a região

vem provocado sérios impactos ambientais ao meio ambiente, com
repercussões negativas sobre a qualidade de vida da população local, pois a exploração desordenada

municípios da região do Seridó, tem colocado em risco a sobrevivência de
muitas famílias residentes no campo que fazem uso dessas áreas agrícolas. 

aos impactos positivos, as empresas de cerâmica contribuem para o
desenvolvimento econômico local, geração de renda, sendo nesse contexto uma grande geradora de

Como contribuição dessa pesquisa é importante frisar da necessidade de fiscalização p
cumprimento da legislação ambiental para mitigar os impactos dessa atividade na região e promover
uma conscientização junto aos empresários sobre a importância da preservação dos recursos
naturais, nesse caso em particular da argila. Essa realidade também faz parte da região S
ainda são poucos os estudos sobre os impactos ambientais na extração de argila na
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O setor de cerâmica vermelha enfrenta grandes desafios para a manutenção e o
, o que requer melhorias na produção e investimento em 

tecnologias para o aperfeiçoamento do processo de queima da cerâmica. Além disso, é de suma
importância a formalização da atividade extrativa, bem como incentivo ao associativismo e

tos decorrentes dessa atividade podem alterar ambientes naturais, modificar e até
extinguir algum recurso natural. Para o desenvolvimento dessa atividade temos a extração mineral da
argila para atender a demanda produtiva, onde a retirada desta matéria-prima associada a sua 
produção tem gerado impactos ambientais positivos e negativos na sua cadeia produtiva. 

que na maioria dos casos a exploração desse recurso mineral
ois após a sua extração, as empresas

acabam abandonando o local, sem sequer realizar a recuperação da lavra. No que se refere a região
vem provocado sérios impactos ambientais ao meio ambiente, com

alidade de vida da população local, pois a exploração desordenada
em risco a sobrevivência de

aos impactos positivos, as empresas de cerâmica contribuem para o
desenvolvimento econômico local, geração de renda, sendo nesse contexto uma grande geradora de

Como contribuição dessa pesquisa é importante frisar da necessidade de fiscalização para 
cumprimento da legislação ambiental para mitigar os impactos dessa atividade na região e promover
uma conscientização junto aos empresários sobre a importância da preservação dos recursos

bém faz parte da região Seridó, pois, 
ainda são poucos os estudos sobre os impactos ambientais na extração de argila na indústria de 

Brasileiro de Apoio às Micro e. Cartilha Ambiental: Cerâmica Vermelha. 2014. Disponível em:<http://anicer.com.br/Cartilha_Ambiental_Ceramica_Vermelha_%202014.pdf>. Acesso em: 24
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ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA: CONHECIMENTO SOBRE 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 

Eduardo Paulo de Pontes1, Erineide da Costa e Silva2 e Thiago Pereira de Paiva Silva3
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RESUMO 

O objeto de investigação do presente artigo foi analisar o 
conhecimento dos acadêmicos do 6° ao 9° período do 
curso de odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) sobre os resíduos sólidos gerados 
nos consultórios odontológicos.  Para tanto, aplicou-se 
questionários aos acadêmicos que expressaram seus 
conhecimentos acerca da temática baseados nas 
normatizações existentes. Os resultados do levantamento 
apontaram para um conhecimento satisfatório acerca da 
temática abordada que, na grade do curso da referida 

instituição é aplicada no 4° período. Os acadêmicos 
demonstraram estar cientes dos riscos ambientais 
decorrentes do mau gerenciamento dos resíduos e da 
exigência da implantação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), bem como 
consideram que os atuais profissionais da área estão bem 
preparados para lidar com a questão do 
acondicionamento dos diversos tipos de resíduos e que 
eles seguem as normatizações que tratam do tema. 

PALAVRAS-CHAVE: acondicionamento, odontologia, resíduos hospitalares. 

ACADEMICS OF ODONTOLOGY COURSE: KNOWLEDGE ABOUT SOLID WASTE 
GENERATION IN THE DENTAL OFFICE 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the knowledge of academics 
from the 6th to the 9th period of odontology course at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) about 
solid waste generated in the dental offices. Therefore, it 
were applied questionnaires to the academics who 
expressed their knowledge about the theme based on 
existing norms. The survey results pointed to a 
satisfactory knowledge about the addressed theme, 
which is applied in the 4th period of the curriculum 

framework of this institution. Academics have 
demonstrated an awareness of the risks arising from the 
mismanagement of waste, and the requirement of 
implementation of the Solid Waste Management Plan 
(PGRSS), considering that current professionals are well 
prepared to deal with the issue of packaging the various 
types of waste and that they follow the regulations that 
cares about this subject. 

KEY-WORDS: packaging, odontology, hospital waste. 
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1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil é bastante recente.  O marco legal 

para a gestão e manejo dos resíduos sólidos no Brasil foi instituído pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Essa lei fortalece os princípios da gestão integrada 

e sustentável de resíduos sólidos, e também dispõe sobre as responsabilidades dos geradores e do 

poder público (BRASIL, 2010). Ou seja, contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes da produção, acondicionamento, manejo e descarte final dos resíduos sólidos.  

Neste artigo, focaremos nos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, com ênfase a área de 

odontologia, cujo objetivo foi investigar e analisar o conhecimento dos acadêmicos do 6° ao 9° 

período do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre os 

resíduos sólidos gerados nos consultórios odontológicos. Sobre a temática, Mário Marques 

Fernandes em sua monografia apresentada à Faculdade de Odontologia de Piracicaba da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) destaca que é necessária uma reforma no ensino, a 

fim de incluir nos processos pedagógicos, novas compreensões de integralidade, articulação, 

diálogo, problematização, de modo a preparar os futuros profissionais para a instrumentalização e 

para o enfrentamento da problemática dos resíduos sólidos de serviços de saúde, com 

responsabilidade e comprometimento. 

Segundo o Artigo 13 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a definição de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) são aqueles gerados nos serviços de saúde de acordo com normas do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Estes 

apresentam alta periculosidade e merecem maior atenção quanto ao seu acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final, uma vez que em seus componentes existem materiais 

contaminados por doenças infecciosas, resíduos tóxicos, inflamáveis, radioativos e etc. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) os define como aqueles que se originam de qualquer 

atividade de natureza médico-assistencial humana ou animal, farmacologia e saúde, medicamentos 

vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias. 

Como todas as atividades relacionadas à área da saúde produzem quantidade expressiva de 

resíduos sólidos que devem ser gerenciadas de forma correta, as clínicas odontológicas estão 

inseridas nesse contexto e para funcionarem, necessitam de alvará da vigilância sanitária e também 

da Secretária Estadual de Saúde de acordo com normas e princípios de biossegurança. São 

classificados em resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos perfurocortantes ou escarificantes 

e resíduos comuns (ANVISA, 2006). Os resíduos sólidos da atividade odontológica se apresentam 

nos grupos A, B, D e E de acordo com suas características (Garbin et al, 2008) e devem ser 

acondicionados de forma específica e ter destinação final adequada. 

De acordo com Razaboni (2010) no grupo A estão inseridos rejeitos potencialmente 
contaminantes, aqueles que contêm fluidos corpóreos como saliva e/ou sangue e devem ser 
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acondicionados em saco impermeável branco leitoso com símbolo de infectante. Já o grupo B é 

identificado por resíduos químicos, que confere aos restos de amálgama e devem ser 

acondicionados em recipientes de vidro com água e tampados. Devem estar identificados e serem 

encaminhados para universidades que possuem laboratório químico. Também deve ser 

encaminhado em sua embalagem original, o fixador, o chumbo e o papel preto que envolve a 

película. O grupo D é composto pelos resíduos comuns, os quais não apresentam risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente e que são passíveis de reciclagem e podem ser 

inseridos na Política dos 3R’s que têm o princípio de Reduzir, Reutilizar e Reciclar. No grupo E estão 

os resíduos perfurocortantes, os quais podem causar ferimentos e cortes devendo ser 

acondicionados em caixas resistentes à ruptura e punctura com tampa e identificado.  

Compreende-se que os profissionais dessa área, em sua formação acadêmica, devem ser 

preparados para a instrumentalização e para o enfrentamento da problemática dessa temática, com 

responsabilidade e comprometimento, de forma que possam gerenciar adequadamente os resíduos 

gerados nos consultórios odontológicos. Por essa razão, desenvolvemos a presente pesquisa, cujo 

objetivo foi identificar o conhecimento dos acadêmicos do curso de Odontologia da UFRN sobre os 

resíduos sólidos gerados nos consultórios odontológicos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS
Foram aplicados 25 questionários, composto por 13 questões objetivas, aos acadêmicos do 

6° ao 9° Período do Curso de Odontologia da UFRN. Os questionários foram aplicados no próprio 

departamento do curso. Após coleta de dados, passou-se a sistematização e análise quali-

quantitativa dos dados, que serão apresentados e discutidos a seguir. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao conhecimento sobre a temática, todos afirmaram que a estudaram no 4° 

período do Curso. Quanto à pertinência da preocupação com produção, acondicionamento e 

destinação final dos resíduos gerados em consultório odontológico, 96% dos acadêmicos julgou 

importante. Quanto ao gerenciamento incorreto dos resíduos gerados área de saúde, 100% entende 

que se trata de ameaças evidente ao meio ambiente e qualidade de vida. 

No tocante à resolução RDC 33/2003 da ANVISA, 72% afirmou conhecer, mas 68% 

desconhecem os tipos de tratamento realizados no processo de descontaminação dos resíduos de 

serviços odontológicos. Mesmo assim, 56% opinou que os odontólogos têm se preocupado com 

esta normatização em seus espaços de trabalhos e 52% entende que esses profissionais se 

preocupam com o acondicionamento desses resíduos. 

Ao serem questionados se tubetes de anestésico, lixas metálicas e matriz de aço são 

exemplos de perfurocortantes, 24% demonstraram conhecimento acerca desses materiais. 

Também demonstraram conhecer a forma de acondicionamento dos resíduos do grupo A e dos 

restos de amálgama.  
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Quanto às classificações de acordo com a ABNT NBR 12808/1993, apenas 8% dos estudantes 

demonstraram saber que na classe A estão os resíduos infectantes exemplificados por sangue e 

hemoderivados; na classe B os resíduos especiais, como exemplo, os radioativos e na classe C, os 

resíduos comuns que foram exemplificados pelos resíduos de varrição. De forma geral, os dados 

mais relevantes obtidos e discutidos neste tópico estão expostos na Tabela 1.  

Tabela 1: Resultados obtidos com o questionário aplicado aos acadêmicos. IFRN, 2014. 

Em comparação aos resultados obtidos por Fernandes (2009) em sua monografia, quando 

questionados sobre o acondicionamento dos materiais perfurocortantes, os resultados foram 

equivalentes, visto que a grande maioria dos estudantes, nos dois casos, afirmaram ser em caixas 

resistentes. Entretanto, quando questionados sobre os resíduos dos grupos A, B, D e E da 

odontologia, apenas 48% dos estudantes alegaram conhecê-los e relacionaram cada grupo ao seu 

respectivo resíduo, que foi exemplificado por algodão com fluidos corpóreos (grupo A), amálgama 

(grupo B), papel toalha (grupo D) e agulha de anestesia (grupo E), percentual bem inferior em 

relação aos resultados da pesquisa de Fernandes. 

4 CONCLUSÕES
Em suma, constatou-se com essa pesquisa, que a maior parte dos acadêmicos demonstram 

ter conhecimento satisfatório sobre acondicionamento dos resíduos, a classificação quanto aos 

Variáveis N° de casos (%) 

Conhecimento sobre a temática abordada 100% 

Conhecimento sobre a resolução RDC 33/2003 da ANVISA 72% 

Considera que os profissionais atuam conscientes com a RDC 
33/2003 

56% 

Considera que os profissionais atentam para o correto 
acondicionamento dos resíduos 

52% 

Considera importante o gerenciamento dos resíduos sólidos de 
saúde 

96% 

Considera ameaça a qualidade do meio ambiente o 
gerenciamento incorreto dos resíduos 

100% 
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grupos e preocupação com a temática. O bom desempenho dos acadêmicos confirma o 

compromisso da Instituição com a qualidade da formação dos profissionais que irão atuar nos 

consultórios e que ao implantar o PGRSS tenham a capacidade de gerenciamento e conscientização 

da problemática que são os Resíduos Sólidos de Saúde. Sendo assim, consequentemente, há o 

compromisso com a cidadania, afinal a destinação final inadequada dos resíduos sólidos 

compromete a qualidade de vida de todos, através da poluição do solo, das águas, do ar e visual. 
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MODELO SUSTENTÁVEL DE DRENAGEM URBANA ASSOCIADA COM 

COBERTURA VEGETAL

B. A. Lourenço¹ e L. M. S. de Lima ²
E-mail: bia-alves-lourenco@hotmail.com1 e lissialima21@gmail.com2

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo geral conhecer o 

modelo de gestão urbana referente à arborização 

na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

A problematização passou a ser a notável falta de 

planejamento desses métodos, visível na escassez 

de árvores nas vias públicas que permeiam nosso 

município. Propõe-se apresentar um modelo de 

proposta para ratificar o problema que leve em 

consideração os critérios necessários, com ruas 

mais e melhor arborizadas, atenuando-se, assim, o 

caos da paisagem urbana em termos de estética 

visual e tornando-a mais sustentável. Iremos 

abordar como tema o modelo sustentável de 

drenagem urbana associada com cobertura 

vegetal. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: drenagem; sustentabilidade; urbanização; arborização 

SUSTAINABLE MODEL OF URBAN DRAINED ASSOCIATED WITH VEGETAL 

COVERING

ABSTRACT 

It has aimed to analyse the urban 

management’s question referring to the 

afforestation of Natal, capital city of Rio Grande do 

Norte. The problem is the notable lack of planning of 

these methods, visible in scarcity of trees on the 

public road which permeate our town. It has been 

proposed present a offer to ratify the problem that 

consider the necessary criterion, more and better 

afforested streets, reducing so, the urban view’s 

chaos in terms of visual esthetic and making more 

sustainable. We will approach as theme, the 

sustainable model of urban drainage associated with 

vegetal covering.

. 

KEY-WORDS: Drainage; sustainability; urbanization; afforestation 
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1 INTRODUÇÃO 
É complexa a relação entre cidade e meio ambiente. O crescimento acelerado das cidades 

exige planejamento para que estas se desenvolvam em um viés ambientalmente sustentável. No 

processo de estruturação das mesmas, precisa-se levar em consideração a preservação de suas 

áreas verdes, que vêm sendo negligenciadas na escala de prioridades de gerenciamento. 

Durante a primeira revolução industrial, com as pessoas deixando os campos em direção às 

cidades, ocorreu o grande avanço na urbanização, ligado ao avanço da tecnologia, causando 

transformações no meio produtivo industrial. No Brasil, no século XIX, já havia um processo de 

crescimento de centros urbanos, com surgimento de uma infraestrutura diferente. O século XX foi 

marcado pela industrialização e mecanização do campo, é nesse período, principalmente, que se 

acentua o descaso do homem para com a natureza. Segundo a ONU, nos anos 2000, o Brasil 

contava com 84% de sua população na área urbana, e a estimativa para as décadas de 2040 e 

2050 é que a essa porcentagem suba para 93%. Com esse crescimento acelerado, se faz necessária 

uma maior prioridade da questão ambiental dentro do planejamento urbano. 

Com o desenvolvimento do sistema capitalista, o mundo hoje vive no modelo 

desenvolvimentista, em meio a um estímulo ao consumo exacerbado da população e ao estímulo 

a grandes obras para atividades de construção civil. Tudo isso leva a uma interferência 

considerável no espaço geográfico, exigindo recursos naturais para o processo de produção, 

degradando ecossistemas e biomas e gerando grande poluição. 

Até o ano de 1987, acreditava-se que só seria possível uma redução dos impactos 

ambientais interrompendo-se a atividade industrial, e as nações jamais aceitariam comprometer 

seu desenvolvimento em prol da causa ambiental. Nesse ano, surgiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, mostrando que uma coisa independe da outra e é possível, sim, que 

leve-se em consideração as questões ambientais sem necessidade de uma estagnação produtiva. 

O fenômeno do desenvolvimento sustentável mostrou que é possível e necessário haver uma 

harmonia entre desenvolvimento econômico e questões ambientais. 

Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, 

sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico 

deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental (ECO-92, Conceito de 

desenvolvimento sustentável. 
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Essa expansão do meio urbano vem levando a uma retração das áreas verdes. É um 

conflito gerado pela dificuldade de convivência entre as árvores e o caos da cidade, como fiações 

elétricas, esgotos, postes, além das folhas que caem nas ruas e precisam ser varridas. Em 

detrimento disso, a estruturação das cidades acaba caminhando para o lugar errado. Acaba-se 

priorizando outras questões devido a essa dificuldade que envolve os métodos de arborização 

urbana. Porém, não se pode ignorar os incontáveis benefícios da árvore para a saúde humana pela 

melhora na qualidade do ar, atenuação de ruídos e mal cheiro, além de tornar a cidade um 

ambiente mais cômodo. 

Dentre os problemas que permeiam o sistema de arborização em Natal, optou-se, no 

presente artigo, por abordar a situação da drenagem urbana traçando comparações entre o 

modelo vigente na maior parte do município e o modelo sustentável para escoamento de água. 

Tendo em vista o fim proposto, analisou-se a atual situação e as possíveis soluções para uma 

ratificação dos problemas. Natal conta atualmente com 803.739 habitantes (IBGE) e possui clima 

tropical úmido, com temperatura média em torno de 25,5°C, com máxima de 31,3° e mínima de 

21,1°C. Índice pluviométrico de 1263 mm, sendo as principais chuvas nos meses de junho à agosto 

(SEMURB, Dados informativos de Natal, 2009). 

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Problematização: Sistema impróprio de urbanização e drenagem 

 Em Natal, muitas vezes, devido a negligência quando a necessidade de um melhor 

planejamento, privilegia-se o concreto e a arborização com palmeiras ao invés da arborização com 

árvores de espécies nativas. É preciso priorizar, também, essa diversidade das espécies, pensando-

se no plantio de árvores que sejam compatíveis com o espaço onde serão plantadas, havendo não 

uma concorrência, mas sim uma correlação entre as árvores e o espaço urbano de calçadas, 

fiações e canalizações, apresentando condições para que estes possam existir em harmonia. 

O estado do Rio Grande do Norte apresentou crescimento populacional no 
período 2000-2010 de 1,33% ao ano, crescimento esse um pouco menor do que o 
registrado na década anterior. Entre 1991 e 200 o estado cresceu à taca de 1,58% ao ano. 
Com relação às meso-regiões do Estado, o maior crescimento populacional ocorreu na 
região Leste, onde se situa a Região Metropolitana de Natal. Nesta meso-região o 
crescimento foi de 1,77% ao ano, entre 200 e 2010. (Flávio H.; Maria do L.; O Rio Grande 
do Norte e sua região metropolitana no Censo de 2010) 
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Devido ao avanço da urbanização, com muito concreto e poucas árvores, altera-se o ciclo 

hidrológico e temos o fenômeno das ilhas de calor. Natal passa por uma mudança de temperatura 

nos últimos tempos: 

A mudança abruta ocorreu devido a fatores repentinos, mas os especialistas 
confirmam que a temperatura média da Grande Natal está mais quente e a tendência é 
piorar. Em meio século, entre 1960 e 2010, os termômetros registraram um aumento de 
1,5 grau nas médias anuais da região metropolitana (...) o avanço das temperaturas 
médias é o mais preocupante e está relacionado à urbanização e industrialização de 
Natal.” (Natal está mais quente e sufocante. Tribuna do Norte, 4 jun. 2014). 

Ações predatórias e grande crescimento populacional, inclusive por ser uma cidade 

turística, levaram a uma predominância de pavimentos e asfaltos no espaço urbano, o que 

impossibilita a infiltração da água no solo impedindo a alimentação do lençol freático. Essa má 

utilização do solo leva a sua impermeabilização, que, juntamente com as construções civis e 

desmatamento de áreas verdes, acarreta mudanças de temperatura, enchentes, contaminação de 

mananciais e altera o clico hidrológico natural. Tudo isso fica visível na época de chuva, com 

alagamentos por toda a cidade, que possui sistemas de drenagem e saneamento básico precários 

e problemas com escoamento de água.

2.2 Modelos de drenagem

Com a falta de vegetação, o solo torna-se impermeável e a água escoa por ele. Devido a 

essa impermeabilização, ocorre uma maior frequência de inundações. "As enchentes aumentam a 

sua frequência e magnitude em razão da impermeabilização do solo e da construção da rede de 

condutos pluviais. O desenvolvimento urbano pode também produzir obstruções ao escoamento, 

como aterros, pontes, drenagens inadequadas, obstruções ao escoamento junto a condutos e 

assoreamento" (TUCCI, 2008).

"Um sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é composto por estruturas e 

instalações de engenharia destinadas ao transporte, retenção, tratamento e disposição final das 

águas das chuvas." (ADASA, 2015). Com enfoque na drenada urbana, há o modelo convencional, 

predominante na maior parte da capital do Rio Grande do Norte, e o modelo sustentável.

O modelo convencional ou clássico tem por objetivo drenar a água o mais rápido possível, 

enquadrando-se no padrão de soluções imediatas, e, portanto, não condiz com conceito de 
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sustentabilidade. Com a impermeabilização do solo devido ao crescimento das cidades, esse 

sistema tornou-se falho, pois, sem vegetação para reter a água, esta passa a escoar sobre o solo e 

escorre toda para o sistema de drenagem que fica cheio. O sistema sustentável surge com uma 

proposta que traga benefícios a longo prazo, e não apenas imediatos, por meio de mecanismos 

que proporcionem maior infiltração da água das chuvas.

A drenagem convencional é ainda mais cara, pois envolve a compra de granito, em cima da 

qual o poder público pode superfaturar. O modelo sustentável de drenagem urbana associada 

com cobertura vegetal surge com novas técnicas de engenharia. Hoje, em Natal, a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas de Drenagem é o órgão público municipal responsável, pelos serviços 

de drenagem, o que fica estabelecido na Lei Complementar 124/2011, que, em seu artigo 1°, 

estabelece: "O Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Natal é um 

dos instrumentos básicos para a política de desenvolvimento urbano sustentável, que visa 

contribuir para a consolidação do meio urbano com a implementação de normas, regras, estudos 

e diretrizes que auxiliem nas tomadas de decisão do gestor público para a manutenção da 

infraestrutura existente e a implantação da infraestrutura necessária para o controle, manejo e 

convívio com as águas provenientes das precipitações pluviométricas".

O projeto de drenagem de maior utilização na capital norte riograndense tem como base 

canteiros com tubulações implantadas no solo, que destinam a água das chuvas aos lagos e rios 

mais próximos, fazendo com que a água não seja reaproveitada de forma correta. 

Imagem 1: (fotografado pelas autoras) Modelo de canteiro com predominância em 

Natal. Não possui aeramento do lençol freático, não contribui para uma absorção efetiva da 

água.  Br-304, Macaíba. 

Após a duplicação da BR 10, foi colocado em prática um novo modelo; neste, os canteiros 

são inclinados de forma que facilite a captação de águas; entretanto, o fundo do canteiro ainda é 
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de concreto, impossibilitando o aeramento dos solos e a irrigação do lençol freático. No modelo 

proposto, o ideia seria o fundo de areia, para que a água fosse melhor absorvida e para poder 

abrigar as raízes das árvores. 

Imagens 2 e 3 (fotografado pelas autoras): Imagens da BR 101 após implantação de novo 

modelo de drenagem, com fundo de concreto. A proposta seria substituir o concreto por areia, 

tornado mais sustentável. 

O projeto sustentável de drenagem urbana, utilizado, por exemplo, pelas cidades de 

Curitiba e Porto Alegre, tem como base o modelo de canteiros com paredes de terra inclinadas, 

coberta com vegetação nativa e com o solo de areia. Há, também, a implantação correta de 

árvores nos canteiros, colaborando, assim, para a aeração do solo, irrigação do lençol freático e a 

implantação de mais áreas verdes em meio a ambientes tão urbanizados.
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Ilustração 1 (Elaborado pelas autoras): comparativa de projeto de 

drenagem vigente atualmente e o projeto proposto pelo presente artigo. 

O lençol de Natal é flutuante, rebaixando na seca e enchendo no inverno. A cada dia 

inviabilizamos mais a superfície e bombeamos mais água. Como consequência, a cada ano que 

passa o lençol baixa mais. Existem projetos incoerentes para trazer água do Rio Maxaranguá, há 

35km da capital, em vez de buscar-se uma solução mais viável e prática.

Observando-se a ilustração 1, no modelo atualmente aplicado, o canteiro central é 

elevado. A água que drena vai para a sarjeta e da sarjeta encaminha-se ao rio.

No modelo proposto, ambientalmente viável, substitui-se o concreto por areia e a água irá 

infiltrar no próprio terreno. Com a presença de árvore, esse modelo torna o solo mais areável, pois 

as raízes contribuem para seu aeramento, o que favorece a infiltração.

517



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

3 METODOLOGIA

Para a elaboração do presente artigo, foi realizada, inicialmente, uma visita à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) com o intuito de levantar temas relevantes 

da área ambiental que tivessem urgência de serem abordados na cidade de Natal, sendo preferido 

pelos autores do artigo a questão relacionada a drenagem urbana.  

Para obtenção de um conhecimento acerca do tema proposto, quanto a como se dá o 

procedimento de drenagem, quais seus pré-requisitos e implicações e quais as condições propícias 

para que este seja propriamente implantado, foram realizadas pesquisas de fundamentação 

teórica em sites, artigos científicos sobre o tema e livros disponíveis na biblioteca virtual da 

Semurb. 

Quanto às propostas de regulamentações, foi visitada a Lei Complementar 124/2011 para 

um levantamento de como estão as diretrizes de planejamento urbanístico ambiental, qual os 

preceitos requeridos na proposta de lei para Natal/RN e quais as técnicas que se pretende 

empregar. 

Optou-se pelo método de caráter comparativo entre os tipos de drenagens. A coleta de 

dados se deu por meio de visitas aos locais que apresentavam tipos de drenagem semelhantes aos 

abordados. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pôde-se constatar que Natal/RN não apresenta um sistema eficiente de drenagem e 

necessita de uma maior planejamento urbanístico, assim como a melhoria na aplicação de seus 

projetos sustentáveis, visto que a capital utiliza-se, em maior parte, do sistema de drenagem 

convencional. 

 Suas áreas com predomínio de vegetação na arborização de vias públicas 

constituem-se, majoritariamente, de canteiros de árvores construídos sem o devido planejamento 

e que acabam conflitando com a paisagem urbana por não se levar em consideração fatores 

indispensáveis. 

Faz-se necessária uma maior conscientização da população que tem sua qualidade 

de vida diretamente afetada pela arborização de vias públicas, a qual, muitas vezes, constitui a 

única fonte de contato dos natalenses com o meio natural devido à escassez de áreas verdes, bem 

como maior comprometimento dos órgãos públicos para redução dos prejuízos socioambientais. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente artigo buscou avaliar e discutir alguns aspectos do sistema falho de drenagem 

urbana em Natal bem como apresentar o sistema de drenagem sustentável, ainda não utilizado na 

maioria das cidades brasileiras. Buscou-se abordar a drenagem travando paralelos com outros 

fatores ambientais relevantes no meio urbano, tal como arborização. 

Para tal fim, foi realizada uma visita à SEMURB com o intuito de obtenção de dados e leis 

complementares referentes à problemática em questão, e realizou-se a análise de áreas de Natal 

que apresentam modelos de drenagem que se aproximassem ao proposto, mais especificamente 

na BR-101. Com os dados obtidos, foi possível a percepção dos fatores contribuintes para a atual 

conjuntura, que apontam para o fato de que a problemática não parte somente da atualidade, 

onde os responsáveis optam por um sistema ineficiente, nem apenas na população, que não cobra 

para que ocorra uma mudança, mas também do crescimento desordenado das cidades, sem 

planejamento necessário. 

Para a resolução, é preciso haver maior conhecimento e conscientização concedidos à 

população em questões de sustentabilidade, de forma que venham a cuidar e cobrar dos 

governantes para que a mesma seja colocada em prática. Constatou-se a inegável importância da 

aplicabilidade de projetos como o apresentado, visando-se a construção de um espaço mais 

harmônico e saudável para os habitantes, priorizando-se áreas arborizadas e drenagens 

corretamente estruturadas. Constatou-se, ainda, uma ligação entre a impermeabilização 

característica do solo da capital e os problemas no ciclo hidrológico, sendo imprescindível o uso 

não apenas de soluções imediatas, mas de soluções que sejam vantajosas para a posteridade. 

519



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

6    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tribuna do Norte. [Home page na Internet]. Natal está mais quente e sufocante. [acesso em 04 de 

jun. de 2015]. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/natal-esta-mais-quente-e-

sufocante/278495>. 

Sua pesquisa. [Home page na Internet]. Ilha de Calor: Saiba o que é, exemplos, formação, meio 

ambiente, fenômeno climático. [acesso em 01 de abr. de 2015]. Disponível em: 

<http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ilha_de_calor.htm>. 

Observatório das Metrópoles. [Home page na Internet]. CENSO 2010: periferia da RM de Natal

cresce mais que o dobro do estado. [acesso em 29 de ago. de 2015]. Disponível em: 

<http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:c

enso-2010-periferia-da-rm-de-natal-cresce-mais-que-o-dobro-do-

estado&catid=45:materias&lang=pt>. 

ADASA. [Home page na internet]. Drenagem de Águas Pluviais. [acesso em 27 de ago. de 2015] 

Disponível em: 

<http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=840:drenagem-

de-aguas-pluviais&catid=74:servicos-publicos&Itemid=316>. 

Aguafluxus. [Home page na Internet]. Drenagem urbana: clássica x sustentável. [acesso em 28 de

ago. de 2015]. Disponível em: <http://www.aquafluxus.com.br/drenagem-urbana-classica-x-

sustentavel/>. 

Tucci, Carlos E. M. Águas Urbanas. 22 (63) 2008. 106 p.

Lei Complementar Nº. 124. [Home page na Internet]. [acesso em 27 de ago. de 2015]. Disponível 

em: 

<http://www.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/legislacao/LeiComplementar_20110701_124_.p

df>.  

520
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RESUMO 

Os resíduos sólidos, desde a sua geração à política de 
reaproveitamento dos mesmos, constituem um tema 
que possui um amplo enfoque, dando possibilidades 
para o trabalho em distintas perspectivas, no 
contexto escolar. Desse modo, faz-se necessário que 
se explore suas diferentes possibilidades, permitindo 
um trabalho interdisciplinar bastante rico e 
aprofundado de modo a consolidar o papel da 
educação ambiental. Assim, torna-se necessária uma 
discussão sobre a Importância de uma educação 
ambiental com enfoque na problemática dos resíduos 

sólidos de forma interdisciplinar e análise no contexto 
escolar de como vem sendo tratado este tema 
atualmente. O presente trabalho tem por objetivo 
discutir a importância de se trabalhar, como tema de 
educação ambiental, os resíduos sólidos no contexto 
escolar, de maneira interdisciplinar, a partir de uma 
revisão bibliográfica que trata do assunto em 
questão. 

PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos, interdisciplinar, educação ambiental. 

SOLID WASTE AND ENVIRENOMENTAL EDUCATION IN THE SCHOOL CONTEXT: 
WHY AN INTERDISCIPLINARY WORK 

ABSTRACT 

Solid waste from its generation to reuse policy 
thereof, constitute a topic that has a broad focus, 
giving opportunities to work in different perspectives 
in the school context. Thus, it is necessary to explore 
their different possibilities, allowing a fairly rich 
interdisciplinary work and deepened in order to 
consolidate the role of environmental education, thus 
an argument it is necessary on importance of 

environmental education with a focus on the issue of 
solid waste in an interdisciplinary way in the school 
context and analysis of how this issue is being 
addressed currently. This paper aims to discuss the 
importance of work, the theme of environmental 
education, solid waste in the school context, in an 
interdisciplinary way, from a literature review that 
deals with the subject in question. 

KEY-WORDS: solid Waste, Interdisciplinary, environmental education. 
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1   APRESENTAÇÃO

A produção de resíduos sólidos sempre existiu e é inevitável, acompanha o homem desde 

os tempos mais remotos, pois, este, em qualquer atividade, produz resíduos. Porém, presenciamos 

uma intensificação de sua produção por vivermos em uma sociedade de consumo. 

Vivenciamos atualmente uma crise ambiental mundial que vem se agravando de forma 

acelerada, pondo em risco a manutenção da vida no planeta. Esta crise está, também, atrelada a 

produção em larga escala de resíduos, devido a mentalidade capitalista bastante presente no 

mundo atual, muitas vezes, descomprometida com o equilíbrio ambiental e, por isso, atua, 

estimulando uma ação predatória na natureza, na busca incessante por lucros exorbitantes. 

As empresas em busca do aumento de seus lucros incorporam a ideia de passageiro, do 

descartável ao produto que é comercializado. Desta forma, por meio de propagandas, induzem as 

pessoas ao consumismo do supérfluo. Ao trocarem rapidamente produtos que logo ficam velhos. 

Diante dessa expansão da produção dos resíduos sólidos que vem gerando consequências 

graves e até irreversíveis no âmbito ambiental e tendo os meios de comunicação como 

responsáveis pela divulgação da atual situação, devido a sua marcante presença na sociedade, 

somos constantemente convidados a fazermos uma reflexão crítica sobre esta situação e a 

tomarmos atitudes sérias para melhoria desse quadro. Desse modo, presenciamos uma série de 

discussões sobre o tema, com o intuito de buscar uma solução para o problema. 

A crescente preocupação com a qualidade de vida, que está associada à quantidade de 

resíduo sólido que é produzido, vem estimulando as escolas, de forma intensa, a elaborarem e 

implantarem projetos de educação ambiental (EA). Neste sentido, o professor exerce um papel 

fundamental na educação ambiental, por isso, é preciso que o mesmo possua profundidade sobre 

o tema. E isso só será possível através de uma formação continuada, não devendo perder de vista

as diferentes possibilidades da problemática, no que se refere aos resíduos sólidos, adotando uma

postura de não se restringir a questão da coleta seletiva, pois, para que haja uma transformação, é

preciso problematizar a temática, de modo a suscitar a análise de outras questões, através da

interdisciplinaridade.

Sendo assim, diante dessa importância que vem se dando a questão dos resíduos sólidos, 

dentro do contexto escolar, como tema para se trabalhar a educação ambiental, com ênfase numa 

perspectiva de desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade, este artigo tem por objetivo 

fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto em questão, de modo a defender a exploração da 

problemática dos resíduos sólidos em educação ambiental, no contexto escolar, partindo por um 

viés interdisciplinar, contribuindo, dessa forma, com um fazer pedagógico em educação ambiental 

transformador e ressaltando a importância de contemplar diferentes aspectos do conhecimento 

humano. 
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A produção exacerbada de resíduos sólidos, aliada a sua disposição e acondicionamentos 

inadequados, vem agravando a degradação ambiental e comprometendo nossa qualidade de vida 

ao intensificar a proliferação de vetores e contaminar as águas subterrâneas. Diante dessa 

situação, é de extrema importância desenvolver uma educação ambiental sobre a ótica 

interdisciplinar em resíduos sólidos, de modo a estimular o educando a adotar formas conscientes 

de manejo dos mesmos e de contenção de sua produção através da crítica ao consumismo 

inconsciente, convidando-o a ser um multiplicador da ética ambiental, pois assim, poderemos 

construir uma sociedade mais preocupada e engajada com a reversão do atual quadro de 

degradação do meio ambiente. 

Este trabalho é fruto da preocupação em se contribuir com a defesa de uma educação 

ambiental interdisciplinar, que trabalhe a conscientização da comunidade escolar acerca do 

tratamento adequado dos resíduos sólidos, pois, ao observar o comportamento dos alunos dentro 

do ambiente escolar, em seus diferentes espaços como no refeitório, na sala de aula e banheiros, 

deparamo-nos com a constatação da despreocupação do educando com o descarte do lixo 

produzido por ele.  

Como o presente estudo encontra-se em sua fase inicial optamos por discutir teoricamente 

sobre resíduos sólidos e educação ambiental de forma interdisciplinar no contexto escolar, a partir 

de uma revisão bibliográfica. O estudo, além desta introdução, está composto por Revisão 

bibliográfica, Metodologia, Resultados e discussões, Conclusão e Referências bibliográficas. 

2   LIXO OU RESÍDUO?

Vivenciamos uma sociedade onde se cultiva a cultura do descartável, sendo a 
mesma definida por Furnival (2006 apud EIGENHEER, 2008) como a sociedade em que a 
atividade de consumo ocupa papel central na vida das pessoas que a constituem. Assim, o 
modelo econômico vigente nos dias de hoje, aliado ao desenvolvimento tecnológico e 
industrial que produz bens de consumo em grandes quantidades e está sempre inovando, 
colocando no mercado produtos que em pouco tempo são superados por versões mais 
modernas, estimula o consumismo exagerado e inconsciente.  

Esta situação é caracterizada por Layrargues (2002) como obsolescência planejada 
que acontece quando os indivíduos são obrigados a consumir bens que se tornam obsoletos 
antes do tempo, já que cada vez mais se tornam ultrapassados logo após saírem 
das fábricas. Consequentemente, contribuem de forma significativa para o aumento da 
produção de resíduos sólidos, que são descartados, na grande maioria das vezes, de 
qualquer forma, sem nenhuma preocupação com os transtornos que isso possa causar. 

Diante dessa cultura de consumo desenfreado, aprendemos que é natural descartarmos o 
que não queremos mais, o que, ao nosso ver, não serve mais. Portanto, acreditamos que a 
origem do problema dos resíduos sólidos está no excesso de sua produção que está associada a 
forma como os
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concebemos, isto é, como algo que não serve mais. Nesse sentido precisamos refletir sobre 
o significado de lixo e resíduos para podermos adotar uma postura mais adequada ao
tratamento da questão.

Existe uma confusão no uso das palavras lixo e resíduo, pois notamos uma 
gradual substituição da primeira pela segunda, entendidas como tendo o mesmo significado, 
contudo, há diferença. O dicionário Aurélio (1998) define “lixo” como sendo coisa imprestável que 
se joga fora, isto é, para o Aurélio o que foi jogado fora não serve mais, é inútil. De acordo com 
a associação Brasileira de normas técnicas, ABNT (1987), “resíduos sólidos” são definidos como 
aqueles que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, de serviços, varrição e agrícola.  

Diante disso, notamos diferenças na forma de conceber resíduo e lixo, pois enquanto este 
se apresenta como algo que nos conduz a eliminar, excluir, aquele nos remete a pensar 
na sua reutilização, já que resíduo se apresenta como o que sobra de diferentes atividades, 
abrindo espaço para possibilidade de reaproveitamento. Percebemos que, apesar dessas 
expressões serem empregadas como palavras com significados iguais, as mesmas, possuem 
diferenças, existindo por trás uma forma específica de relacionamento com os materiais 
resultantes das atividades humanas e meio ambiente e devem ser tratadas de acordo com o seu 
contexto, pois:

Resíduo sólido e lixo, embora comumente usadas como sinônimo, tanto na 
linguagem técnica e legal, quanto na coloquial, não significam, necessariamente, a 
mesma coisa. Lixo está associado à noção da inutilidade de determinado objeto, 
diferentemente de resíduo, que permite pensar em nova utilização, quer como 
matéria prima para a produção de outros bens de consumo, quer como composto 
orgânico para o solo (MANDARINO apud ZANETI, 2003, p. 20).

Notamos que enquanto a palavra lixo está impregnada de valores negativos e pejorativos 

quanto aos materiais resultantes das diferentes atividades humanas. A palavra resíduo nos sugere 

uma revisão desses conceitos e valores, instigando-nos a adotarmos uma nova postura perante 

esses materiais, pois mediante esta ressignificação, resíduo,  apresenta-se com novas atribuições, 

permitindo-nos reconhecer a possibilidade de reaproveitamento, isto é, regeneração do que 

pensávamos que teria como único destino o descarte natural, pois, conforme Demajorovic (1995 

apud NORONHA, 1995, p. 7)  a substituição do termo “lixo” por “resíduos sólidos” implica numa 

compreensão de que alguns subprodutos possuem valor econômico por possibilitarem 

reaproveitamento no processo produtivo.      

 Pensar no significado de resíduo também nos conduz a assumirmos que estamos em uma 

sociedade de consumo desenfreado e que, diante disso, precisamos refletir e buscar formas para 

frear este consumo e consequentemente reduzirmos a produção de resíduo sólido. Além disso, ao 

passarmos a adotar a palavra resíduo, devemos ter em mente uma nova atitude perante aquilo 

que estamos prestes a descartar e perante o meio ambiente. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

524



Para que possamos adotar as mudanças necessárias em educação ambiental e formarmos 

sujeitos conscientes e participativos, faz-se necessário que façamos uma reflexão acerca da 

educação ambiental, no sentido de analisarmos os conceitos construídos por diferentes autores 

em torno da questão, por isso, na próxima parte deste trabalho faremos uma leitura dos diferentes 

conceitos atribuídos à educação ambiental, pois consideramos essencial entender o que seja a 

mesma, para podermos atuar de forma consciente no processo de sensibilização do educando 

sobre as diferentes questões que envolvem a problemática ambiental. 

3  O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

A educação ambiental está fortemente presente na sociedade contemporânea, assistimos 

ao seu crescimento dentro do contexto escolar e em vários setores da sociedade. Chegamos a um 

momento muito importante da nossa história ao vivenciarmos uma crise ambiental que nos 

conduz a aprendermos com ela, pois devido à incerteza da continuidade da vida no futuro, somos 

instigados a revermos valores e hábitos. 

Assim, defendemos que só através do fortalecimento da educação ambiental como 

instrumento de transformação e formação de sujeitos conscientes é que poderemos reverter a 

situação, tendo como principal desafio a construção de uma cultura de preservação, isto é, 

adotando atitudes que nos levem a desconstruir um modelo predatório da relação homem-

natureza na sociedade e construir paulatinamente um modelo de sustentabilidade socioambiental. 

A educação ambiental inovadora e comprometida considera o homem em sua relação com 

o meio, como o principal personagem de mudança desse cenário de destruição e incerteza, através

de uma perspectiva interdisciplinar que reúna os diferentes tipos de conhecimento, pois é

necessário que se busque a união de todos os conhecimentos acumulados pelo homem ao longo

do tempo em prol dessa tarefa nobre e difícil que é a superação da crise ambiental.

Para caminharmos em busca dessa grande empreitada, faz-se necessário que, de forma 

preliminar, façamos perguntas sobre o conceito de educação ambiental, de modo a contribuir com 

a compreensão acerca da importância desse instrumento para a sociedade atual. Segundo 

Pelicione (2009), a educação ambiental nada mais é do que uma modalidade de educação aplicada 

às questões do meio ambiente, portanto, através de sua concepção, atua na formação, 

desconstrução e reconstrução de valores, para poder atuar de forma consciente na formação de 

um sujeito crítico preocupado com questões ambientais de forma a promover transformação de 

hábitos e atitudes, na busca incessante da religação desse sujeito com o seu eu e o universo. 

O Ministério do Meio Ambiente considera a educação ambiental de acordo com uma 

concepção de educação permanente tendo como foco o indivíduo e a comunidade que devem 

tomar consciência do seu meio ambiente de forma a adquirir conhecimentos, experiências, 

habilidades e valores essenciais para agirem de forma individual e coletiva e resolverem problemas 
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ambientais do presente e do futuro. Já de acordo com o conceito de educação ambiental definido 

pela comissão interministerial na preparação da ECO-92 a educação ambiental é caracterizada de 

forma a incorporar as dimensões socioeconômica, política, cultural e histórica, isto é, ela é vista de 

forma integral e não deve se basear em pautas rígidas de aplicação universal, devendo ser flexível 

e se moldar de acordo com as condições de cada país, região e comunidade, sob uma perspectiva 

histórica. 

Por seu turno, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define a Educação 

Ambiental como um processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 

consciência critica sobre as questões ambientais, e de atividades que levem à participação das 

comunidades na preservação do equilíbrio ambiental.  

Mellowes (1972 apud DIAS, 1992), define que Educação Ambiental seria um processo no 

qual deveria ocorrer o desenvolvimento progressivo de um senso de preocupação com o meio 

ambiente, baseado em um completo e sensível entendimento de relação do homem com o meio, 

ao passo que a conferência de Tbilisi irá considerar, a educação ambiental como sendo uma 

dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, voltada para a resolução dos problemas 

concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e da participação ativa do 

indivíduo e da sociedade. 

Diante do exposto, percebemos, que ao tentar discutir acerca da problemática ambiental, 

diferentes autores e instituições irão destacar a importância da educação ambiental através da 

construção de definições sobre a mesma. Nesses conceitos, é notória, a preocupação em se 

defender uma educação ambiental formadora de sujeitos críticos e conscientes, engajados e 

participativos para construção de novos hábitos e valores mais condizentes com a busca da 

sustentabilidade. 

4  METODOLOGIA

Para a revisão bibliográfica foram utilizados os recursos tecnológicos e seus softwares, 

como a internet para se fazer uma busca em bases de dados na internet, de modo a se fazer uma 

pesquisa de palavras-chaves em torno de termos relacionados com educação ambiental, resíduos 

sólidos, lixo, interdisciplinaridade, de modo a fazer um levantamento e selecionar textos 

atualizados e autores fundamentais que são referências essenciais para o estudo do tema. Em 

seguida foi realizada uma leitura aprofundada das literaturas selecionadas de modo a se buscar um 

aprofundamento, esclarecimento e fundamentação teórica para o desenvolvimento com clareza 

do trabalho de pesquisa acerca dos Resíduos sólidos e educação ambiental no contexto escolar. 

Diante do exposto, mediante esta metodologia de pesquisa e por meio de ferramentas 

tecnológicas de estudo, a pesquisa pretende realizar uma aproximação no que diz respeito aos 

resíduos sólidos e a educação ambiental, de modo interdisciplinar, pôde-se obter e aprofundar 
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conhecimentos para a evolução desta temática.  Neste sentido, após intensas leituras, houve a 

utilização do método comparativo em relação as contribuições dos autores referendados sobre a 

os resíduos sólidos e a educação ambiental no contexto escolar a partir de uma abordagem 

interdisciplinar. 

5  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o levantamento e a análise da literatura, observamos que vivenciamos uma 

necessidade urgente de aprimorarmos o trabalho sobre os resíduos sólidos no contexto escolar de 

modo interdisciplinar. Dito isto, as distintas disciplinas podem dar sua colaboração específica no 

desenvolvimento de práticas eficazes de consciência ambiental de modo atrelada à reflexão sobre 

o tema.

A superação da problemática dos resíduos sólidos perpassa pelo bom gerenciamento dos 

mesmos, através de práticas de acondicionamento, tratamento e destino adequados, pois atitudes 

simples de separação do lixo doméstico já contribuem bastante com a melhoria da situação, mas 

não são suficientes e nem podem se limitar a isso. Assim, a educação ambiental sobre os resíduos 

sólidos já é uma realidade em diferentes escolas e deve abranger o maior número possível de 

disciplinas através de projetos integracionistas, de forma a colocar a problemática ambiental sobre 

distintas perspectivas, ou seja, através da visão interdisciplinar, abarcando toda a complexidade do 

tema proposto, não se limitando, por exemplo, à questão da coleta seletiva, se o tema trabalhado 

for os resíduos sólidos. 

Ao implementar um trabalho em educação ambiental, sem a articulação das diferentes 

disciplinas, a escola, motiva simplesmente o estudante a separar lixo e a reciclar, de modo a 

restringir seu papel transformador. Percebemos que só haverá transformação da situação que 

assola o meio ambiente se o educador romper com o isolamento das disciplinas, promovendo a 

integração das mesmas em prol de um mesmo ideal: a causa ambiental. Desse modo, poder-se-á 

desenvolver no educando uma ética de respeito ao meio ambiente, instigando-o a pensar como 

um elemento desse meio. Para Morin (2003), a organização dos saberes de forma fragmentada, 

separada, compartimentados em disciplinas, é incoerente com o contexto atual, onde a realidade 

e os problemas estão cada vez mais complexos. 

As políticas educativas constituem uma possibilidade efetiva de reversão dos problemas 

gerados pela produção exagerada de resíduos sólidos, pois práticas educativas que valorizem 

diferentes tipos de conhecimento, através do trabalho integrado entre diversas disciplinas como a 

Sociologia, História, Biologia, Geografia, Economia, etc, podem contribuir para a um processo 

educativo crítico, questionador, reflexivo, que poderá tornar possível uma transformação e 

melhoria da qualidade ambiental. A escola, através da educação ambiental, deve instigar o 

educando a se perceber como sujeito da História, convidando-o a se engajar com a melhoria do 

meio ambiente, através de um relacionamento consciente e prudente.   
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A educação ambiental deve se pautar, fundamentalmente, em ações formativas para que 

haja de fato transformação na relação do homem com a natureza, pois através de ações que visem 

à  reflexão e a autocrítica, estará sendo implementada uma educação ambiental emancipatória, 

comprometida com a formação de sujeito consciente de suas ações e engajado em seu contexto, 

passando a ter escolha e mudar seu modo de se relacionar com o mundo de uma forma global, 

podendo se distanciar de padrões tidos como normais, através de uma atuação problematizadora 

da realidade, ao que Freire afirma: “[...] a educação problematizadora, de caráter autenticamente 

reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade [...] ”(FREIRE, 2005, p. 80).  

Para a consolidação de um modelo de educação ambiental transformador, faz-se necessário 

se distanciar das abordagens simplistas  que analisam os impactos causados pela ação do homem 

na natureza,  explorando apenas algumas áreas específicas, como biologia e ecologia que passam a 

ter privilégio e supremacia, agindo assim,  a educação ambiental adota uma postura restrita, por 

isso, é preciso buscar a reunião das diferentes áreas de conhecimento através de uma postura 

interdisciplinar, tendo em vista que o homem é complexo. Neste sentido, conforme Loureiro 

(2004), o fato de sermos uma espécie biológica não esgota o ser humano como ser social, ou seja, 

um ser complexo construído pelas relações entre o biológico, o ecológico, o político e o histórico.  

Faz-se necessário uma ação formativa dentro do contexto escolar, buscando-se a realização 

de uma pedagogia de projeto, de modo a contemplar a interdisciplinaridade e a pesquisa, 

integrando-se toda a comunidade escolar. Da mesma forma, urge que as ações e pesquisas partam 

da realidade onde o aluno vive, de modo a perceber que suas ações locais implicam no global, é 

preciso explorar desses alunos, alternativas para resolução de problemas ambientais do seu 

contexto, porque: 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os 
homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, vão 
temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria 
atividade criadora (FREIRE, 2005, p. 33).  

Para implementação da pedagogia de projetos, de antemão, faz-se necessário que sejam 

feitas formações com professores, para que estes possam colaborar na construção do projeto, 

inserindo ao projeto conhecimentos específicos das disciplinas ministradas e experiências de vida 

de cada professor, assim sendo, o trabalho interdisciplinar, em educação ambiental, iniciará com as 

reuniões, daí, pode-se extrair planos de ações e temas geradores que partam da realidade 

imediata do aluno, para isso, é preciso que se pesquise junto com o aluno e na comunidade onde 
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está inserido o aluno, os principais problemas ambientais. 

Em relação ao tema resíduos sólidos, cada disciplina do currículo escolar, poderá contribuir 

da seguinte forma: 

 Artes: transformação de lixo em arte, através da reutilização desses materiais de

forma artística, teatro;

 Ensino Religioso: Discussão sobre temas relevantes para questão dos resíduos

sólidos, de modo a sensibilizar o educando, através do cultivo a valores de

respeito, ética, respeito, solidariedade;

 Matemática: estudo de gráfico, percentagens;

 História: Relacionamento do homem com o lixo ao longo da História, da pré-

história aos dias atuais e estudo sobre a Revolução Industrial e o aumento da

produção de resíduos sólidos;

 Inglês: Leitura de textos em inglês sobre a problemática dos resíduos sólidos,

desenvolvimento de uma cartilha em inglês abordando a questão dos resíduos

sólidos de forma esclarecedora voltada para turistas e estudo sobre o tratamento

dos resíduos sólidos em outros lugares;

 Português: Organização de folders, cartilhas, quadrinhos, leitura, revisão

gramatical dos trabalhos escritos;

 Ciências: Recursos naturais, energia renovável, não renovável;

 Geografia: Impactos da produção de resíduos sólidos na cidade e no campo,

urbanização, crescimento das cidades e o aumento da produção dos resíduos

sólidos, consumismo;

 Educação Física: Gincanas, caminhadas na praia e nas ruas do bairro.

6  CONCLUSÕES

A pesquisa sobre o trabalho em resíduos sólidos e educação ambiental no contexto escolar 

de forma interdisciplinar,  encontra-se em desenvolvimento, por isso não podemos apresentar 

dados da pesquisa de campo e nem conclusões sobre o trabalho acerca da temática ambiental no 

que diz respeito aos resíduos sólidos no âmbito da escola, de modo a evidenciar e destacar os 

trabalhos que vêm sendo realizados nas escolas, no entanto, percebemos a importância desse 

estudo no espaço escolar, de modo a perceber como vem sendo tratada esta temática e se vem 

sendo tratada verdadeiramente no contexto escolar de modo interdisciplinar, com a participação 

de todas ou da maioria das disciplinas, propondo-se caminhos e alternativas para um 

desenvolvimento de um trabalho eficaz e de qualidade na busca pela conscientização e mudança 

de atitudes dos alunos em geral. 
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO DO SERIDÓ POTIGUAR 

E. F. Silva1 e L. M. M. Reis 
E-mail: elisangelo21@hotmail.com1; leci.reis@ifrn.edu.br²

RESUMO 

Este artigo aborda a temática do processo de 
desertificação que vem afetando grandes extensões 
de terras, mais precisamente no Seridó Potiguar, 
decorrente da interferência antrópica que, aliada às 
condições climáticas, provocam sérios problemas de 
ordem ambiental, social e econômica. Nessa 
perspectiva, o objetivo geral foi o refletir sobre o 
processo de desertificação do Seridó potiguar. A 
metodologia foi pautada em pesquisa bibliográfica 
em periódicos, livros e teses. Como conclusão, no que 
se refere ao processo de desertificação que afeta a 

região do Seridó, o mesmo foi provocado pelo 
sobrepastoreio, pela mineração, pela retirada de 
argila dos vales e dos leitos dos rios para a fabricação 
de telhas e tijolos, pela extração da mata nativa para 
a queima nos fornos das cerâmicas e por outras 
atividades que surgiram após a derrocada da 
cotonicultura e da mineração. Tendo em vista essa 
realidade, conclui-se ainda que, se faz necessário a 
intervenção do poder público na busca de soluções 
para reverter esse processo que já afeta milhares de 
pessoas no Seridó.  

PALAVRAS-CHAVE:  processo de desertificação, semiárido,  potiguar .

RESUMO 

This article addresses the issue of desertification 
which is affecting large tracts of land, more precisely 
in Seridó Potiguar, due to anthropogenic 
interference, combined with the weather conditions, 
causing severe environmental, social and economic. 
From this perspective, the overall objective was to 
reflect on the process of desertification of Seridó 
Potiguar. The methodology was based on 
bibliographical research in journals, books and theses. 
In conclusion, as regards the process of 

desertification that affects Seridó region, it was 
triggered by overgrazing by mining, by removal of 
clay valleys and riverbeds for manufacturing roof tiles 
and bricks, the extraction of native forest for burning 
in the ovens of ceramics and other activities that 
arose after the collapse of the cotton industry and 
mining. Given this reality, it is concluded yet, it is 
necessary the intervention of the government in 
finding solutions to reverse this process that already 
affects thousands of people in Seridó.  

KEY-WORDS: desertification, process, semiarid, potiguar. 
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 1    INTRODUÇÃO
Estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento e gestores institucionais tem-se 

empenhado no entendimento dos processos de desertificação nas diversas regiões do planeta, 

bem como identificando e analisando as implicações sociais e econômicas, de sua expansão, pelo 

território. Nesse sentido, o território da desertificação, entendido como a área geograficamente 

delimitada, em que a ação antrópica modela o seu espaço, constitui-se como foco de discussão 

entre as diversas instâncias governamentais e não-governamentais, uma vez que a degradação 

dos recursos naturais tem comprometido a melhoria de vida, da população local, na medida em 

que passa a ser mais vulnerável à pobreza e às desigualdades sociais (SOBRINHO, 2002).  

Por esse viés, o conceito de território é tomado como guia teórico, uma vez que esse não 

“é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de 

sistemas de coisas criadas pelo homem, [...], porém uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence” (SANTOS, 2001, p. 96). Partindo dessa lógica, uma das 

preocupações recentes da comunidade científica, e até mesmo da população em geral, está 

relacionada aos problemas ambientais que se alastram pelo planeta, como consequência das 

ações humanas que a serviço do sistema econômico dominante utiliza os recursos naturais, sem 

levar em consideração o equilíbrio dos ecossistemas, visando apenas a reprodução do capital à 

custa de um consumo inconsequente de bens duráveis e não duráveis. 

Diante da atuação do homem sobre o ambiente, diversas interferências ambientais foram 

desencadeadas criando uma série de transtornos para todas as espécies que habitam o planeta. 

Nesse cenário, a desertificação tem-se revelado como uma complexa problemática de 

repercussões internacionais que atinge diversos países, inclusive o Brasil. Esse fenômeno que há 

séculos vem provocando sérios desequilíbrios ambientais só passou a ser estudado pela 

comunidade científica a partir da década de 30, quando o meio-oeste americano foi afetado por 

uma intensa degradação dos solos que atingiu uma área de 380.000 Km² (BRASIL, 2005).  

Por essa lógica, algumas causas que levaram ao surgimento da desertificação nessa área 

foram os intensos desmatamentos e as práticas agrícolas inadequadas agravados pela seca dos 

anos de 1929 e 1932 (TRAJANO 2005). Mas, foi na década de 1970 que a comunidade internacional 

despertou para esse processo, pois região semiárida do Sahel africano, “[...] vivenciou uma grande 

seca resultando, entre outras consequências, na dizimação de mais de 500.000 pessoas de fome” 

(BRASIL, 2005, p. 3). 

Posteriormente, a desertificação foi pauta de discussões na Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo, na Suécia em 1972, que resultou na realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre desertificação, no ano de 1977 em Nairóbi, no Quênia. Esse 

evento contribuiu para divulgar internacionalmente esse processo, bem como deliberar propostas 

para a elaboração do Plano de Ação Mundial de Combate à desertificação. Além disso, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 
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1992, foi primordial para a aprovação de diversos documentos relacionados ao meio ambiente, 

inclusive, a Agenda 21, que reúne uma série de discussões sobre a relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, é preciso referendar que a desertificação é “[...] a 

degradação dos solos em áreas áridas semiáridas e subúmidas secas, resultante de diversos 

fatores, inclusive de variações climáticas e de atividades humanas” (AGENDA 21, 1997, p. 183).  

Nesse cenário, o semiárido configura-se como um espaço susceptível a esse processo, 

apresentando alguns núcleos, cujas atividades antrópicas estão acelerando a degradação do solo. 

Na medida em que esteja interligando homem-natureza, a região do Seridó Potiguar, localizada no 

RN, incrustada em pleno domínio do semiárido, caracterizada como uma das áreas mais afetadas 

pela desertificação do nordeste, uma vez que, as atividades antrópicas em consonância com as 

condições naturais têm intensificado os problemas ambientais presentes nessa região. Para tal, o 

objetivo geral deste estudo foi o de refletir sobre o processo de desertificação do Seridó potiguar.  

Justifica-se este estudo na medida em que, obter uma reflexão geográfica da situação 

desse território, possibilitará a compreender em que medidas as atividades antrópicas tem 

contribuído na formação do processo de desertificação. Para tal, este artigo está dividido em seis 

seções, introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e discussões, conclusão e 

referências bibliográficas. 

2 TERRITÓRIO EM PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

O território, enveredando por uma análise, requer algumas reflexões sobre políticas 

públicas empreendidas nesse espaço com fins de reduzir desigualdades sociais e problemáticas 

ambientais que comprometem a melhoria de vida da população local. Para Santos, et al, (2007, 

p. 47) “a ligação do território com a natureza é explícita e, nessa ligação, o território se torna,

antes de mais nada, uma fonte de recursos, meios naturais de existência”.

Considerando essa premissa, entende-se que há uma inter-relação entre o território e as 

políticas públicas, o que pode acarretar na realização de estudos geográficos. Para tanto, as 

políticas públicas devem ser compreendidas como o “conjunto de ações coletivas voltadas para a 

garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de 

determinada demanda, em diversas áreas” (COMUNELLO, et al, 2004, p. 180). 

Assim, as políticas públicas, consideradas como instrumentos capazes de afetar 

positivamente o bem-estar social, surgiram entre os séculos XIX e XX nos Estados Unidos, na 

Europa e na Austrália como resposta às problemáticas sociais que afetavam a qualidade de vida 

dos indivíduos que habitavam esses espaços. Dessa forma, a política pública “[...] pode ser 

concebida como um campo de ação que consiste em instituições e atividades que afetam 

positivamente o bem-estar dos indivíduos. O ambiente de ação é usualmente limitado a serviços 

de bem-estar publicamente” (BOTTOMORE; OUTHWAITE, 1996, 586-589). 
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Desse modo, a política pública é materializada através da ação do governo, embora tenha a 

participação de uma diversidade de atores sociais envolvidos nesse processo. Além disso, as 

políticas públicas podem ser entendidas como “[...] a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam na vida dos cidadãos” (SOUZA 2006, p. 

24). Estudiosos compreendem que as políticas públicas nascem do contexto social passando [...] 

pela esfera estatal como uma decisão de intervenção pública numa realidade social, quer seja para 

fazer investimentos ou para uma mera regulação administrativa (BONETI, 2006, p. 75). 

A partir desses sistemas de avaliação evidencia-se a necessidade eminente de enveredar 

por um caminho que mostre a consistência das providências tomadas pelo poder público e pelas 

organizações não-governamentais no combate ao processo de desertificação. Com base nos 

resultados apontados por essa investigação, espera-se identificar as carências e as potencialidades 

do território, visando divulgar as demandas e as precauções que devem ser adotadas pelo poder 

público e pela sociedade civil, para impulsionar uma utilização dos recursos naturais de forma 

mais ordenada e consciente. Dessa forma, “[...] o debate sobre as políticas públicas, bem como 

sobre o território, envolve não somente o âmbito da gestão governamental, mas também a 

participação dos cidadãos, os sujeitos que usufruem ou sofrem pela falta de recursos / serviços 

públicos locais [...]” (KOGA, 2003, p. 222). 

Diante dessa exposição, entende-se que o território dispõe de uma importante fonte de 

recursos naturais para o desenvolvimento social e se constituir numa “[...] porção da natureza e do 

espaço que uma sociedade reivindica como lugar em que os seus membros encontrarão 

permanentemente as condições e os meios materiais de sua existência” (GODELIER 1984 apud 

SANTOS, 2007, p. 47). O território em processo de desertificação, ocupado por uma dada 

população que reivindica para si parte de seus recursos naturais, entendidos aqui como bens 

primários, que são, na sua grande maioria, sua única fonte de renda, configura-se como palco de 

discussões e conflitos, haja vista as relações de poder que se estabelecem nesse ambiente 

bastante vulnerável pelas variações climáticas e, principalmente, pela ação humana. 

3 METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado através de revisões bibliográfica (GIL, 2009) realizada em 

diversas bases de dados, online e em bibliotecas como a biblioteca central Zila Mamede (UFRN) e 

biblioteca central Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT), setorial do DIAREN-IFRN, na busca de 

informações existentes sobre o tema deste estudo em livros, teses e periódicos.  

4 O PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

As sucessivas transformações que o homem provoca no espaço vêm intensificando o 

surgimento e a expansão do processo de desertificação. No território brasileiro, esse fenômeno 

atinge algumas regiões do Semiárido nordestino, principalmente, aquelas que se localizam no 

polígono das secas, sendo responsável por agravar a pobreza e as desigualdades sociais nesse 

território. Partindo dessa premissa, vários estados do Nordeste encontram-se num estágio crítico 
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de desertificação, sendo que as regiões mais afetadas nos Núcleos de Desertificação são as de: 

Gilbués no Piauí, Irauçuba no Ceará, Cabrobó em Pernambuco e Seridó no RN. Assim, o processo 

de desertificação é um fenômeno induzido naturalmente e agravado pela ação do homem em 

áreas com equilíbrio ecológico instável. 

O Estado do RN, incluso no polígono das secas, apresenta grande parte de seu território 

recoberto pela vegetação de Caatinga, que ostenta o xerofilismo como sua principal característica 

xeromórfica com plantas adaptadas ao clima, folhas transformadas em espinhos, caules 

suculentos, entre outros mecanismos, que visam armazenar e diminuir a perda de água nos 

períodos de estiagem (SANTANA, 2007). 

Em decorrência da escassez de precipitação, grande parte das espécies da Caatinga perde 

suas folhas durante a estiagem, condição fundamental para elas resistirem ao longo período de 

ausência de chuvas. Com o início da estação chuvosa o cenário de desolação paulatinamente dá 

lugar à paisagem verdejante que, repleta de vida, enche os olhos do sertanejo de esperança de 

dias melhores. Essas peculiaridades resultam do clima Semiárido, que abrange a maior parte do 

território potiguar, incluindo todo o Seridó norte-rio-grandense, cujas particularidades designam 

elevadas temperaturas durante todo ano; escassez, irregularidade e má distribuição de chuvas. 

Esse conjunto de fatores naturais descritos anteriormente traz consigo elementos que 

favorecem o desencadeamento de problemáticas ambientais como a desertificação. No RN (Figura 

2), pode-se afirmar que as Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) correspondem a 97,6% do 

território e abrigam 95,6% da população (BRASIL, 2005). Ressalta-se, portanto, que as atividades 

econômicas estabelecidas nesse recorte territorial foram responsáveis por modificar o ambiente, 

alterando amplamente suas condições naturais. 

Estudos apontam que uma das atividades tradicionais, a criação de gado “[...] foi sendo 

levado para o interior, abrindo uma nova fronteira” (TRINDADE, 2007, p. 60), que estabeleceu a 

fixação do homem no Seridó, alterando o espaço “vigente” com a construção de currais de gado e 

áreas de pastagens, redesenhando ao longo da história uma paisagem desnudada e com poucas 

variedades vegetais. Porém, historicamente no seridó potiguar a pecuária foi importante na 

delimitação do território, mas principalmente estruturação de uma economia que se tornou 

fundamental, também, para o RN. No espaço norte-rio-grandense, a criação de gado firmou-se 

como principal atividade econômica, testemunhando o cenário do sertanejo que se embrenharam 

pela Caatinga erguendo currais, desmatando e queimando a vegetação nativa (MORAIS, 2005). 

Diante dessas interferências a criação de gado desempenhou um papel fundamental para o 

povoamento do seridó e até hoje, ainda é uma das estruturas econômicas mais significativas para 

o desenvolvimento regional, pois a expansão dos rebanhos de gado nessa área constituiu a

principal fonte de condições de vida, do todo o processo da história do Seridó. No entanto, essa

atividade que ao longo do tempo tem contribuído para o fortalecimento da economia regional,
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tornou-se responsável por expressivas mudanças no ambiente que cooperaram para o 

agravamento da desertificação nesse espaço (TRAJANO, 2005). 

Figura 2 - Áreas Susceptíveis a desertificação no 
Estado do Rio Grande do Norte
Fonte: RN (2010). 

A tessitura histórica revela que não só a pecuária contribuiu para o fortalecimento da 

economia regional como também para aumentar a crise ambiental instalada nesse espaço, pois a 

literatura desvenda que durante o século XIX, até meados da década de 70 do século XX, a 

cotonicultura despontou na região do Seridó norte-rio-grandense como um dos pilares de sua 

economia. Nesse período, o algodão arbóreo bastante conhecido como “mocó” projetou o Seridó 

no cenário nacional, visto que a variedade produzida nessa região possuía fibras longas que eram 

bastante requisitadas pelas indústrias têxteis do país (AZEVEDO, 2005). 

A necessidade de se ampliar as áreas de plantio de algodão levou os agricultores dessa 

região a desmatar grandes extensões de terras o que, em poucas décadas, contribuiu para que “a 

melhor e mais densa vegetação nativa fora totalmente destruída, cortada, arrancada e queimada 

e os melhores solos, à beira dos cursos de água, ficaram desprotegidos contra a erosão hídrica e 

eólica” (TRAJANO 2005, p. 71). Por isso, a cotonicultura instituiu-se com um grande poder de 

modificação do ambiente, pois os extensos campos abertos na mata para a plantação do algodão, 

provocaram problemas de extrema gravidade como a erosão laminar e o assoreamento dos rios, 

além da destruição de parte da mata nativa. 

Dessa forma, a cobertura vegetal “foi sendo rareada pela força do fogo, do machado e da 

erosão nos solos expostos, para dar lugar aos roçados de subsistência, aos grandes plantios de 

algodão, ou a formação de paisagens desérticas” (SILVA, 2006. p. 120). Sem dúvida nenhuma, “[...] 

a erosão é uma dos principais processos na cadeia de desertificação, originado do desmatamento 

e cultivo inadequados e causando perdas irreversíveis da capacidade produtiva da terra” 
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(SAMPAIO, et al, 2002, p. 25). Após o seu declínio, os espaços dedicados à cultura algodoeira 

foram transferidos para alimentar o gado, o que agravou ainda mais a situação. 

Outro marco econômico do seridó foi a mineração que se estabeleceu em alguns espaços 

dando uma nova caracterização paisagística. Dessa maneira, a extração de minérios no Seridó 

potiguar, principalmente da sheelita, um dos principais produtos de nossa pauta de exportações, 

deixou ao longo do tempo rastros de destruição no ambiente, pois além das escavações realizadas 

com o intuito de encontrar o tungstênio, mineral de onde se extrai o concentrado de sheelita, os 

rejeitos eram depositados em enormes pilhas a céu aberto, acarretando a destruição da vegetação 

de Caatinga e por fim, o assoreamento de pequenos cursos de água. 

Nesse contexto, a região do Seridó apresenta-se como a mais afetada por esse processo 

que tem como causa a exploração desordenada dos recursos naturais, principalmente da lenha e 

da argila que são utilizadas pelas indústrias ceramistas para a fabricação de artefatos de cerâmica 

como telhas e tijolos (RN, 2000). Mediante ao uso inapropriado dos recursos naturais existentes 

na região do Seridó potiguar, levou ao agravamento do processo de desertificação, uma vez que, a 

sobrevivência de muitas famílias, depende exclusivamente da matéria-prima retirada da Caatinga. 

É notório compreender que a atividade econômica predominante está paulada no extrativismo 

dos recursos naturais, tais como: desmatamento da vegetação para a produção de lenha e carvão, 

para consumo doméstico e industrial; ausência de manejo florestal adequado; e uso inadequado 

do o solo o que tem provocado à erosão e à perda de sua camada mais fértil e a instalação do 

processo de desertificação (BRASIL, 2004). 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que uma parcela significativa do contingente 

populacional do Seridó depende dos recursos vegetais para garantir a sua sobrevivência. A 

premissa se faz pertinente diante da nova conjuntura econômica existente atualmente no Seridó. 

Dentre os segmentos produtivos que dependem exclusivamente da lenha como matriz energética 

destaca-se: cerâmicas, caieiras, queijeiras, carvoarias, indústrias de beneficiamento de caulim, 

laticínios, indústria de sabão e margarina, unidades de fabricação de bolos e biscoitos caseiros, 

olarias, panificadoras, indústria de ração animal, casas de farinha, engenhos e alambiques, 

indústria têxtil, docerias, indústria de moagem e torrefação de café e pequenos estabelecimentos 

de fabricação de peças artesanais de argila (SILVA, 2008a). 

No que se refere ao Núcleo de Desertificação do Seridó potiguar (Figura 3), o mesmo 

aborda uma área de 2.799 km², compreendendo os municípios de: Acari, Carnaúba dos Dantas, 

Cruzeta, Currais Novos, Equador e Parelhas, afetando uma população de 91.673 habitantes (SILVA, 

2008b). Dentre os fatores que contribuíram para caracterizar esse território como uma área em 

processo de desertificação pode-se citar: o estabelecimento de fazendas de gado, as práticas 

agrícolas inadequadas, a atividade mineradora e, principalmente, a atividade ceramista. 

Nessa perspectiva, a delimitação territorial adotada por esse estudo, Núcleo de 

Desertificação do Seridó, é resultado de séculos de ocupação e apropriação, baseada na 
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exploração dos recursos existentes no território (BRASIL, 2005). Nesse contexto, a área 

supracitada apresenta-se como a mais afetada pela desertificação no estado do Rio Grande do 

Norte. Daí reconhecer que é a “ação antrópica o principal agente no desencadeamento dos 

processos de desertificação” (AOUAD apud BRASIL, 2004, p. 25). 

Figura 3 - Ocorrência de desertificação no Estado do Rio 
Grande do Norte
Fonte: Carvalho, et al. (2000, p. 9). 

Considerando essa configuração territorial (Figura 3) verifica-se que as alterações 

ambientais empreendidas nesse espaço foram provocadas pelo sobrepastoreio, pela mineração, 

pela cotonicultura, pela retirada da argila dos vales dos rios para a fabricação de telhas e tijolos e 

pela retirada da mata nativa para a queima nos fornos das cerâmicas e de outras atividades. 

Partindo do pressuposto de que o Seridó Potiguar enfrenta sérios problemas relacionados 

ao processo de desertificação que vem consumindo ano após ano os recursos naturais, 

interferindo negativamente na qualidade de vida das populações que habitam esse espaço 

geográfico e que as políticas públicas direcionadas a essa região tem o intuito de reverter o atual 

quadro de insustentabilidade que se expandiu sobre esse território, propõe-se a realização de um 

estudo que diagnostique as causas e consequências da desertificação e a repercussão das políticas 

públicas na mitigação dos efeitos desse processo na área delimitada. 

É com base nessa discussão que salientamos que a problemática da desertificação no 

território seridoense é resultante da apropriação inadequada dos recursos naturais, por parte dos 

empreendimentos que os utiliza como matéria-prima e como fonte energética na produção de 

bens de consumo. Vale ressaltar que os prejuízos deixados por esse setores acarretam transtornos 

para os habitantes que vivem nas áreas rurais afetadas por esse processo, cabendo ao Estado e à 

sociedade civil organizada reverter ou amenizar os efeitos da degradação ambiental e social 

deixados para trás. 
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Não há dúvidas de que “O desafio que a nossa sociedade enfrenta é decidir até onde pode-

se aproveitar os recursos do ambiente antes de comprometer irreversivelmente sua futura 

utilização” (ARAÚJO, et al, 2002, p. 14). Considerando a amplitude do tema e a problemática 

estabelecida compreende-se a relevância desse trabalho para o conhecimento geográfico do 

núcleo de desertificação do Seridó, tendo em vista que o objetivo da ciência é construir saberes 

em favor de uma sociedade mais justa e mais digna. 

Dessa forma, acredita-se que as interpretações produzidas por essa análise serão 

testemunhas de uma série de transformações e de estratégias tecidas ao longo das últimas 

décadas no território, para amenizar as transformações espaciais, produzidas pelas mãos do 

homem e intensificadas pelas condições climáticas.  

5 CONCLUSÃO 
A tessitura econômica predominante no Seridó Potiguar representa um dos principais 

fatores responsáveis pela intensificação da problemática da desertificação. Nesse contexto, a 

alocação de atividades altamente dependentes de recursos naturais provoca o aumento da área 

afetada pela desertificação e intensifica as desigualdades sociais. Nesse cenário, as cerâmicas 

despontam como a principal atividade econômica consumidora de recursos vegetais e de argila. 

Por outro lado, percebe-se que a agricultura e a pecuária também tem desempenhado um papel 

fundamental na modelação do espaço. As transformações provocadas por essas atividades 

consistem na substituição da vegetação nativa para abrir roçados e/ou para servir de campos de 

pastagens para a pecuária. 

Espera-se, contribuir para a reflexão de diversas ações que venham a ser introduzidas 

nesse espaço, possibilitando dessa forma um melhor aproveitamento dessas iniciativas e 

consequentemente dos investimentos públicos direcionados a controlar e combater o processo de 

desertificação, não só no território seridoense, como também em outras áreas afetadas no RN. 
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RESUMO 
Nos últimos anos, em meio à exacerbada produção de 
resíduos na sociedade e aos avanços tecnológicos, o 
gerenciamento do lixo torna-se um revés preocupante, 
tanto do ponto de vista ambiental quando sob a ótica 
econômica, sanitária e social. Soma-se a isso o fato de 
que grande parte dos municípios brasileiros dispõe 
seus resíduos em lixões, propiciando a proliferação de 
vetores de doenças. Dentro desse contexto, o presente 
trabalho objetiva diagnosticar o destino dos resíduos 
urbanos gerados no município de São Miguel – RN 
através do levantamento de informações sobre o lixo 
da cidade e identificação dos problemas ocasionados 
no processo de gestão, na perspectiva de avaliar o 
nível de educação ambiental dos entrevistados. Para 

tanto, utilizou-se a metodologia de pesquisa de campo 
por meio de questionário e entrevistas com 
moradores, garis e agentes de saúde. Os resultados 
apontaram que há significativos déficits quanto à 
integração das etapas do gerenciamento dos resíduos 
do município, desde a exacerbada geração até a 
disposição final, e desafios no que tange à execução de 
programas de educação ambiental, reciclagem e coleta 
seletiva para que a população utilize-se dessas práticas 
educacionais, voltadas para a compreensão da 
realidade social, dos direitos e responsabilidades do 
poder público, e inclusive municipal, em relação aos 
problemas ambientais, como mecanismo de 
compreensão da crítica realidade local.

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, gerenciamento do lixo urbano, educação ambiental. 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND DIAGNOSIS OF MUNICIPAL SOLID 
WASTE IN THE MUNICIPALITY OF SÃO MIGUEL- RN 

ABSTRACT 
In recent years, amid heightened production of waste 
in society and technological advances, the waste 
management it becomes a worrying setback, both from 
an environmental point of view as from the economic 
point of view, health and social. Added to this the fact 
that most municipalities have their waste in dumps, 
enabling the proliferation of vectors of diseases. Within 
this context, this paper aims to diagnose the fate of 
municipal waste generated in the municipality of São 
Miguel - RN through the collection of information 
about the garbage of the city and identification of the 
problems caused in the management process with a 
view to assess the level of education Environmental of 
respondents. For this, we used the field research 

methodology through a questionnaire and interviews 
with residents, street cleaners and health workers. The 
results showed that there are significant deficits as the 
integration of the stages of waste management in the 
municipality, from the heightened generation to final 
disposal, and challenges regarding the implementation 
of environmental education programs, recycling and 
selective collection for the local population use either 
of these educational practices, aimed at understanding 
the social reality of the government's rights and 
responsibilities, and even municipal, in relation to 
environmental problems, such as understanding the 
mechanism of critical local reality.and, in relation to 
their living environment.

KEY-WORDS: environment, urban waste management, environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

      O estágio atual em que se encontra a problemática dos resíduos sólidos é reflexo direto dos 
diversos modelos socioeconômicos adotados ao longo do tempo, principalmente quando a eles 
associa-se a busca exacerbada por capital, na qual o consumismo resulta no aumento intenso da 
produção de resíduos sólidos (BARBOZA; OLIVEIRA, 1992). Essa realidade  torna-se cada vez mais 
preocupante se considerarmos que, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) sobre o Panorama Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) elaborado no ano de 2013, a quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados 
nos municípios brasileiros corresponde a 189.219 toneladas/dia – um aumento de 4,1% em 
relação a geração de lixo por parte dos municípios pesquisados em 2012, índice bastante superior 
ao verificado em anos anteriores; os dados do Panorama mostram também que somente 58,3% 
dos resíduos coletados têm destinação ambientalmente correta, situação praticamente inalterada 
em relação ao ano de 2012, de forma que os 41,7% restantes – correspondentes a 28,8 milhões de 
toneladas por ano – são depositados em lixões e aterros controlados.  

De acordo com Grippi (2006, p. 21) “gerenciar lixo, na concepção da palavra, significa 
cuidar dele do berço ao túmulo; esta expressão do ‘berço ao túmulo’ define muito bem como 
deve ser o gerenciamento do lixo nos dias de hoje: desde a sua geração, a seleção e finalmente a 
sua disposição final”. Assim, a gestão de resíduos deve ser integrada, ou seja, deve englobar 
etapas articuladas entre si, desde a geração até a disposição final, com atividades compatíveis com 
as dos demais sistemas do saneamento ambiental, sendo imprescindível a participação ativa e 
cooperativa do primeiro, segundo e terceiro setor, respectivamente, governo, iniciativa privada e 
sociedade civil organizada.  

Propondo uma gestão colaborativa, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) –
regulamentada pelo Decreto 7.404/10 – estabelece um Plano Nacional de Resíduos Sólidos com 
ampla participação social, com a inclusão de metas nacionais sobre o tema; cogita a criação do 
SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre o Gerenciamento de Resíduos sólidos), com o 
intuito de armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem os processos de gestão dos 
rejeitos; prevê a elaboração dos planos de gerenciamento dos resíduos nos níveis estadual, 
municipal e regional e, concomitantemente, impõe que as empresas elaborem seu próprio 
planejamento da gestão do lixo.  

Além do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei n° 12.305/10 também estabelece que os 
municípios devem elaborar planos municipais de gestão integrada – art. 14. Estes, além de 
estabelecerem metas para redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, visando a redução 
da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, devem 
propor – assim como está descrito no inciso XII do capítulo II sobre os planos de resíduos – 
“mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 
resíduos sólidos” (BRASIL, Lei 12.305/10, de 3 de agosto de 2010).  

Diferentemente das premissas pleiteadas pelas legislações, grande parte dos municípios 
brasileiros dispõe seus resíduos sólidos domiciliares sem nenhum controle, uma prática de graves 
consequências, tais como: contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas, 
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criação de focos de organismos patogênicos, vetores de transmissão de doenças, com sérios 
impactos na saúde pública. Conforme explicita Monteiro (2011), a gestão dos resíduos sólidos não 
tem merecido a atenção necessária por parte do poder público. Com isso, compromete-se cada 
vez mais a saúde da população, bem como degradam-se os recursos naturais, especialmente o 
solo e os recursos hídricos. “A interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e 
saneamento é hoje bastante evidente, o que reforça a necessidade de integração das ações desses 
setores em prol da melhoria da qualidade de vida da população brasileira.” (Idem, id, p.01) 

Além desses aspectos, deve ser considerada a forma intensa com que os indivíduos têm 
ocupado o espaço das cidades, e acima de tudo, a concepção que se tem do lixo. Por isso, é de 
suma importância o conhecimento sobre a realidade local para que possamos compreender a 
logística do gerenciamento dos resíduos (ANTÔNIO et al., 2008). Nesta perspectiva, buscou-se 
entender através deste trabalho como se dá o processo de gerenciamento de resíduos sólidos na 
cidade de São Miguel, localizada na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, enfatizando 
para isso, as etapas de acondicionamento do lixo, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos. Assim, tendo como subsídio a concepção ambiental dos públicos pesquisados, buscou-se 
ainda enfatizar possíveis déficits no que tange à implementação de programas de coleta seletiva e 
reciclagem, bem como fazer ponderações sobre a necessidade de elaboração de medidas 
municipais que venham implementar uma gestão colaborativa.  

2 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um estudo qualitativo. A coleta de dados ocorreu durante os 
meses de fevereiro e março de 2014, de forma que as entrevistas semiestruturadas foram 
realizadas no período de primeiro a oito do mês de março com dez moradores, seis garis e dois 
agentes de saúde.  

A população foi questionada quanto ao tratamento e destinação final dos resíduos 
urbanos domiciliares, gerenciamento do lixo orgânico e eletrônico, conceito de reciclagem e no 
que se refere aos atuais problemas enfrentados pelo município no que concerne ao manejo dos 
resíduos; os garis foram indagados sobre o fornecimento de assistência e instrumentos 
necessários para concretização de seus serviços, a função das autoridades regentes sobre esse 
trabalho e suas concepções acerca do atual sistema utilizado para a gestão dos resíduos sólidos 
no município e, assim, avaliar métodos e/ou soluções para a problemática. Os agentes de saúde, 
por sua vez, foram questionados no que diz respeito às possíveis consequências acarretadas pelo 
atual tratamento dos rejeitos, os cuidados necessários para se tomar com relação ao lixo e ao 
acompanhamento de profissionais de saúde com relação aos trabalhadores do lixão e pessoas da 
comunidade próxima. 

Após a coleta dos dados, construímos gráficos, estes foram interpretados e 
correlacionados por meio das informações existentes na literatura no que concerne ao 
gerenciamento e manejo integrado dos resíduos sólidos, educação ambiental, métodos de 
disposição e tratamento dos rejeitos e legislação ambiental (PNRS). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Percepção ambiental da população 

Primeiramente questionou-se o conhecimento dos entrevistados sobre o(os) métodos de 
tratamento e disposição final dos resíduos. Na pergunta, “Você sabe para onde o lixo da cidade é 
direcionado?” (Figura 1), a maioria dos entrevistados (78%) afirma conhecer a destinação final 
dos resíduos no município e, ainda, que estes são direcionados para o lixão localizado no sítio 
Estivo dos Paulinos – zona rural de São Miguel –, no qual o lixo é recolhido por dez trabalhadores 
autônomos que assertoaram não ter vínculo com a prefeitura (separam o lixo sem receber 
salários ou ter carteira assinada) e, portanto, catam e separam o lixo em sacos, que a cada quinze 
dias são destinados para o centro de reciclagem em Mossoró – RN e os resíduos restantes são 
depositados no lixão ou queimados ao ar livre.  

Figura 1: Destinação dos resíduos sólidos na cidade. 

   Segundo Monteiro (2001, p.149-150), o lixão causa “problemas sanitários como a 
proliferação de vetores de doenças, também se constituem em sério problema social, porque 
acabam atraindo os ‘catadores’, que fazem da catação do lixo um meio de sobrevivência [...]”. De 
acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 
Abrelpe (2013), esse problema atinge 3.344 municípios do total de municípios brasileiros. Apesar 
de 62% dos municípios apresentarem iniciativas de implementação da coleta seletiva, muitas 
vezes estas atividades resumem-se à “disponibilização de pontos de entrega voluntária ou 
convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem a totalidade do território ou da 
população do município” (ABRELPE, 2013, p.30) 

      O mais seguro e completo método de dar destino final ao lixo urbano é o Aterro Sanitário, 
fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais, e que, segundo o IPT, permite 
um confinamento seguro em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde 
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pública. Apresenta-se como forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, 
mediante confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo e possui 
uma camada impermeabilizante na parte de baixo, ficando, assim, o lixo embalado. Possui, 
também, saída para a estação de tratamento do chorume e dreno de gás e das águas da 
superfície (CONCEIÇÃO, 2003).  

Em relação a destinação dos resíduos orgânicos (Figura 2), 0% dos participantes da 
pesquisa afirmaram utilizá-lo como adubo orgânico, 11% assertoaram que não separam esse tipo 
de resíduo dos demais e 89% advertiram que utilizam outros métodos para gerenciá-los. 
Segundo Singer (2005 apud LOPES, SILVA, MAGALHÃES e CABRAL, 2013), “em tese, não há nada 
do lixo que não possa ser transformado em algo útil à humanidade, inclusive os materiais 
orgânicos, que podem ser reciclados como adubos ou como fonte de energia” (p.2). 

Figura 2: Gerenciamento do lixo orgânico. 

No que concerne ao gerenciamento do lixo eletrônico (Figura 3), 56% dos entrevistados 
afirmaram que os resíduos em questão têm a mesma destinação do lixo domiciliar e os demais 
afirmam utilizar outros métodos para gerenciá-los, sendo que 0% afirmou destiná-los para o 
fabricante ao término da vida útil do aparelho.  

Essa estatística é extremamente preocupante considerando que o descarte inadequado 
desses resíduos – também nomeados de REEE (Resíduos de Equipamentos Eletro Eletrônico) – 
representa sérios riscos ao meio ambiente em virtude da utilização de metais pesados altamente 
tóxicos na composição destes equipamentos (tais como: mercúrio, berílio e chumbo). Assim, 
quando o descarte incorreto ocorre tais materiais são enterrados juntamente com os 
equipamentos, sendo então absorvidos pelos solos com os quais tiveram contato, 
contaminando, posteriormente, os lençóis freáticos, liberando toxinas extremamente perigosas 
no ar (ao serem queimados) e, consequentemente, provocando riscos, de exposição à fumaça 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Utilizo-o como
adubo

Não separo dos
demais resíduos

Outro método

Você joga fora seu lixo orgânico ou 
despeja com os demais?

545



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

tóxica, ao trabalhador responsável pelo descarte irregular e à saúde pública como um todo. A 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010), cabe destacar, estabelece que os fabricantes sejam 
responsabilizados pelos equipamentos descartados e sejam incumbidos de lhes dar um fim 
ambientalmente seguro.  

       Figura 3: Gerenciamento do lixo eletrônico. 

Como agravante dos problemas apresentados, temos que 56% dos entrevistados não 
separam seu lixo diariamente.  Contudo, conforme explicita Mendes (2005 apud OLIVEIRA, 
2014), “a segregação é o ponto fundamental dos RSS, consiste na separação dos resíduos no 
momento e local de sua geração, de acordo com características físicas, químicas, biológicas, seu 
estado físico e os riscos envolvidos” (p.2). No entanto, há grandes dificuldades – até mesmo 
dentre os profissionais de saúde – de promover a segregação adequada desses resíduos, pois 
apenas uma parcela é potencialmente infectante. Entretanto, se não forem segregados, todos os 
resíduos deverão ser tratados como sendo potencialmente infectantes, exigindo procedimentos 
especiais para acondicionamento, coleta, transporte e disposição final, elevando assim os custos 
do tratamento desses resíduos.  

Verificou-se que, quanto à percepção dos entrevistados sobre os problemas relacionados 
à gestão dos resíduos (Figura 4), os mesmos consideram que os principais dilemas decorrem da 
negligência da prefeitura (39%), falta de conscientização da população (31%) e 30% afirmam que 
trata-se de um empasse resultante tanto do descaso da prefeitura municipal quanto em virtude 
da falta de educação ambiental. Como solução para os problemas apontados, 60% dos 
entrevistados acreditam que esses problemas na gestão dos resíduos, inclusive no que concerne 
ao sistema de coleta e armazenamento do lixo no município, podem ser minimizados através da 
implementação da coleta seletiva, 30% afirmam que a resolução ocorrerá a partir da educação 
ambiental, e, preocupantemente, 10% destes apontam a queima do lixo como a melhor solução.
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É importante destacar que os agentes de saúde entrevistados também enfatizam os 
problemas citados. Além de adverti-los, afirmam que o lixo pode causar uma série de doenças 
comprometedoras à saúde pública, tais como: dengue, febre, dores abdominais, salmonela, 
diarreia e demais enfermidades causadas por vermes. Para explicar suas afirmativas, baseadas – 
segundo a percepção dos sujeitos pesquisados – na realidade observada durante o exercício de 
sua profissão, 100% dos profissionais afirmam que os mecanismos utilizados para descartar o lixo 
no município explicam o surgimento dessas doenças.  

Figura 4:  Concepções sobre os problemas relacionados à gestão dos resíduos. 

3.2. Percepções ambientais dos garis 

      Indagados, primeiramente, sobre o fornecimento de equipamentos adequados para 
realização da coleta (como botas, fardas, luvas e máscaras), 100% dos entrevistados afirmaram 
que o município disponibiliza equipamentos de proteção ao corpo (EPI’S). Além disso, 
informaram a periodicidade da coleta de lixo – afirmando que esta ocorre uma vez por semana 
em cada setor – e sua carga horária, das duas da tarde às oito da noite.  

      No entanto, quando questionados sobre a existência de orientações específicas para 
capacitar esses profissionais para a separação do lixo para reciclagem, 100% afirmam que não 
recebem tais instruções. Tendo em vista que os trabalhadores envolvidos na coleta estão 
expostos, em seu processo de trabalho, tal como elenca Oliveira, Zandonadi e Castro (2012), a 
riscos ocupacionais físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, biológicos e sociais, são 
necessários treinamentos cíclicos e contínuos, na perspectiva de orientá-los sobre a importância 
do uso dos EPI’s para sua saúde e segurança. “A população sendo sensibilizada, e armazenando 
seus resíduos sólidos corretamente, os coletores estando devidamente capacitados e bem 
assessorados, haverá uma grande contribuição para a preservação do meio ambiente, e para a 
saúde e segurança dos coletores” (OLIVEIRA; ZANDONADI e CASTRO, 2012, p.14).  
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Na pergunta, “O lixo orgânico é destinado de maneira diferenciada dos demais?” (Figura 
5), 33,33% afirmaram que sim e 66,67% assertoaram que não. A separação na fonte dos resíduos 
orgânicos poupa gastos de transporte, aumenta a vida útil dos sistemas de tratamentos 
sanitários e facilita o reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Logo, a coleta seletiva é um 
sistema que visa à coleta do material potencialmente reciclável, previamente separado na fonte 
geradora. Desse modo, a função de incorporar a população neste processo é da educação 
ambiental e da sensibilização cidadã (SEMA, 2008). 

Figura 5: Fornecimento de equipamentos adequados para coleta. 

Figura 6: Visão dos garis sobre o descarte dos resíduos da cidade. 
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Ao analisarem a forma como o lixo domiciliar da cidade é destinado no município (Figura 
6), 50% afirmam que este método não é correto e 50% afirma que é um método apropriado. O 
que evidencia, por sua vez, notáveis problemas relacionados à difusão da educação ambiental 
desses profissionais, visto que os demais (50%) – que julgam o sistema de gerenciamento como 
satisfatório – estão “em concordância” com os desperdícios gerados pelo manejo inadequado 
dos resíduos, que contribuem de forma importante à manutenção das desigualdades sociais, 
constituem-se como uma ameaça constante à saúde pública e vem agravando-se a degradação 
ambiental, comprometendo a qualidade de vida das populações, especialmente nos centros 
urbanos de médio e grande porte.   

Considerando os problemas levantados, e questionados quanto às possíveis soluções para 
melhoria da gestão dos resíduos, 60% dos entrevistados cogitam a implementação da coleta 
seletiva e reciclagem como solução para os problemas ambientais. O que nos permite inferir que, 
embora os garis não disponham de informações específicas sobre reciclagem, gerenciamento 
dos resíduos orgânicos e eletrônicos, pode-se notar que estes possuem uma compreensão 
superficial acerca do assunto; no entanto, para aprimorar os conhecimentos sobre reciclagem e 
preservação do meio ambiente o município deve-se implementar atividades relativas ao assunto 
de forma conjunta com os agentes de saúde do município. Estes, por sua vez, também propõe a 
concretização de programas de reciclagem, na perspectiva de gerar emprego e renda para 
população.  

Conforme destaca Guimarães (2005, p.17), a educação ambiental “é transformadora de 
valores e atitudes através da construção de novos hábitos e conhecimentos, conscientizadora 
para as relações integradas ser humano, sociedade, natureza objetivando o equilíbrio local e 
global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida”. Sua implementação viabiliza a 
concretização eficaz da gestão participativa, uma vez que gerenciar os resíduos adequadamente 
requer planejamento consistente com a realidade local, considerando o número de habitantes a 
serem atingidos pela coleta, bem como o próprio poder aquisitivo dos indivíduos envolvidos, 
tendo em vista que esses aspectos implicam na produção desses materiais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do conhecimento do processo de gerenciamento de resíduos sólidos no 

município de São Miguel, com a utilização de metodologia de pesquisa de campo, diálogos e 

entrevistas semiestruturadas com órgãos moradores, garis e agentes de saúde do município, 

observou-se que um dos problemas mais repercutidos na cidade diz respeito aos danos 

socioambientais provocados pelo atual método de destinação dos resíduos. Tal aspecto, por sua 

vez, nos permite inferir o quadro preocupante atualmente vivenciado pela problemática do lixo 

na cidade, que além de afetar diretamente a qualidade do solo e da água, tem comprometido 

sua imagem, devido principalmente a agressão visual que representa.  

É possível constatar, assim, a urgente necessidade de executar um projeto para 

construção de aterro sanitário na cidade, assim como o uso de métodos operacionais de coleta e 

transporte eficazes. Todavia, ressalta-se que – concomitante a esses problemas de ordem 
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administrativa – é preciso promover a educação ambiental, visto que a população mostrou-se 

desconhecedora de suas práticas quanto ao uso e manejo dos resíduos produzidos diariamente. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo 
demonstrar os problemas ocasionados pelo 
descarte inadequado dos constituintes tóxicos do 
lixo eletrônico, haja vista que pilhas e baterias, por 
exemplo, começam a se decompor em lugares 
impróprios, promovem uma série de impactos e 
não se restringem a problemas ambientais, mas 
também de saúde pública. A pesquisa originou-se 
com o objetivo de realizar uma analise sobre o 
molde de conscientização da população do 
Município de Nova Cruz, interior do Estado do Rio 
Grande do Norte, acerca de questões que 
evidenciassem como era feito o descarte do lixo 

eletrônico nas residências dos 100 sujeitos 
pesquisados. A partir dos resultados obtidos, 
observou-se o modo de como são descartados os 
materiais tóxicos (lixo eletrônico – pilhas e 
baterias), produzidos pelas residências da 
população Novacruzence, participante do estudo. 
O entendimento em que os pesquisados possuíam 
sobre o tema abordado. E por fim, o interesse ou 
preocupação da população em saber quais fins 
teriam estes materiais. No Brasil ainda não existe 
nenhuma lei que se preocupe com o descarte 
inadequado deste tipo de lixo. Agravando, assim, 
ainda mais o problema sobre o descarte do e-lixo.  

PALAVRAS-CHAVE: conscientização, descarte, lixo eletrônico, Nova Cruz/RN 

JUNK: CELLS AND BATTERIES, REALITY AWARENESS AND DISPASAL OF THIS MATERIAL
IN NOVA CRUZ RN.

KEY-WORDS: awareness, disposal, junk mail, Nova Cruz/RN

ABSTRACT
This work aims to demonstrate the problems 
caused by improper disposal of toxic constituents 
of e-waste,  given that batteries, for example, begin 
to decompose at inappropriate places, promote a 
range of impacts and are not restricted to 
environmental problems, but also public health. 
The research originated with the  aim of carrying 
out an analysis of the mold awareness of the 
population of the City of New Cross, the state of 
Rio Grande do Norte, on issues that provided 
evidence of how it was done the disposal of 
electronic waste in the homes of 100 subjects 
surveyed. From the results,  it was observed the 

way of how toxic materials are discarded (e-waste - 
batteries), produced by residences Novacruzence 
population, study participant. Understanding where 
respondents had approached on the subject. Finally, 
the interest or concern of the population in knowing 
what purpose would these materials. In Brazil there 
is still no law that worry about the improper 
disposal of this type of waste. Aggravating, thus 
further the problem of the disposal of e-waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da Revolução Técnico-científico e informacional surgiram os meios de 

comunicações tecnológicos, feitos, sobretudo, de materiais eletrônicos. Esses, quase sempre, 

auxiliaram e ainda ajudam o ser humano em seu dia a dia. No entanto, eles se tornaram um dos 

mais significativos agravantes ambientais da atualidade, no que diz respeito à saúde pública e 

ambiental. Aliás, isso se dá, predominantemente, pelo seu descarte na natureza, que é feito, na 

maioria das vezes, de maneira inadequada. Surgiu, então, o que se chama de crescimento 

acelerado do lixo eletrônico (e-lixo). 

Aliás, é possível afirmar que pilhas e baterias, por exemplo, estão presentes em quase todos 

os utensílios usados diariamente pelo homem, e, por conter metais pesados em sua composição, 

representam sérios riscos e malefícios à vida como a conhecemos. Quando descartados de 

maneira incorreta em lixões a céu aberto, alguns tipos de pilhas liberam inúmeras substâncias 

tóxicas, que poluem o solo, os lençóis freáticos e o ar, podendo, assim, afetar os animais, a 

vegetação e o ser humano, que convivem em suas proximidades. E segundo o IFRN, Campus Nova 

Cruz (2014), alguns metais que compõem esses materiais tóxicos têm efeito acumulativo no corpo 

humano, podendo causar câncer, enfraquecimento ósseo e perda dos sentidos, como visão, 

audição e olfato. 

De acordo com Ferreira et al (2010, p.1): 

Os resíduos eletrônicos já representam 5% de todo o lixo produzido 

em todo o planeta, o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por habitante, o 

equivalente a menos de 1% da produção mundial de resíduos no mundo, 

porém a indústria eletrônica continua em expansão. 

Deste modo, uma das alternativas para minimizar os impactos provocados pelos elevados 

índices de crescimento do lixo eletrônico é a destinação apropriada para esses resíduos, no qual 

possa ser avaliada a qualidade do material coletado e, assim, enviá-lo para uma reciclagem. 

Conseqüentemente, em vista de procedimentos adequados, o lixo eletrônico não causaria tantos 

problemas à saúde ambiental e humana, gerando, podendo, aliás, gerar centenas de empregos. 

Portanto,este trabalho tem como objetivo mostrar a conscientização da população do 

Município de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, sobre como é feito o descarte de pilhas e baterias. 

Assim como descobrir se os moradores sabem dos riscos do descarte inadequado e se há 

preocupação em relação a esta temática. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Impactos decorrentes dos compositores de pilhas e baterias:

Pilhas e baterias estão no meio do crescimento acelerado da produção do e-lixo, seus 

componentes são matérias poluentes e muito pesados.  

Segundo Pallone (2008) 

      Estes materiais são constituídos por mercúrio, chumbo, cádmio, 

manganês e níquel. Quando as pilhas e equipamentos eletroeletrônicos são 

descartados de forma incorreta no lixo comum, que segue para aterros 

sanitários, essas substâncias tóxicas são liberadas e penetram no solo 

contaminando lençóis freáticos e aos poucos animais e serem humanos. 

Um grande problema é a força de ploriferação que este tipo de material possuí mesmo em 

pequenas quantidades , quando este tipo de lixo é descartado em aterros sanitários, por exemplo, 

acaba contaminando uma extensa área com seus poluentes, danificando assim a saúde do solo e 

das pessoas expostas a região afetada. 

2.2 Responsável por um fim adequado:

Como no Brasil, não existe nenhuma lei que defina a responsabilidade pela reciclagem ou 

destino sustentável destes resíduos eletrônicos, a situação se agrava. 

Hoje sobre esta questão, existe no momento apenas a resolução 257 do Conselho nacional 

do Meio Ambiente- CONAMA, o qual estabelece que pilhas e baterias que possuam em suas 

composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, sejam submetidas aos procedimentos 

de reutilização, reciclagem, tratamento ou decomposição final, ambientalmente adequado. 

(BRASIL,1999 Apud ANDRADE et al, 2010 ). 

O CONAMA disponibiliza tratamento adequado para todo tipo de pilha e bateria que 

possuam em sua composição matérias muito pesados que de alguma forma seja prejudicial. Este 

procedimento busca reutilizar da forma mais viável possível, cada objeto e quando não há mais 

algum meio de reutilização encaminham o e-lixo para um fim ambientalmente correto. 

3 METODOLOGIA
O presente trabalho qualifica-se, no que tange a natureza acadêmica, como uma pesquisa 

qualitativa, uma vez que se observou uma relação direta dos sujeitos investigados com o mundo 

real, e quantitativa, jáque se utilizou da língua matemática para expressar os dados encontrados 

(SILVA e MENEZES, 2005). E de ordem exploratória, pois de acordo com Gil (2010, p.27), este tipo 

de pesquisa tem por intuito “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-

lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 
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Esta pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 05 de janeiro do ano de 2015, no qual foi 

realizada a aplicação de um questionário a 100 (cem) pessoas que residiam nas ruas Treze de 

Maio, Dezoito de Abril e Marechal Dutra, localizadas no bairro Centro do Município de Nova 

Cruz/RN. Sendo que, por meio das 03 (três) perguntas objetivas destinadas ao público alvo, foi 

feita a análise acerca da conscientização dos sujeitos do estudo sobre o descarte de lixo 

eletrônico. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, procurou-se averiguar a concepção da amostragem acerca do descarte de 

pilhas e baterias – você descarta pilhas ou baterias no lixo comum?No qual 71% responderam que 

sim, enquanto que 29% dos pesquisados relataram separar e destinar em local apropriado. Os 

resultados obtidos podem ser visualizados com o auxílio da figura 1. 

Figura 1 – Entendimento dos novacruzenses sobre o descarte de pilhas ou baterias. Fonte: arquivo próprio.

Desse modo, é possível observar que, infelizmente, a maior parte dos investigados 

respondeu que, além de não destinar adequadamente o lixo eletrônico, ainda faz o seu descarte 

juntamente com o lixo comum. Ou seja, o e-lixo acaba indo para um local impróprio, podendo, 

assim, causar sérios problemas de saúde pública e ambiental. 

Dando prosseguimento ao estudo e tendo em vista obter o máximo de informação possível 

dos sujeitos investigados, foi realizado mais um questionamento – você tem conhecimento acerca 

dos impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado de pilhas ou baterias? Sendo que 

75% dos pesquisados responderam que sabem sobre os riscos e malefícios, enquanto que 25% 

responderam que não possuem conhecimento sobre esse assunto. Isso pode ser visualizado por 

meio da figura 2. 
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Figura 2 – Apontamento dos novacruzenses acercado risco do descarte inadequado de lixo eletrônico. Fonte:

arquivo próprio 

Acerca das informações representadas pelas figuras 1 e 2, foi constatado que, apesar de 75% 

dos sujeitos investigados terem respondido que possuem conhecimento sobre os riscos e 

malefícios ocasionados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico (pilhas e baterias), 71% ainda 

fazem a eliminação e destinação inadequada deste tipo de resíduo. Tornando, assim, o seu 

descarte como um problema ambiental preocupante.  

No final da década de 1970, surgiram os primeiros sinais de alerta sobre os perigos de se 

descartar baterias e pilhas junto com o resíduo comum. E até a década de 1980, as baterias em 

forma de bastonetes eram normalmente utilizadas, principalmente de Zn-C, as quais, quando 

exauridas, eram descartadas junto com o resíduo domiciliar. Já no final dessa década, em alguns 

países da Europa, surgiu a preocupação em relação aos riscos que representa a disposição 

inadequada desses resíduos, o que motivou o Governo à busca por projetos e mecanismos 

sustentáveis para o seu gerenciamento, visando minimizar impactos e problemas ambientais, 

direta ou indiretamente à vida (REIDLER, 2003).  

Como último questionamento feito aos sujeitos novacruzenses deste estudo, buscou-se 

averiguar a sua conscientização perante o assunto discutido até então – Há uma preocupação 

sobre o descarte do lixo eletrônico? No qual 69% dos pesquisados responderam que as pessoas 

não se preocupam, enquanto que apenas 31% apontaram que elas se atentam à destinação 

inadequada do e-lixo. Mais bem observado por meio da figura 3. 
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Figura 3– Apontamento dos novacruzenses sobre a preocupação das pessoas acerca o descarte inadequado 

do lixo eletrônico. Fonte: arquivo próprio 

A situação na qual se encontra a nossa atual sociedade, diante do consumo exacerbado de 

produtos eletrônicos e de seu descarte, merece a devida atenção do Estado e da população e 

precisa ser resolvido o quanto antes, pois os riscos oferecidos por eles são diversos e a maioria 

ainda é desconhecida (CÂMARA, 2013). O Brasil, por exemplo, é um grande produtor do lixo 

eletrônico. No entanto, no país ainda não existe nenhuma lei que determine quais são os locais 

coletores deste tipo de resíduo. Existem, apenas, projetos sustentáveis para a destinação correta 

do e-lixo. 

Portanto, práticas sustentáveis são aquelas que garantam que os recursos são utilizados na 

mesma condição em que é possível recuperá-los, naturalmente ou através de ações específicas. 

Um exemplo disso é a reutilização ou destinação correta de materiais tóxicos do meio eletrônico 

(CARVALHO,2013). 

5  CONCLUSÃO
Diante dos resultados encontrados, pôde-se constatar uma situação alarmante acerca do 

posicionamento de parte dos sujeitos pesquisados sobre o descarte do lixo eletrônico. Essa 

constatação se dá, devido,à ausência de um local apropriado no Município de Nova Cruz/RN para 

o descarte do e-lixo. Propiciando, desse modo, danos ambientais incalculáveis e, em última

análise, irreversíveis.

Além do mais, a maior parte dos investigados respondeu ter conhecimento acerca dos 

malefícios provocados pelo despejo inadequado de pilhas e baterias no lixo comum. No entanto, 

afirmam continuar praticando esse ato. 
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E com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, o próximo passo a ser dado é a realização 

de uma nova pesquisa de campo, mas, desta vez, por meio da criação de um projeto de extensão 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, Campus 

Nova Cruz, acerca do descarte do lixo eletrônico. No qual os alunos do Município de Nova 

Cruz/RN, assim como algumas cidades circunvizinhas, terão palestras, mesas redondas e aulas 

sobre esta temática. 
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RESUMO 

O mosquito Aedes aegypti é principal 
vetor da dengue. Este vetor é vastamente 
difundido em regiões com climas tropicais, 
possuindo fácil adaptação a ambientes urbanos. 
A dengue é uma infecção viral causada por um 
dos quatro sorotipos denominados DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4. A dengue vem se alastrando 
por longos anos, se tornando um problema de 
saúde pública. Uma tática de prevenir e combater 
o mosquito é uso de inseticidas. Devido a
elevada capacidade dos vetores tornarem-se
resistentes e devido o impacto causado

por esses inseticidas ao meio ambiente, surge a 
necessidade de se utilizar novos compostos que 
possam a vir ter efeito contra este vetor. Mediante 
isto, este trabalho tem com objetivo realizar uma 
revisão de literatura sobre os principais compostos 
vegetais no combate ao Aedes aegypti. Esta 
abordagem torna clara a importância de se 
desenvolver novas pesquisas com diferentes plantas 
e seus extratos, tendo em vista o grande potencial 
bioinseticida de plantas da flora brasileira.  

. 

PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti, larvas, bioinseticida. 

EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN WITH ACTIVITY AGAINST LARVICIDEAEDES 
AEGYPTI: A LITERATURE REVIEW. 

ABSTRACT 

The Aedes aegypti mosquito is the main 
vector of dengue. This vector is widely spread in 
regions with tropical climates, having easily adapted 
to urban environments. Dengue is a viral infection 
caused by all four serotypes of DEN-called 1, DEN-2, 
DEN-3 and DEN-4. Dengue has been spreading for 
many years, becoming a public health problem. A 
tactic to prevent and combat the mosquito is the use 
of insecticides. Due to the high capacity of the vectors 
become resistant and due to the impact of these 

insecticides to the environment, the need arises to 
use novel compounds that may come to have an 
effect against this vector. By this, this work has the 
objective to conduct a literature review on the main 
plant compounds to combat Aedes aegypti. This 
approach makes clear the importance of developing 
new research with different plants and their extracts, 
in view of the great potential biopesticide plants of 
flora.

KEY-WORDS: Aedes aegypti larvae, biopesticide. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mosquito Aedes aegypti, oriundo do Continente Africano, é o principal vetor da dengue. 

Este vetor é vastamente difundido em regiões com climas tropicais, possuindo fácil adaptação a 

ambientes urbanos (GOMES, 2012, p.16). 

A dengue é uma infecção viral causada por um dos quatro sorotipos denominados DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A dengue é endêmica em muitos países tropicais e subtropicais, 

mas sua incidência segue um padrão sazonal. Isso ocorre porque a abundância de A. 

aegypti é regulada pela chuva, que fornece os locais de reprodução e estimula a eclosão 

dos ovos, e pela temperatura, que influencia a sobrevivência dos insetos e sua taxa de 

desenvolvimento e reprodução (JOHANSSON et al., 2009 apud GOMES, 2012 p.16). 

A dengue vem se alastrando por longos anos, se tornando um problema de saúde pública, 

deve-se isso ao enorme número de casos registrados em todo o território nacional, levando o ser 

humano ao acometimento desta enfermidade, consequentemente ao afastamento de suas 

atividades, podendo o levar até a morte, dependendo do estágio da doença. A doença é 

transmitida pela picada do inseto fêmea do mosquito Aedes aegypti COELHO (2009). Em 2012, a 

dengue foi a doença viral ligada a um mosquito que mais rápido se expandiu no mundo; em 2010 

foi detectado pela primeira vez na Europa, por isso que todas as regiões do mundo tiveram 

alguma incidência. 

No Brasil o Aedes se introduziu aproximadamente na década de 1980, existindo relatos de 

transmissão vertical do vírus, a dengue é uma doença sazonal, onde sua ocorrência é em períodos 

mais quentes e de alta umidade, onde tais condições favorecem a proliferação do mosquito 

(COELHO et al, 2009). 

Segundo Moraes (2009) com a dispersão do vírus da dengue e falta de controle eficaz ao 

mosquito, a única tática para prevenir e combater o mosquito é a grande demanda de inseticidas. 

A utilização destes produtos torna-se agente prejudicial ao meio ambiente, além de ser uma 

substância que ocasiona problemas de saúde a seres humanos. Portanto, existe a necessidade por 

compostos seguros contra os vetores da dengue, que causem pouco impacto ao meio ambiente e 

que tenha novos meios de ação mais eficazes e sem nenhuma nocividade a humanos (MORAIS, 

2009). 

Atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas a procura de novos métodos naturais 

para combate ao vetor Aedes aegypti, como alternativas para controle do mosquito.  Os 

pesquisadores vêm desenvolvendo produtos origem vegetal, tendendo outros tipos de 

substâncias com potencial inseticida retiradas de plantas, que ajam na fase simples da dengue 

(MORAES, 2009, p.11). 

Neste contexto, este trabalho objetivou desenvolver uma revisão de literatura sobre os 

principais extratos vegetais utilizados no combate ao mosquito Aedes aegypti. 

560



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica referente a trabalhos 
que indicassem o uso de extratos de plantas utilizadas no combate ao Aedes aegypti. Procurou-se 
a maior profundidade de informações, que levou à consulta de artigos, dissertações e 
monografias. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Embora ajam progressos atuais nas pesquisas a procura determinadas vacinas que 
contenham substâncias que atuem na prevenção da dengue, ainda não foi confirmada a sua 
eficiência (BARRETO, 2005).  Logo, a principal medida de controle disponível para impedir as 
infecções originadas pelo vírus da dengue é a eliminação do vetor urbano. Entretanto, constituísse 
como procedimento adequado a destruição das larvas do A. aegypti, pois esses mosquitos têm 
como meio de sobrevivência se abrigarem-se localidades pouco acessível.  

As táticas empregadas para controle das larvas e dos mosquitos são fundamentadas na 
utilização e emprego do bioenseticida Bacillus thuringiensis H-14 ( Bti ), espécies de peixes 
larvófagos e dos inseticidas químicos das classes dos piretroides , carbamatos e organofosforados 
(GARCEZ  et al., 2013). Entretanto, ao fazerem utilização de inseticidas como estratégia também 
no combate ao mosquito o mesmo vem incitado resultados indesejáveis ao ambiente e toxicidade 
para seres humanos. 

Como medida alternativa tem-se desenvolvido diferentes tipos de pesquisas com base na 
utilização de plantas como inseticidas naturais, por serem uma das maiores fontes de substâncias 
com efeito bioativo para combater insetos. 

Segundo Hernández & Angel (1997), citado por Gomes (2013, p.15) dentre as 
plantas que apresentam potencial para o controle de pragas estão as espécies 
pertencentes à família Annonaceae, onde existem trabalhos com diferentes espécies 
desde os anos 90. Dentre as espécies pertencentes a essa família têm-se a graviola 
(Annona muricata L.), onde trabalhos mostram que possui efeito inseticida para algumas 
espécies de insetos, nematicida e bactericida, e onde a sua semente, fonte promissora de 
material para a produção de extrato, sendo descartada no processo de industrialização 
(HERNÁNDEZ & ANGEL, 1997). 

Costa et al., (2013) Testou o potencial biocida de extratos de espécies de Annonaceae 
(Annona crassiflora, A. dioica, A. mucosa, A. coriacea e Cardiopetalum calophyllum) foram 
avaliados contra larvas de A. aegypti. Seus resultados demonstram que A. coriacea em metanol e 
hexano e A. mucosa em metanol apresentaram 100% de mortalidade em 0,1 mg/mL. A. crassiflora 
apresentou mortalidade superior a 90% em 1,0 mg/mL, no extrato bruto metanólico, hexânico, 
diclorometano e na fração hexânica. Já o pontencial larvida de A. dioica e C. calophyllum com 
extrato bruto a mortalidade foi inferior a 50%. Portanto, A. crassiflora, A. coriacea e A. mucosa em 
metanol e hexano são promissoras no desenvolvimento de futuros biocidas, para o controle do 
vetor da dengue (COSTA et al., 2013). 
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Coêlho (2006) Testará 101 extratos diferentes pertencentes a 38 diferentes plantas onde 
obterá melhor resultado nos extratos etanólicos da casca da raiz de Simarouba versicolore o 
extrato hexânico da raiz Guarea guidonia.  O S. versicolor por ser popularmente utilizado como 
inseticida, vermicida, estimulante. Além de poder alterar o comportamento de alimentação e 
crescimento de alguns insetos. G. guidonia observou-se a analise fotoquímica da mesma teria a 
presença de cumarinas e terpenos tendo uma alta atividade larviticidas. 

Rajasekaran (2012) verificou que os extratos de éter de petróleo das espécies de Lantana camara, 

Tridax procumbens e Datura stramonium mostrou 100% de mortalidade após 48 horas. 

A tabela 1 mostra plantas que já tiveram seus extratos estudados frente ao potencial

larvida contra o Aedes aegypti. 

Tabela 1: Espécies de plantas cujos extratos tem ação no combate ao Aedes aegypti.

Nome Parte da planta  
utilizada Tipo de extrato Agente Referência 

Simarouba versicolor e 
Guarea guidonia 

Raiz e folha Etanólico Larvas COÊLHO (2006)

Kielmeyera coriácea Folha Diclorometânico Larvas COELHO et al. 
(2009)

Azadirachta indica Folha Dimetilsulfóxido Larvas GOMES (2012)
Cúrcuma longa L. Raiz Corante Larvas BEM ESTAR (2015)
Nim Folhas Óleo Ovos BRASIL (2013)
Cassia obtusifolia Sementes Quinona Garcez et. al 

(2013)
Annona coriácea Sementes Metanólico e 

hexânico
Larvas COSTA et al. (2013)

Annona dioica Sementes Metanólico e 
hexânico

Larvas COSTA et al. (2013)

Annona coriácea Sementes Etanólico e 
metanólico

Pupas e 
adultos 

MORAES (2009)

Schinus terebinthifolius 
Raddi 

Fruto/óleo Larvas COLE (2008)

Datura stramonium, 
Lantana camara e Tridax 
procumbens. 

Casca Éter de petróleo, 
Lantana

Larvas RAJASEKARAN 
(2012)
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Com a elevada capacidade dos vetores tornarem resistentes a certos tipos de produtos 
químicos devido a características genéticas por eles adquirida em decorrência da grande 
abundância do uso de inseticida. “Ou seja, quanto mais o inseticida for utilizado, mais rápido e 
maior é a seleção de insetos resistentes na população e, consequentemente, maior o nível de 
resistência atingido” (BARRETO, 2005, p. 4)   

De acordo com Barretos (2005, p.5) Uma questão ainda mais séria se refere ao 

impacto ambiental. Devido existência de populações do mosquito resistentes ao produto, 

um número maior de aplicações são utilizadas de forma irracional, de modo que, cada vez 

mais quantidades desses produtos são colocados na natureza causando grandes estragos. 

Mediante isto, os extratos de origem vegetal surgem como uma nova alternativa 
promissora, eficaz e ambientalmente segura para diminuição da população de larvas de mosquitos 
Aedes aegypti, além de serem alternativas bastante econômicas. 

4 CONCLUSÃO 

Esta abordagem torna clara a importância de extratos vegetais no combate ao vetor da 

dengue, tendo em vista os seus potenciais larvicidas. Além disso, sugere-se desenvolver novas 

pesquisas com diferentes plantas e seus extratos, tendo em vista o grande potencial bioinseticida 

de plantas da flora brasileira. 
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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE UM EMPREENDIMENTO 
DO SETOR CERÂMICO - RN 

J.V.M.Domingos1; V.P.Moreira2; E.C.C. Felix3; J.M.Bezerra4

E-mail: jvictor-1996@hotmail.com1; victormoreira2811@hotmail.com2; emanuellecampbell@hotmail.com3;
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RESUMO 

A cerâmica é a arte ou a técnica de 
produção de artefatos tendo a argila como matéria-
prima. O RN é um dos estados com maior 
produção do Nordeste, com destaque para o setor 
de cerâmica estrutural. Entretanto, mesmo diante 
desse desenvolvimento comercial, uma das 
grandes preocupações diz respeito ao 
desenvolvimento sustentável, principalmente 
pelo fato dessa atividade gerar muitos resíduos. 
Então, diante disso, o presente trabalho tem 
como objetivo analisar o processo produtivo de um 
empreendimento de beneficiamento da cerâmica 

vermelha, em Parelhas (RN), mediante o 
desenvolvimento sustentável, visando apontar 
iniciativas ambientais adotadas e propor medidas 
mitigadoras. Para isso, foi realizado um estudo de 
caso. O empreendimento em questão possui algumas 
atitudes interessantes, mas alguns processos 
necessitam de melhorias, por liberarem gases, poeira, 
entulho, entre outros. Algumas medidas podem ser 
adotadas, como o alongamento de chaminés, 
utilização de lonas para cobrir a matéria prima e 
utilizar entulhos para pavimentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica, resíduos, desenvolvimento sustentável, medidas mitigadoras.

ANALYSIS OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A CERAMIC SECTOR'S 
ENTERPRISE - RN 

ABSTRACT 

Pottery is the art or artifacts production 
technique with clay as raw material. The RN is one of 
the states with the highest production of the 
Northeast, especially the structural ceramics 
sector. However, despite this commercial 
development, a major concern with regard to 
sustainable development, mainly because this 
activity generate a lot of leavings. So before that, the 
present study aims to analyze the production process 
of a processing enterprise of red 

ceramic in Parelhas (RN), through sustainable 
development, aiming point adopted environmental 
initiatives and propose mitigation measures. For this, 
it conducted a case study. The project in question has 
some interesting attitudes, but some processes need 
to be improved, by releasing gases, dust, debris, etc. 
Some measures can be taken, such as stretching 
chimneys, using tarps to cover the raw material and 
using debris for paving.

KEY-WORDS: Pottery, leavings, sustainable development, mitigation measures.
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1 INTRODUÇÃO 

A cerâmica é a arte ou a técnica de produção de artefatos tendo a argila como 

matéria-prima. É responsável pela fabricação de pisos, azulejos e revestimento de larga 

aplicação na construção civil, bem como pela fabricação de tijolos, lajes, telhas, entre 

outros.  

Acompanhando a evolução industrial, a indústria cerâmica adotou a produção em 

massa, garantida pela indústria de equipamentos, e a introdução de técnicas de gestão, 

incluindo o controle de matérias-primas, dos processos e dos produtos fabricados. 

Segundo Barros (2015), o Rio Grande do Norte (RN) é um dos estados com maior 

produção no segmento de cerâmica vermelha do Nordeste e ainda o maior produtor de 

telhas do país, contando com 186 empresas em atividade (além de 20 desativadas e 9 em 

instalação), distribuídas em 42 municípios, com forte concentração em quatro polos de 

produção: Grande Natal, Seridó, Baixo Açu e região oeste (Apodi).  

Nessa perspectiva, o polo cerâmico do estado potiguar figura entre as cadeias 

produtivas de maior importância, com destaque especial para o setor de cerâmica 

estrutural. A indústria da cerâmica vermelha do Estado apresentou um crescimento 

significativo na última década. 

Apesar deste expressivo crescimento, a indústria da cerâmica ainda apresenta 

problemas, principalmente, no quesito relacionado ao meio ambiente. Isso ocorre porque 

cada etapa do ciclo de vida do produto tem consequências ambientais, desde a extração 

da matéria-prima até a eliminação do resíduo.  

Sendo assim, construir de forma sustentável significa aplicar os princípios de 

desenvolvimento sustentável ao ciclo da construção desde a extração e beneficiamento 

das matérias-primas, passando pelo planejamento, projeto e construção de edificações e 

infraestrutura, até a sua desmontagem e gerenciamento dos resíduos resultantes. 

Desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que nós precisamos perseguir 

para atingir o estado de sustentabilidade. É um processo contínuo de manutenção de um 

balanço dinâmico entre as demandas das pessoas e o que é ecologicamente possível 

(PLESSIS, 2002). 

Justifica-se tal pesquisa devido à situação de degradação ambiental vivida no RN e 

à necessidade de diminuir a geração de resíduos na produção de cerâmicas. Diante disso, 

o objetivo do presente trabalho é analisar o processo produtivo de um empreendimento

de beneficiamento da cerâmica vermelha, em Parelhas (RN), mediante o desenvolvimento
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sustentável, visando apontar iniciativas ambientais adotadas e propor medidas 

mitigadoras.  

2 METODOLOGIA 

Para cumprir com tal objetivo, foi realizado um estudo de caso acerca do processo 

produtivo que envolve a transformação da cerâmica vermelha em diversos insumos, 

principalmente telhas e tijolos, realizado em um empreendimento do setor cerâmico em 

Parelhas, no estado do Rio Grande do Norte. Conforme Yin (2005), tal estudo é uma 

investigação empírica, um método que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta 

de dados e análise dos mesmos, apoiado em múltiplas fontes de evidência secundária, 

como gravações, fotografias e internet, e primária.  

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, introduziu vários 

princípios e instrumentos, dentre os quais destacam-se a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. 

Nos temos dessa lei, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

define-se, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, 2004, como:  

"Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos  fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos  serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 

reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei." 

A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. De desenvolvimento econômico e social, é 

caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final adequada. 

Para que um resíduo tenha destino e armazenamento adequado, é necessário que 

ele seja classificado de acordo com as normas brasileiras. A norma NBR 10.004 (ABNT, 

2004) define que os resíduos sólidos são os que se encontram nos estados sólido e 

semissólido, resultantes das atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, 

agrícolas, de serviços e de varrição. Esta norma classifica os resíduos sólidos como: 
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Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos na NBR 10004/2004 

CLASSE I CLASSE II 

Perigosos 
Não perigosos 

Tipo A Tipo B 
Não 

inertes 
Inertes 

Fonte: ABNT (2004). 

Segundo a norma, os resíduos perigosos são aqueles que apresentam risco à saúde 

pública ou ao ambiente, caracterizando-se por terem uma ou mais das seguintes 

propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, 

concentração, entre outros; os resíduos não perigosos tipo A Podem ter propriedades 

como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade. Por fim, os resíduos não 

perigosos tipo B não têm nenhum dos seus constituintes solubilizados em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de águas, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O empreendimento está localizado na cidade de Parelhas no Rio Grande do Norte. 

Hoje, a cerâmica fabrica telhas sextavadas, extra e colonial, tijolos de 8 furos, lajota e 

casquilho. A produção de aproximadamente 800 mil telhas por mês é o carro chefe da 

cerâmica atualmente. 

De acordo com informações extraídas no site da empresa, em meados de 1995, os 

primeiros equipamentos foram comprados e edificados as primeiras instalações do futuro 

empreendimento. Os primeiros maquinários, aos poucos, iam sendo substituídos por 

outros de maior e melhor qualidade. Durante todos estes longos anos, a empresa investiu 

em qualidade e em 2005, começou a investir em equipamentos de ultima geração, muitos 

deles automatizados. 

Além disso, paralelamente a todo esse processo produtivo, o empreendimento 

exerce outra atividade importante: manutenção de viveiro e distribuição de mudas. O 

projeto tem como objetivo a produção de espécies nativas e frutíferas adaptáveis ao clima 

semiárido para serem utilizadas nas atividades de recuperação de áreas degradadas na 

região do Seridó/RN. Iniciado em 2008, com capacidade para dez mil mudas, no ano de 

2014 teve uma distribuição de oito mil mudas para todo Seridó. Mais do que entregar 

mudas, o projeto tem uma função de educação ambiental, realizando distribuição em 

eventos, incentivando a doação de mudas por parte das comunidades e outras cidades e 
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campanhas de conscientização. Dentre essas, uma das que mais angariou esforços foi a 

que envolvia a colocação das mudas em sacos transparentes (embalagens de feijão e 

arroz, por exemplo). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de tudo, para fazer uma abordagem acerca dos resíduos, deve-se analisar o 

processo produtivo no referido empreendimento: 

a) Extração: a matéria-prima, argila, é oriunda da própria região, Acari e Caicó,

principalmente de açudes. Antes de entrar na cadeia produtiva, essa é analisada

em laboratório para ser ou não aprovada. Então, são realizados testes como

retração do material, cor de queima, ensaio de resíduo e demonstração de

plasticidade. Posteriormente, a matéria-prima é separada em lotes na área

externa.

b) Estocagem: Para extração, são utilizados retroescavadeiras ou escavadeiras, que

irão colocar a argila em caminhões que a transportam para locais apropriados,

que, no caso, é a área externa. Nesse local são formados grandes estoques.

Retroescavadeiras revolvem o material para que haja uma homogeneização do

produto e, posteriormente, funcionários com mangueiras umidificam a mistura até

que o seu teor de umidade esteja próximo a 20%.

c) A argila é colocada em um caixão alimentador, posteriormente, é levada, por meio

da esteira, para a trituração.

d) Um equipamento deixa adequada a umidade da mistura, completando os 20% de

umidade, que foi alterada no decorrer do processo, e a homogeneidade.

e) O material é moído e fica dois dias em repouso para que a umidade  possa chegar

em todos os grãos da matéria-prima. Vai para outro caixão alimentador e em

esteiras.

f) Laminador: rolos fazem a compactação da argila, tornando-a menos porosa, mais

densa, eliminando bolhas de ar ou aglomerados remanescentes. Proporcionando

maior densidade a massa argilosa, eliminando pedriscos e raízes ainda existentes.

Nesse processo, ocorre a formação das tiras.

g) Extrusão: a extrusora ou maromba é responsável em dar forma à massa plástica e

rígida, separando uma coluna contínua em comprimentos apropriados, formando

telhas, tijolos maciços e furados, lajotas, entre outros. Vale salientar que sobras do

corte voltam para o processo de fabricação.

h) Secagem natural: o produto é disposto em um lugar amplo e protegido de chuva. É

exposto ao vento e temperatura ambiente (cerca de 12h), com o objetivo de
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retirar o excesso de umidade, assim, livre de infiltração e resistente. Segundo o 

proprietário, haverá a troca das telhas do teto do ambiente por algumas feitas de 

vidro, facilitando, então, a etapa. 

i) Secagem artificial: a evaporação continua na estufa (90ºC a 105ºC). O ambiente é

aquecido pelo calor do forno, que passa por baixo da terra através de tubulações.

j) Os produtos vão para os fornos. Esses são alimentados por lenhas de cajueiro,

principalmente, além de bucha de coco, e são fechados com tijolos e cimento,

sendo abertos somente depois do fim do processo de queima (900 ºC a 40h).

Depois, o forno passa pelo processo de resfriamento para que o local fique com

uma temperatura ambiente (20h), sendo iniciado com a liberação do calor para a

estufa.  Logo, a empresa é destaque nas características desta etapa, pois, no

Seridó, está entre as únicas que utiliza fornos fechados, principalmente em forma

de abóbada, retendo mais calor, além de um sistema de recuperação de energia,

no qual o calor de um forno passa por um exaustor e é transmitido a outro forno, o

que gera uma economia de 16h, além de diminuir o gasto com lenha.

k) Produto final.

Vale ressaltar que para cada um desses processos, ocorrem entradas de insumos

necessários para a cadeia produtiva e, em consequência, saídas de resíduos. 

Diante disso, no empreendimento, após a fabricação dos produtos, há como 

impacto a geração de resíduos: o manuseio e processamento da argila e de outras 

matérias-primas da indústria cerâmica levam à formação de pós, que podem ser dispersos 

no ambiente e causar problemas respiratórios. A geração de material particulado está 

associada, principalmente, ao transporte desapropriado da argila em caminhões sem 

coberturas, ao armazenamento da argila fora de silos ou galpões, à preparação da massa 

cerâmica e nos processos de moagem, peneiramento e na secagem; temos a emissão de 

gases, que são liberados no processo de queima da matéria-prima, que no local em 

questão é principalmente podas de cajueiro, principalmente devido ao seu rápido 

crescimento.  

No local, existe a utilização de um picador florestal para garantir maior eficiência 

no uso da biomassa e melhor aproveitamento de podas de cajueiro e resíduos de poda 

urbana, garantindo maior produtividade na queima; nesse mesmo processo de queima, 

outra emissão é a de cinzas da combustão de matéria-prima, que são colocadas também 

no produto ; efluentes oriundos da limpeza de equipamento, pisos e demais instalações 

industriais, sem o tratamento posterior da água utilizada; quando as telhas vão para os 

fornos, esses são fechados com tijolos e cimento, sendo abertos depois do fim do 
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processo de queima. Nessa retirada, o cimento ficará como resíduo; por fim, como 

resíduo, temos os restos de produtos danificados no decorrer dos processos (logo, 

material de construção). 

5.1 Proposição de medidas e planos de controle e gerenciamento de 

resíduos 

a) Emissões de gases

As emissões geradas no processo são devido à queima do energético: lenha, refil, 

óleo BPF ou o papel. Também existem emissões associadas ao transporte dos insumos 

(matérias primas, energéticos, recursos humanos) e transporte do produto acabado até o 

consumidor (GRICOLETTI, 2001). 

No local em questão, a lenha vinda de plantações de cajueiro para corte já é menor 

em relação às outras cerâmicas pelo modelo fechado dos fornos (abóbodas e garrafões), o 

que evita a perda de calor. Além disso, o calor do forno ascendido anteriormente o 

aquece, de forma que um novo acendimento só seja necessário depois, com isso o 

processo de queima demora a começar. 

No entanto, ainda é liberada fumaça para a atmosfera por meio de chaminés de 16 

metros de altura. Uma alternativa é o uso de filtros lavadores de gases com intuito de 

diminuir ou conter a liberação de material particulado gasoso, bem como o alongamento 

das chaminés.  

b) Cinzas

As cinzas oriundas da queima já são reutilizas pela empresa, pois elas são 

incorporadas a massa da cerâmica. Então, a medida a ser tomada é a continuação dessa 

utilização no processo de fabricação. Ademais, podemos considerar que a utilização das 

cinzas de caldeiras proveniente da queima de madeira é viável como aditivo em 

argamassas (JULIO et al., 2011). 

c) Efluentes líquidos

Os efluentes oriundos da higienização dos equipamentos e das instalações, 

portanto não configuram um grave problema, mas podem ser tratados com o uso de 

caixas separadoras de água e óleo, depois o efluente tratado pode ser destinado para 

outro sistema de tratamento como sistema de fossa/filtro ou para a rede de esgoto 

sanitário.  
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Já os efluentes sanitários podem ser direcionados para a rede de esgoto sanitário 

ou para um sistema de tratamento constituído de fossa séptica e filtro anaeróbio e sua 

destinação final do pode ser um sumidouro ou a rede municipal.  

d) Material particulado

Durante os processos de extração e preparação da amostra, moagem, 

peneiramento, extrusão, bem como secagem, é gerado material particulado, que têm um 

tempo de residência na atmosfera maior do que as partículas grossas e podem ser 

transportadas por grandes distâncias, aumentando sua capacidade de dispersão e, 

consequentemente, o seu impacto, principalmente, sobre a saúde respiratória dos 

indivíduos (CARMO et al, 2010). Dessa forma, é necessária a adoção de medidas que 

minimizem tal impacto como melhoria do sistema de cobertura da argila transportada em 

caminhões, durante o transporte da jazida para o local de beneficiamento, adoção de 

sistemas de aspersão de água, utilização de lonas para cobrir a matéria prima, uso de 

máscaras para todos os operários e óculos para aqueles que trabalham com a amostra 

seca (EPI), implantação de barreira vegetal (“cerca viva ou cinturão verde”) para conter a 

dispersão, além da pavimentação de vias e pátios.  

e) Restos de cimento e tijolo (entulho)

Segundo Porto e Silva (2008), o resíduo sólido de construção e demolição é 

responsável por um grande impacto ambiental, e é frequentemente disposto de maneira 

clandestina, em terrenos baldios e outras áreas públicas.  

Segundo esses autores, os índices de perda de matérias-primas na construção civil 

são bastante elevados. Esse fato tem duas consequências imediatas: o setor repassa sua 

ineficiência para os preços dos produtos que os produtos que os consumidores irão 

comprar. Além disso, o setor produz um impacto ambiental desnecessário ao utilizar 

matérias-primas naturais em quantidade superior ao necessário. No local em questão, o 

entulho gerado como resíduo é de origem de demolição para abertura do forno, não 

possuindo uma composição variada. Uma primeira alternativa seria utilizá-lo como 

matéria para aterro e conservação de estradas de terras. Uma segunda alternativa seria a 

trituração e, devido ao menor volume de materiais, a técnica de reaproveitamento não 

exige equipamentos sofisticados, podemos ser utilizado como agregado para 

revestimento ou argamassa de assentamento.  

Além disso, a forma mais simples de reciclagem do entulho é a sua utilização em 

pavimentação na forma de brita corrida ou ainda em misturas do resíduo com solo. O 

entulho, que pode ser usado sozinho ou misturado ao solo, deve ser processado por 
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equipamentos de britagem/trituração até alcançar a granulometria desejada. Segundo 

Lima e Pierezan (2012), as vantagens se referem à menor utilização de tecnologia o que 

implica menor custo do processo; permite a utilização de todos os componentes minerais 

do entulho (tijolos, argamassas, materiais cerâmicos, areia, pedras, etc.), sem a 

necessidade de separação de nenhum deles.  

6 CONCLUSÃO 

Mediante o exposto, podemos concluir que a indústria de cerâmica é uma 

atividade econômica em bastante evidencia no estado do Rio Grande do Norte. Porém, a 

mesma causa diversos danos ao meio ambiente, sendo uma das principais causas da 

desertificação da caatinga, tendo-se em vista a supressão vegetal de biomassa nativa para 

uso no aquecimento de seus fornos.  Em meio a esses problemas, o empreendimento se 

apresenta como uma indústria modelo para sustentabilidade. Com seus projetos 

inovadores, com tecnologias mais limpas e uma grande gama de resíduos que voltam para 

o processo produtivo, as emissões da indústria tem um decaimento expressivo.

Entretanto, ainda existem resíduos que não recebem um tratamento adequado e que

poderiam ser mais bem explorados, ou receber uma destinação menos danosa ao meio.

Um exemplo disso são as emissões gasosas e os restos de alicerce para o fechamento dos

fornos. Este poderia ser utilizado em estradas  e aquela poderia ser remediada com o uso

de filtros lavadores de gases. Apesar desses resíduos a indústria ainda é um exemplo que

deve ser seguido pelos demais. Assim, com um tempo, poderemos ver as grandes

mudanças que essas atitudes trarão para a região.
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RESUMO 
O paisagismo é uma ciência multidisciplinar que 
estuda e que procura reconstituir a paisagem natural 
dentro do cenário devastado pelas construções 
antrópicas. Diversas IES do território brasileiro, 
apresentam em seus Campus Universitários áreas 
verdes com diferentes espécies de vegetação, onde 
conhecer e catalogar estas espécies torna-se viável 
adquirindo muitas aplicações para fins científicos, 
visto que estas apresentam um grande potencial para 
o desenvolvimento de pesquisas em paisagismo.
Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo
realizar um levantamento qualitativo e quantitativo
das espécies ornamentais utilizadas nos canteiros
paisagísticos no entorno do Centro Universitário
UNIFACEX, assim como também verificar sua

procedência e habito vegetativo. Inicialmente foi 
realizada a identificação das espécies através da 
análise visual, sendo feitas anotações dos nomes 
populares e/ou os nomes científicos quando possível, 
ou feita coleta para posteriores analises taxonômicas.  
A análise quantitativa realizou-se através de 
contagem e marcação, onde foram contabilizados os 
espécimes ocorrentes de cada espécie registradas nos 
canteiros. No final da pesquisa foi verificada a 
presença de 2015 espécimes, 33 espécies, e 30 
gêneros distribuídos em 20 famílias botânicas.  As 
famílias que apresentaram maior ocorrência foram 
Arecaceae, Araceae e Rubiaceae, a flora local pode 
ser caracterizada como sendo de porte herbáceo e de 
procedência exótica.  

PALAVRAS-CHAVE: Paisagismo, Levantamento florístico, Espécies ornamentais, UNIFACEX. 

ANALYSIS OF LANDSCAPE OF UNIVERSITY CENTER UNIFACEX, NATAL - 
RN: ONE FLORISTIC LIFTING OF ORNAMENTAL SPECIES. 

ABSTRACT 
The landscaping is a multidisciplinary science that 
studies and seeks to reconstruct the natural 
landscape within the landscape devastated by human 
constructions. Several university in Brazil, present in 
its University Campus green areas with different 
species of vegetation, where knowing and catalog 
these species becomes viable acquiring many 
applications for scientific purposes as these have 
great potential for the development of research in 
landscaping. Thus, this study aimed to carry out a 
qualitative and quantitative survey of ornamental 
species used in landscape beds surrounding the 
UNIFACEX University Center, as well as verify their 

origin and plant habit. Initially species identification 
through visual analysis was performed, and made 
notes of the popular names and / or scientific names 
when possible, or collection made for further 
taxonomic analysis. The quantitative analysis was 
performed by counting and marking where occurring 
specimens of each species were counted recorded in 
the beds. At the end of the research it was verified 
the presence of 2,015 species, 33 species and 30 
genera distributed in 20 botanical families. The 
families with the highest occurrence were Arecaceae, 
Araceae and Rubiaceae, the local flora can be 
characterized as herbaceous and exotic origin. 

KEY-WORDS: Landscaping, Floristic survey, ornamental species, UNIFACEX. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em contraditório ao conjecturado pela sociedade, o paisagismo não é apenas a elaboração 
de jardins e canteiros através do plantio desordenado e aleatório de algumas espécies de 
vegetações ornamentais, e sim uma ciência multidisciplinar que estuda e que interfere nas 
paisagens naturais, estando este aliado à apreciação e sensibilidade humana, onde esta procura 
reconstituir a paisagem natural dentro do cenário devastado pelas construções antrópicas.  

Segundo Demattê (2012) o paisagismo impõe-se como uma necessidade fundamental para 
a sobrevivência daqueles que habitam em cidades grandes, já que são utilizados para equilibrar o 
ecossistema devastado pelo grande número de construções em concreto, pavimentações 
asfálticas e poluição industrial. Logo, a atividade do paisagismo abrange uma grande dimensão, 
onde este considera toda a dinâmica da realidade material do espaço, uma reflexão dos sistemas 
que ligam a natureza e a sociedade, remetendo assim a um conceito muito mais amplo do que um 
mero suporte físico. Desta forma, a paisagem é o espaço no qual se estrutura a sociedade, 
salientando tanto aspectos naturais como também culturais (SILVA, 2011). Ele apresenta como 
principal função, organizar os espaços externos com o intuito de proporcionar bem-estar aos seres 
humanos e de atender às suas necessidades, conservando os recursos desses espaços. (DEMATTÊ, 
2012, SILVA e VIANA, 2014). 

Na contemporaneidade é visto que tanto em grandes espaços dos campi universitários 
como em pátios escolares, a colocação e o conhecimento da vegetação têm a mesma função ou 
aplicação para seus usuários, onde a composição da vegetação adotada em cada projeto 
paisagístico deve valorizar, potencializar e contribuir para o conforto dos alunos nos espaços 
internos e externos das unidades de ensino. Logo, o tratamento paisagístico das áreas externas 
das unidades de ensino tem como objetivo principal, melhorar a qualidade visual e ambiental 
(LEAL, 2009; BICA et al. 2013; BRIANEZI et al. 2013).  

Muitas instituições de ensino superior brasileiras apresentam em seus Campi Universitários 
áreas arborizadas com diferentes espécies de vegetação, o conhecimento e catalogação de 
espécies podem ter muitas aplicações (LEAL, 2009), dentre elas destacamos um melhor 
conhecimento das espécies presente nesses locais, bem como o desenvolvimento de informações 
que contribuem para manejo dessas localidades.  

De acordo com Eisenlohr et al. (2008) as grandes instituições acadêmicas do nosso país 
apresentam  de modo geral um grande potencial para contribuir com uma adequada arborização 
urbana por meio do emprego de espécies apropriadas, visto que as mesmas possuem 
infraestrutura e capacidade científica para realizar um bom planejamento e avaliação das 
vantagens e desvantagens de cada espécie ou  do conjunto de espécies como um todo.  

Por outro lado, segundo Eisenlohr et al. (2008)  e Cupertino e Eisenlohr (2013) os 
pesquisadores dessas universidades, que estariam aptos a contribuir nesse sentido, possuem 
grandes demandas de trabalho, que poderia justificar o fato de os mesmos muitas vezes não 
serem consultados para assuntos referentes à arborização dos campi. Contudo, de acordo com 
Silva e Viana (2014) essa justificativa não seria plausível, pois a utilização de espécies adequadas 
em grandes instituições de ensino são pontos importantes, já que as universidades são geradoras 
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e difusoras de conhecimento e geralmente são vistas como exemplo para a sociedade, dado o 
respeito que os pesquisadores adquiriram como fruto de sua capacidade intelectual assim como 
foi sugerido por Lakatos (1998). 

Diversos levantamentos florísticos foram realizados em campus universitários, dos quais 
podemos destacar: Melo e Severo (2007), Leal (2009), Silva (2011), De Paula e Demésio (2012), 
Bica e Gonçalves (2013), Brianezi Et al. (2013), Cupertino e Eisenlohr (2013) e Silva e Viana (2014).  
Desta forma, é evidente que os Campi das grandes universidades do nosso país apresentam, em 
geral, um grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas sólidas em paisagismo. Trabalhos 
como estes são relevantes, pois permitem o desenvolvimento de ações de manejo e 
monitoramento para a arborização local, o que propicia benefícios ambientais e paisagísticos, 
além do bem-estar à população que circula na área (CUPERTINO e EISENLOHR, 2013, SILVA e 
VIANA, 2014) assim, valorizando a arborização existente em cada local. 

Atualmente o centro universitário UNIFACEX dispõe de diversos canteiros paisagísticos com 
uma grande diversidade de espécies, contudo esses são constituídos apenas através de ações 
aleatórias de plantio, sem identificação e conhecimento das espécies. Apesar dos inegáveis 
benefícios desses plantios, eles podem causar problemas relevantes, como alocação de plantas em 
lugares inadequados, repetição excessiva de um vegetal e cultivo de espécies invasoras. Dessa 
forma, faz-se necessário a realização de um levantamento taxonômico destas, pois ao conhecer o 
patrimônio florístico desse local é possível estabelecer posteriores estratégias e condutas de 
manejo para a instituição, além de essas informações serem utilizadas como instrumento 
pedagógico em aulas práticas de botânica para os alunos da instituição. 

Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo realizar um levantamento qualitativo e 
quantitativo das espécies ornamentais utilizadas nos canteiros paisagísticos no entorno do Centro 
Universitário UNIFACEX, assim como também verificar a procedência e o hábito vegetativo das 
espécies que compõe a flora paisagística da instituição.   

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado de agosto a novembro de 2014 nas áreas verdes do centro 
universitário UNIFACEX (Figura 1), localizado na Rua Orlando Silva, 2897, no bairro de Capim 
Macio - CEP: 59080-020, em Natal, Rio Grande do Norte, (latitude 5º51’03.450”S - longitude 
35º12’26.274’W). 

Foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa das espécies ornamentais localizadas 
nas áreas verdes entre os prédios das unidades, calçadas, pátios, canteiros internos, externos e 
centrais, os quais foram considerados como áreas verdes. 

Para a avaliação qualitativa, inicialmente foi feita a identificação durante as visitas técnicas 
nas unidades da instituição. As informações foram obtidas através da análise visual das espécies 
ocorridas nesses locais, onde foram realizadas anotações dos nomes populares e/ou os nomes 
científicos quando possível.  
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FIGURA 1 – Imagem Aérea Do Centro Universitário UNIFACEX. 

FONTE: Google imagens (2015). 

Quando necessário, foram realizadas coletas de materiais botânicos para posteriores 
identificações (para reconhecer as espécies que não foram identificadas no local) que se sucedeu 
no centro de pesquisa do Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” e no 
laboratório interdisciplinar I do centro universitário UNIFACEX com o uso de chaves de 
identificação (SOUZA e LORENZI, 2009) e quando necessário, foi recorrido ao auxilio de um 
profissional. 

 Após os procedimentos laboratoriais realizados nas espécies coletadas para serem 
identificadas, foram feitas montagens de exsicatas através da fixação das plantas secas e 
prensadas em cartolinas com etiquetas, e essas foram levadas para o herbário do Parque Estadual 

Dunas de Natal (Latitude: 05o 48' 45" S - Longitude: 35o 11' 35" W) onde as espécies foram 
tombadas. Em seguida os espécimes foram caracterizados quanto a sua procedência e 

classificadas com relação ao seu hábito vegetativo, de acordo com as metodologias utilizadas por 
Leal (2009) e Biondi (1990).  O sistema de classificação adotado foi o de Cronquist (1988) 
apresentada em ordem alfabética por famílias, gênero e espécies.  

Para analisar a procedência da vegetação local, as espécies foram caracterizadas como 
nativas (N), nativas do Rio Grande do Norte (NRN) e exóticas (E), baseada na metodologia utilizada 
por Leal (2009). Utilizaram-se os seguintes critérios: 

a) Espécies nativas do Brasil: Espécies que ocorrem de forma espontânea nos ecossistemas
existentes no território brasileiro;

b) Espécies nativas do Rio grande do Norte: Espécies que ocorrem de forma espontânea nos
ecossistemas o qual o estado esta inserido;

c) Espécies exóticas: Espécies que não ocorrem de forma espontânea nos ecossistemas
existentes no território brasileiro;
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E para classificação das plantas quanto ao seu hábito vegetativo, foi feito de acordo com a 
metodologia de Biondi (1990), onde as espécies foram classificadas em quatro grupos:  

a) Arbóreo – Toda vegetação que fosse lenhosa com tronco, apresentando uma copa bem
definida e com tamanho superior a 6 metros;

b) Arbusto – Toda vegetação lenhosa, que apresentasse bifurcação a baixa altura ou próxima
ao solo, de tamanho inferior a 6 metros;

c) Herbácea – Toda planta com caule não lenhoso ou semi-lenhoso de porte variado,
podendo adquirir a altura e os efeitos de similares ao de um arbusto;

d) Palmeira – Planta de porte variado com aspecto bem característico tanto do tronco como
da copa.

A análise quantitativa realizou-se através de contagem e marcação, onde foram
contabilizados os números de espécimes ocorrentes de cada espécie registradas na instituição 
estudada. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O levantamento florístico das espécies ornamentais realizado no centro universitário 
UNIFACEX apontou um total de 2015 plantas, correspondentes a 33 espécies e 30 gêneros 
distribuídos em 20 famílias (Tabela 1).   

A espécie com maior frequência foi a Dypsis lutescens a mesma se encontrava distribuída 
de forma aleatória nas áreas verdes da instituição (figura 2). Essa espécie é bastante utilizada em 
ornamentações de áreas de canteiros, jardins, pátios, devido a sua fácil adaptação a essas 
localidades.  

A grande ocorrência da espécie na instituição pode ser justificada de acordo com a 
descrição realizada por Patro (2012), o qual afirmou que a Dypis lutensis se trata de uma espécie 
exótica bastante resistente, de origem tropical, que pode ser conduzida com porte arbóreo a 
pleno sol, adaptando-se facilmente aos diversos fatores ambientais e localidades.  

Figura 2 – Distribuição De Dypis Lutescens Nos Canteiros Da Instituição.
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Tabela 1 – Espécies Ocorrentes no entorno do Centro Universitário FACEX.

As famílias botânicas com maior número de espécies encontradas na instituição foram 

respectivamente Arecaceae com 651 espécimes, Araceae com 506 espécimes, e Rubiaceae com 

374 espécimes (Gráfico 1). Resultados similares foram constatados por Macêdo et al. (2012)  no 

campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo verificado uma grande ocorrência 

de espécies dentro dessa família, estando distribuídas ao longo do campus.  Nesse mesmo 

espectro Bica et al. (2013) observaram  que no Centro universitário Univates, Lajedo, Rio Grande 

do Sul, também apresentava uma das maiores ocorrências de espécies dentro dessa família assim 

como foi visto no Centro Universitário UNIFACEX.  
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Gráfico 1 – Número De Indivíduos Por Famílias Encontradas na instituição.

  Quanto a origem da flora local, foi verificado que 1855 especies é de procedência exótica, 

160  espécies são nativas do Brasil, e nenhuma especie no local é nativa do estado do Rio Grande 

do Norte (Gráfico 2).  

Gráfico 2 – Procedência Da Vegetação Do Centro Universitário Unifacex. 

Segundo Silva e Perelló (2010) Uma possível justificativa para o elevado emprego das 
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paisagístico, principalmente sobre as espécies ameaçadas de extinção, no entanto, Cupertino e 

Eisenlhor (2013) afirmaram que as espécies exóticas são introduzidas intencionalmente devido a 

sua fácil adaptação aos diversos fatores ambientes, ocupando facilmente os locais em que são 

cultivadas, tornando-se relevantes para fins econômicos e ornamentais. De acordo com Klein 

(1985) o sucesso obtido pelas espécies exóticas se deve a diversos fatores, tais como: grande 

facilidade da coleta de sementes, metodologia silvicultural desenvolvida, adequada seleção das 

espécies, porém as nativas representam as mais adequadas para manter a dinâmica do solo e 

clima regional.  

Do total de espécies encontradas no centro universitário FACEX, 49 espécimes apresentam 

um hábito vegetativo arbóreo, 448 são arbustivas, 867 herbáceas, e 651 são palmeiras (Gráfico 3). 

A partir desse resultado, observamos que a distribuição das espécies não ocorre de forma 

coerente e harmoniosa nos canteiros paisagísticos da instituição, sendo constatada através das 

confusas combinações de hábitos vegetativos existentes na localidade, estando configuradas em 

composição não recomendadas, e ordenadas no mesmo local de maneira muito próxima 

inviabilizando uma leitura ideal da identidade das áreas verdes.  

Gráfico 3 –  Classificação Da Flora De Acordo Com Seu Porte E Formação.
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De acordo com Pivetta e Silva-Filho (2002) deve-se Procurar em todo trabalho paisagístico, 

a diversificação dos hábitos vegetativos e espécies como forma de evitar a monotonia visual e 

criar pontos de interesses diferentes dentro desses colais, bem como, evitar problemas de manejo 

desses vegetais dentro dos canteiros. Situações similares a esta foi vista por Silva (2011) ao 

realizar um levantamento paisagístico dos jardins do ICC (Instituto Central de Ciências) e por De 

Paula e Demésio (2012) ao realizar um estudo da composição paisagística do CET (Centro de 

Excelência em Turismo) ambos na Universidade de Brasília (UnB). 

Esta condição observada na instituição torna-se um agravante não só pela 

estética propiciada pelo local devido a constante repetição de plantas com mesmo habito 

vegetativo formando uma paisagem com muita informação, e sim principalmente devido a grande 

repetição de espécimes de mesma espécie, como foi observado no local.   

De acordo com Biondi e Kischlat (2006), quanto maior a variação de espécies presentes no 

local, maior será a capacidade de resistir às alterações e de absorver impactos negativos, como a 

poluição e as adversidades climáticas, e menores serão as possibilidades do surgimento de pragas 

e doenças. No entanto, levando em consideração o espaço educativo em que a vegetação se 

encontra, estas espécies podem ser utilizadas como material didático em aulas práticas e como 

plantas matrizes para propagação, conforme foi exposto por Nobres e Menezes (2006).  

4 CONCLUSÃO 

Foi possível constatar que a composição da flora das áreas verdes do centro universitário 

FACEX é predominantemente composta por espécies das famílias Arecaceae, Araceae e Rubiaceae, 

com plantas de porte herbáceo e de procedência exóticas do Brasil. Recomenda-se que 

sejam realizadas medidas de substituição das espécies exóticas e seja realizado plantio de 

espécies nativas para uma melhor adequação da vegetação ao clima, temperatura, solo e 

humidade para que esta assuma um caráter mais regional favorecendo a ornamentação 

da instituição e principalmente que não prejudiquem a fauna e flora do local. 
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RESUMO 

Todo e qualquer estudante da rede publica de 
ensino tem acesso gratuito aos LDs (FNDE/MEC). A 
seleção desses LDs é realizada pelos docentes da rede 
pública de ensino do Brasil, na qual escolhem os livros 
que serão utilizados para a realização das atividades. 
O LD é um importante instrumento de aprendizagem 
e precisa ser bem manuseado (RODRIGUES, SILVA E 
FILHO, 2014). A presente pesquisa tem como objetivo 
analisar 10 LDs do 2º ano de Biologia do Ensino 
Médio, referente ao reino monera, para assim, 
debater e confrontar o tema tratado. Possuindo 
assim, uma abordagem qualitativa, na qual foi 
utilizada uma abordagem bibliográfica, em que foi 
analisado dentre as editoras Saraiva (2003, 2005 e 
2013), Moderna (2010 e 2013), Ática (2008 e 2014), 
AJS (2013), Nova Geração (2005) e FTD (2010). Para 
este intento, foram utilizados como referenciais 

bibliográficos: FRISON (2009), RODRIGUES, SILVA E 
FILHO (2014), SOUTO E VASCONCELOS (2003), entre 
outros autores que tratam desta temática. Foram 
criadas duas tabelas (02 e 03) para a análise dos 10 
LDs de Biologia. Para concluir as seguintes analises, os 
LDs se configuram desde livros fracos a excelente e os 
livros que atingiram o maior grau de satisfação foram 
os LD5 e LD10 na qual, os pontos que serviram como 
critério para esta analise estão descritas acima. 
Alguns LDs deixaram a desejar no quesito desta 
análise dentre eles, foram os LD1, LD8 e LD9. Conclui-
se que os livros são fundamentais para o ensino e 
como recomendação pode sugerir que os livros 
tenham mais clarezas e foco na aprendizagem, vejo 
que os LDs de volume único sempre deixam a desejar 
nesses quesitos e como futuro docente me prenderei 
a esses pontos para a escolha desses livros.

PALAVRAS-CHAVE: LDs, Analises, Reino monera, Biologia. 

THE BOOK OF BIOLOGY AND THE MONERA KINGDOM
ABSTRACT 

Any student network publishes teaching has 
free access to textbooks (ENDF / MEC). The selection 
of these textbooks is carried out by teachers of public 
schools in Brazil, in which choosing the books that will 
be used to carry out the activities. The textbook is an 
important learning tool and needs to be well handled 
(RODRIGUES, SILVA AND SON, 2014). This research 
aims at analyzing 10 textbooks of the 2nd year of high 
school biology, referring to monera kingdom, thus 
discuss and confront the theme. Having thus a 
qualitative approach, in which we used a 
bibliographic approach, which analyzed among
publishers Saraiva (2003, 2005 and 2013), Modern 
(2010 and 2013), Attica (2008 and 2014), AJS (2013) 
new Generation (2005) and FTD (2010). For this 
purpose, were used as bibliographic references:

FRISON (2009), RODRIGUES, SILVA AND SON (2014), 
SOUTO and Vasconcelos (2003), among other authors 
dealing with this subject. Two tables were created 
(2:03) for the analysis of 10 textbooks of biology. To 
complete the following analysis, the textbooks are 
configured from weak to excellent books and books 
that reached the highest degree of satisfaction were 
the LD5 and LD10 in which the points that served as a
criterion for this analysis are described above. Some 
textbooks have left to be desired in the question of 
this analysis among them were the LD1, LD8 and LD9. 
We conclude that the books are essential for teaching 
and as a recommendation may suggest that the
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criterion for this analysis are described above. Some 
textbooks have left to be desired in the question of 
this analysis among them were the LD1, LD8 and LD9. 
We conclude that the books are essential for teaching 
and as a recommendation may suggest that the 

books have more clarities and focus on learning, I see 
that textbooks single volume always fall short of its 
requirements and how future teachers will hold me 
to these points for the choice of these books. 

KEY-WORDS: Textbook, analysis, United monera, Biology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todo e qualquer estudante da rede publica de ensino tem acesso gratuito aos LDs, desde 

o ano de 1985, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação

(FNDE/MEC). A seleção dos LDs se dá a cada três anos, através de um encontro realizado pelo

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Rodrigues, Silva e Filho (2014) relatam que a seleção desses LDs é realizada pelos 

docentes da rede pública de ensino do Brasil, dentre os exemplares selecionados pelo MEC. 

Frison et al. (2009) apud Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) sugerem que 

o professor utilize além do LD, matérias diversificadas, como fonte de conhecimento, de forma a

aumentar a importância dada aos conteúdos e para que o aluno sinta-se inserido no mundo à sua

volta. Os LDs de biologia do ensino médio devem estimular os alunos a estudarem e buscarem

definições, aproximando o conhecimento biológico ao seu cotidiano.

Sabe-se que o LD é de suma importância nas atividades desempenhadas em sala de aula, 

mas que também é perceptível que alguns destes LDs apresentam fragilidades em seu conteúdo, 

para tanto, esta pesquisa tem como objetivo analisar as informações sobre o Reino Monera em 

dez LDs de biologia. 

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Os autores Silva e Menezes (2001) defendem que numa pesquisa qualitativa existe a 

conexão do mundo real e o sujeito que não pode ser explicado em números. É tida como uma 

pesquisa que não requer uso de praticas e técnicas estatísticas, mas, sim bibliográficas. Partindo 

deste intento, a presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa, na qual foi utilizada como 

ferramenta metodológica a abordagem bibliográfica, na qual foi analisado 10 LDs do 2º ano de 

Biologia do Ensino Médio (Tabela 1), relacionados ao conteúdo dos reinos, cujo tema analisado foi 

o reino monera.

Tabela 1: Lista dos 10 LDs de Biologia analisados 

Livro Didático Nome do livro 
LD1 Biologia Volume Único (Sonia Lopes e Sergio Rosso) – Saraiva  
LD2 Biologia volume 2 ensino médio (Pezzi, Gowdak, Mattos)  
LD3 Biologia hoje os seres vivos (Linhares e Gewandsznajder) Ática 
LD4 Biologia dos organismos volume 2 (Amabis e Martho) 
LD5 Biologia Volume 2 os seres vivos (Vivian Mendonça) – AJS 
LD6 Biologia Volume único (J. Laurence) 
LD7 Biologia volume único (César e Sezar) – Saraiva 
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LD8 Biologia Volume único (Linhares e Gewandsznajder) Ática 
LD9 Conexões com a biologia (Brockelmann) Moderna 
LD10 Biologia 2 (César, Sezar e Caldini) – Saraiva  

Os parâmetros analisados distribuídos nas tabelas analíticas (tabela 2 e 3) estão de 

acordo com Souto e Vasconcelos (2003), em que tratam de analises de LD. Foram utilizados na 

elaboração das tabelas, alguns dos itens da tabela dos autores acima citados, tais como, 

adequação a serie, clareza do texto, nível de atualização do texto, grau de coerência entre as 

informações apresentadas (ausência de contradições), presença de textos complementares, 

qualidade de ilustrações, grau de relação das ilustrações com as informações contidas no texto, 

veracidade da informação contida na ilustração, grau de inovação (originalidade/criatividade), 

indução a interpretação incorreta. 

3 ANALISANDO O LD DE BIOLOGIA – REINO MONERA 

As informações contidas nos LDs devem promover uma maior interação entre o aluno e o 

que esta disponível nos LDs, essas interações parte das atividades propostas, das imagens, das 

atividades praticas, dentre outras informações contidas no LD (SOUTO E VASCONCELOS 2003).  

Os autores Souto e Vasconcelos (2003, p. 96) descrevem que “os critérios propostos 

visam identificar a adequação entre o conteúdo cientifico abordado nos livros e o universo 

cognitivo daqueles a quem se destina”. A partir destas informações é possível estabelecer critérios 

para a escolha de um livro tido como excelente, para a sua utilidade em sala de aula. Estes 

critérios são tidos como importantes, pois, possivelmente, pode auxiliar positivamente no o 

processo de ensino-aprendizagem. Partindo para a análise dos 10 LDs de Biologia, como mostra a 

tabela 02, estes foram descritos como excelentes, bons, regular e fraco.  

Ao ser avaliados os LD3, LD5, LD6 e LD10, concluiu-se que estes exercem uma excelente 

adequação a série. Já os LD1 e LD8 são descritos neste critério como fraco, os demais são tidos 

como regulares e bons. Dos LDs acima descritos como excelente na adequação a série, exceto o 

LD6, apresentam ótima clareza de conteúdo. O LD6 assim como o LD2, LD4 e LD7 esta inserida 

como bom e os demais é tido como regular. Tratando se do nível de atualização do texto LD5, 

LD10 desempenham um excelente papel. E os LD2, LD3, LD4, LD6 e LD7 são apresentados como 

bons e LD9 é tido como regular, já os já os LD1 e LD8 são incluídos como fraco.  

Essa falta de atualização do assunto acaba gerando contradições e com isso se tornam pouco 

adequados para o que deve servir o ensino adequado. Com isto o autor PAVÃO (2015, p. 16) descreve 

que “o professor tem o papel indispensável de observar a adequação desse instrumento didático à sua 

prática pedagógica e ao seu aluno”.  
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Quanto ao grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de 

contradições) os LD2, LD3, LD5, LD6 e LD10 são apresentados com uma excelente abordagem. Já 

os LD1, LD4 e LD7 são informados como bom e o LD8 e LD9 como regular.  

Tabela 2: Critérios para análise do conteúdo teórico e dos recursos visuais em LD de Ciências 

Parâmetro Fraco Regular  Bom Excelente 

LD1, 

LD8. 

LD9. 

LD1, LD8, 

LD9. 

LD1, 

LD8. 

LD9. 

LD8, LD9 

Adequação à série 

Clareza do texto 

(definições, termos, etc). 

Nível de Atualização do texto 

Grau de coerência entre as 
informações apresentadas  
(ausência de contradições) 

Qualidade de ilustrações 

(Nitidez, cor etc). 

LD9. 

om LD9. 

LD1, LD8, 

LD9. 

LD4, LD2, LD7. 

LD2,LD4, LD6, 

LD7. 

LD2, LD3, LD4, 

LD6, LD7. 

LD1, LD4, LD7. 

LD1, LD3, LD7, 

LD8. 

LD1, LD7, LD8. 

LD7, LD8, LD9. 

LD4, LD7. 

LD3, LD5, LD6, 

LD10. 

LD3, LD5, LD10. 

LD5, LD10. 

LD2, LD3, LD5, 

LD6, LD10. 

LD2, LD4, LD5, 

LD6, LD10. 

LD2, LD3, LD4, 

LD5, LD6, LD10. 

LD1, LD2, LD3, 

LD4, LD5, LD6, 

LD10. 

LD2, LD3, LD5, 

LD6, LD10. 

SIM NÃO 

Grau de relação das ilustrações c 
as informações contidas no 
texto.

Veracidade da informação 

contida na ilustração 

Grau de inovação  (originalidade/
criatividade) 

Induzem a interpretação 
incorreta? 

LD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6, LD7, LD8, LD9, 

LD10. 
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Fonte: Souto e Vasconcelos (2003). 

No que se refere a qualidade de ilustrações os LD2, LD4, LD5, LD6, LD10 apresentam uma 

excelência, assim também como no quesito grau de relação das ilustrações com as informações 

contidas no texto, além destes livros, o LD3 são tidos como excelentes. Os LD1, LD7 e LD8 tratam-

se como bom o grau de relação das ilustrações com as informações contidas no texto, e o LD9 é 

tido como fraca. Os LDs citados como fracos ou regulares na presente pesquisa não cumprem com 

o que foi pedido pela tabela 02.

Olim (2010, p. 95) relata que a “imagem possui propriedades comunicativas que, se forem 

bem utilizadas, podem trazer grandes benefícios para professores e alunos”. Com isso posso 

afirmar que o papel das imagens nos LDs é de fundamental importância para que haja uma maior 

compreensão por partes dos alunos assim deixando visíveis os que muitas vezes não estão 

presentes no dia a dia. 

De acordo com a análise realizada a respeito da veracidade das informações contidas nas 

ilustrações, inseri-se o LD1 e os demais citados anteriormente como excelentes. Já os LD7, LD8 e o 

LD9 são descritos como bom. No entanto, as analises realizadas nos LD2, LD3, LD5, LD6, LD10 são 

os que mais se inserem, no quesito grau de inovação (originalidade/criatividade) e os demais LDs 

neste critério para analise foram apontados como regular e bom.  

Nenhum dos livros induz a interpretação errônea, mesmo os com explicações mais 

simples, ele mostram de uma maneira rápida causando duvidas, mas as imagens e o conteúdo 

estão coerentes e mostram o assunto. A tabela 03 descreve as analises sobre os LDs de biologia, a 

respeito das atividades propostas e dos recursos adicionais. 

Tabela 3: Critérios para análise das atividades propostas e dos recursos adicionais em LD de Ciências. 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? 

LD1, LD2, LD3, 
LD4, LD5, LD6, 
LD7, LD8, LD9, 
LD10. 

As questões têm enfoque multidisciplinar? LD1, LD2, LD3, 
LD4 LD5, LD6, 
LD10. 

LD7, LD8, 
LD9. 

As questões priorizam a problematização? LD1, LD2, LD3, LD7, LD9. 
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Propõe atividades em grupo e/ou projetos para 
trabalho do tema exposto? 

LD4, LD5, LD6, 

LD8, LD10. 

LD1, LD2, LD3, 

LD5, LD10. 

LD4, LD6, 
LD7, LD8, 
LD9. 

As atividades são isentas de risco para os alunos? 

LD1, LD2, LD3, 
LD4, LD5, LD6, 
LD7, LD8, LD9, 
LD10. 

As atividades são facilmente executáveis 

LD1, LD2, LD3, 
LD4, LD5, LD6, 
LD7, LD8, LD9, 
LD10. 

As atividades têm relação direta com o conteúdo 

trabalhado? 

LD1, LD2, LD3, 
LD4, LD5, LD6, 
LD7, LD8, LD9, 

Apresenta textos complementares? 

LD3, LD9. 

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. 
internet)? 

LD10. 

LD1, LD2, LD4, 

LD5, LD6, LD7, 

LD8, LD10. 

LD10. LD1, LD2, 
LD3, LD4, 
LD5, LD6, 
LD7, LD8, 
LD9. 

RECURSOS COMPLEMENTARES SIM NÃO 

Glossários LD2,LD5, LD6, 
LD8. 

LD4, LD1, LD3, 
LD7,LD9, LD10. 

Atlas 

LD1, LD2, LD3, 
LD4,LD5, LD6, LD7, 
LD8, LD9, LD10. 

LD4 LD1, LD2, LD3, 
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Fonte: Souto e Vasconcelos (2003). 

Procurou-se saber quais LDs propõe mais questões ao final de cada capítulo/tema, na 

qual teve uma resposta positiva de 100%, ou seja, todos os LDs de biologia analisados possuem 

questões ao final do capitulo. Já sobre as questões com enfoque multidisciplinar os LD7, LD8, LD9 

não propõe. Dos 10 LDs analisados, dois (LD7 e LD9) não apresentam questões que priorizam a 

problematização. 

Os LD1, LD2, LD3, LD5, LD10 propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do 

tema exposto, esse ponto é importante para que haja uma maior interação entre os alunos 

havendo uma ajuda mutua para a realização da atividade proposta. Pode se dizer que 100% da 

quantidade analisada a partir das atividades praticas e discursivas, propõem atividades isentas de 

riscos para os alunos, são facilmente executáveis e tem relação direta com o conteúdo trabalhado, 

apresentando assim, pontos favoráveis.  

Os LD1, LD3, LD4, LD5, LD6, LD7 e LD9 indicam fontes e textos complementares de 

informação. Quanto ao estimulo da utilização de novas tecnologias (ex. internet), apenas o LD10, 

faz esse papel. Este estimulo é importante por se tratar de estarmos em um século que as novas 

tecnologias chegaram e tomaram espaço, sendo assim os docentes, precisam se adaptar e fazer 

com que os alunos tenham uma maior aprendizagem por meio dessas tecnologias. 

Somente os LD2, LD5, LD6, LD8 apresenta glossários, nenhum dos livros avaliados 

proporciona atlas e apenas o LD4 oferece caderno de exercícios, os LD1, LD3, LD5, LD6, LD7, LD8, 

LD9, não abrange o quesito guia de experimentos, os LD2, LD3, LD4, LD5, LD7, LD8, LD9, LD10 

ajudam mais os professores por apresentarem o guia do professor.  

Para concluir as seguintes analises, os LDs se configuram desde livros fracos a excelente e 

os livros que atingiram o maior grau de satisfação foram os LD5 e LD10 na qual, os pontos que 

serviram como critério para esta analise estão descritas acima. Alguns LDs deixaram a desejar no 

quesito desta análise dentre eles, foram os LD1, LD8 e LD9.  

Cadernos de exercícios LD5,LD6, LD7, LD8, 

Guias de experimentos 

Guia de professor 

LD2, LD4, LD10. 

LD2, LD3, LD4, 
LD5, LD7, LD8, 

LD9, LD10. 

LD9, LD10. 

LD1, LD3, LD5, LD6, 
LD7, LD8, LD9. 

LD1, LD6. 
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A partir desta analise realizada na supracitada pesquisa, é possível expor que esses livros 

atendem os quesitos propostos na tabela analítica, realizando uma amostra do assunto com 

clareza, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Os livros descritos como fracos falham 

em algum aspecto, por não trazerem definições que facilitariam a compreensão do publico alvo.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de LDs é de suma importância, pois este serve como suporte para o professor, 

sendo assim a melhor escola pelo docente devendo garantir melhor eficiência no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Essa análise é fundamental para futuros docentes, pois, a partir desta pesquisa, 

possivelmente teremos mais cuidados na escola dos LDs de Biologia que servirão como auxilio no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Os LDs analisados e classificados como excelentes descritos no presente artigo foram os: 

Biologia Volume 2 os seres vivos da autora Vivian Mendonça do ano de 2013, sendo da editora 

AJS, denominado no texto por  LD5 e o Biologia 2 dos autores César, Sezar e Caldini do ano de 

2013, sendo da editora Saraiva, denominado no texto de LD10. Já os classificados como fracos 

foram os: Biologia - Volume Único, dos autores Sonia Lopes e Sergio Rosso, do ano de 2005, sendo 

da editora Saraiva, denominado no texto por LD1, Biologia Volume único, dos autores Linhares e 

Gewandsznajder, do ano de 2005, sendo da editora Ática, denominado no texto por LD8 e 

Conexões com a biologia, da autora Brockelmann, do ano de 2013, publicado pela editora 

Moderna, denominado no texto por LD9, com isso podemos finalizar que as editoras e os autores 

influenciam diretamente nos conteúdos abordados nos LDs.  

Os livros são fundamentais para o melhor aproveitamento no processo de ensino os LDs 

de volume único deixam a desejar em alguns quesitos analisados, sendo mais aconselhável utilizar 

livros seriados. Os professores são os responsáveis pela escolha dos LDs a serem utilizados durante 

o ano letivo e para que os mesmo minimizem dificuldades no processo de ensino aprendizagem se

faz necessário uma escolha consciente fundamentada em parâmetros sólidos, para um melhor

emprego dos recursos financeiros destinados a compra dos LDs e melhora aproveitamento pelos

professores e alunos.
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RESUMO 
Os modelos socioeconômicos adotados ao 

longo do tempo proporcionaram a 
ineficiência do gerenciamento dos resíduos 
sólidos. Em decorrência disso, sua geração e 
posterior abandono no meio ambiente tem gerado 
sérios problemas ambientais e de saúde pública. 
Nesse sentido, o presente trabalho, realizado no 
município de Luís Gomes – RN, objetiva identificar, 
discutir e problematizar os cenários atualmente 
encontrados na cidade com relação à produção e 
disposição final dos resíduos. Para tanto, 

o estudo apropriou-se do método de pesquisa
quantitativa-qualitativa e teve como instrumento de
coleta de dados a aplicação de questionários aos
moradores, agentes da saúde, garis e gestores
municipais, na perspectiva de avaliar a percepção

destes sobre a gestão dos resíduos no local, e 
sensibilizá-los quanto à viabilidade da implantação de 
programas de reciclagem como alternativa para 
atenuar os impactos socioambientais do lixo. Como 
resultado da análise dos dados, constatou-se que um 
dos problemas mais preocupantes está relacionado 
aos danos ambientais provocados pelo manejo dos 
resíduos de maneira inadequada e a inexistência de 
projetos específicos que possibilitem a concretização 
da coleta seletiva e reciclagem. No entanto, ressalta-
se que os sujeitos entrevistados – em sua maioria – 
apresentaram posturas críticas em relação ao revés. 
O que evidencia, por sua vez, a necessidade de 
medidas de colaboração política, e não apenas 
popular, na garantia de uma gestão colaborativa. 

PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos urbanos, gerenciamento, gestão. 

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE MUNICIPALITY OF LUIS 
GOMES - RN 

ABSTRACT 
Socio-economic models adopted over time 

provided the inefficiency of the management of solid 
waste. As a result, their generation and later 
abandoned in the environment has led to serious 
environmental and public health problems. In this 
sense, this study, conducted in the city of Luís 
Gomes - RN, aims to identify, discuss and discuss 
the scenarios currently found in the city with 
regard to the production and disposal of waste. 
To this end, the study has appropriated the 
quantitative-qualitative research method and had 
as data collection instrument the application of 
questionnaires to residents, health care workers, 
street cleaners and municipal managers with a view to 
assess their perception on the management 

of waste on site, and sensitize them about the 
feasibility of implementing recycling programs as an 
alternative to mitigate the environmental impacts of 
waste. As a result of data analysis, it was found that 
one of the most worrying problems is related to 
environmental damage caused by waste management 
improperly and the lack of specific projects that 
enable the implementation of selective collection and 
recycling. However, it is noteworthy that the 
interviewees - mostly - had critical positions in 
relation to the setback. What evidence, in turn, the 
need for political cooperation measures, not just 
popular, securing a collaborative management.

KEY-WORDS: municipal solid waste, management, management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas, criação de focos de 
organismos patogênicos, vetores de transmissão de doenças e sérios impactos na saúde pública. 
Esse é o quadro dos municípios brasileiros que dispõe seus resíduos sólidos domiciliares 
inadequadamente e, em decorrência disso, apresentam graves problemas relacionados à 
localização e implantação de áreas específicas para sua disposição dentro dos limites urbanos. 
Conforme o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2013), elaborado pela Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), são coletados no país 189.219 
toneladas de lixo urbano por dia e, desse quantitativo, 47,7% – correspondentes a 28,8 milhões de 
toneladas/ano – têm destinação sanitariamente incorreta em lixões, áreas alagadas, ambientes 
não fixos e outros locais. A pesquisa, realizada em 404 municípios, aponta a destinação final do 
lixo como o maior déficit no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

Na perspectiva de mudar esse panorama, a Lei nº 12.305, de 02/08/2010, que instituiu no 
país a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através do estabelecimento de princípios e 
objetivos que podem contribuir decisivamente para uma gestão integrada dos diversos tipos de 
resíduos gerados, estabelece que todas as administrações públicas municipais, 
independentemente do seu porte e localização, devem construir aterros sanitários e encerrarem 
as atividades dos lixões e aterros controlados, no prazo máximo de quatro anos posteriores a 
promulgação da lei, substituindo-os por aterros sanitários ou industriais, de forma que só poderão 
ser depositados resíduos impossibilitados de serem reciclados e reaproveitados, obrigando 
também a compostagem dos resíduos orgânicos. 

      Além disso, institui que os municípios – obrigatoriamente – criem planos municipais de 
gestão integrada de Resíduos Sólidos que, de acordo com os termos propostos no art. 19 da 
referida legislação, contenha  como conteúdo mínimo – por exemplo – diagnósticos que informem 
a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as respectivas formas de destinação e 
disposição final adotadas, indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 
públicos de limpeza urbana, programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos – uma das prioridades de 
ações de gerenciamentos dos resíduos sólidos a serem efetuados pelos entes federados (artigo 9) 
e, sobretudo, “metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 
adequada” – tal como explicita o inciso XIV do artigo 19.  

Todavia, nota-se que, na maioria dos municípios, o circuito dos resíduos sólidos apresenta 
características muito semelhantes, da geração à disposição final, envolvendo apenas as atividades 
de coleta regular, transporte e descarga final, em locais quase sempre selecionados pela 
disponibilidade de áreas e pela distância em relação ao centro urbano e às vias de acesso, 
ocorrendo a céu aberto, em valas etc. (SCHALCH, LEITE, JÚNIOR e CASTRO, 2002). 

De acordo com pesquisa da Abrelpe (2013), 3.344 municípios destinam seus resíduos 
inadequadamente e, desse total, 1.569 utilizam lixões como método de destinação destes. No que 
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tange a produção do lixo, constatou-se que são gerados mais de 76 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos urbanos, um aumento de 4,1% em relação a geração de lixo por parte dos 
municípios pesquisados em 2012, índice bastante superior ao verificado em anos anteriores. 

Além dos consideráveis déficits no que concerne ao cumprimento das legislações 
ambientais por parte do poder público, a sociedade também tem lidado com esses problemas sem 
conferir-lhes a devida importância, “como se fossem apenas uma perturbação momentânea, 
fragmentada e sem contornos definidos, ao passo que implicam a transgressão da lógica profunda 
que condiciona toda a organização das sociedades contemporâneas” (CONCEIÇÃO, 2003, p.18).  

Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a realizar um diagnóstico socioambiental da 
situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos na cidade em questão, 
problematizando a existência de políticas e órgãos públicos específicos que abranjam essa 
problemática e identificando deficiências na gestão dos resíduos no município através da análise 
da percepção ambiental de moradores, garis, agentes de saúde, profissionais da vigilância 
sanitária e, ainda, representantes municipais acerca dessa temática.  

2 METODOLOGIA 

O levantamento de dados foi feito mediante entrevistas semiestruturadas, realizadas entre os 
dias 28 de fevereiro e 9 de março de 2014, embasadas na aplicação de questionários para vinte 
moradores, três agentes de saúde e profissionais do vigilância sanitária, quatro garis e três 
representantes municipais das ruas Dr. José Torquato de Figueiredo, Dr. Alexandre Fernandes, 
Avenida Senhora Santana, Ester Fernandes de Sá, José Fernandes de Sá, José Fernandes de 
Queiroz de Sá e Zé Fernandes a fim de se obter um diagnóstico do destino final do lixo do 
município e conhecer o perfil atual da cidade em relação à gestão dos resíduos.  

De maneira geral, as perguntas levantaram informações sobre os serviços de manejo de 
resíduos sólidos, formas de execução e frequência da coleta domiciliar, disposição no solo dos 
resíduos domiciliares e/ou públicos coletados, unidades de destino dos resíduos domiciliares 
coletados e/ou recebidos, manejo do lixo tóxico e hospitalar, mecanismos de coleta seletiva e 
seus respectivos veículos e equipamentos, coleta e tratamento dos rejeitos na zona rural, 
existência de saneamento básico na cidade, projetos em execução e/ou concluídos relacionados 
a reciclagem e educação ambiental e, por fim, os principais problemas enfrentados pelo 
município em relação ao lixo.  

Visando observar se as respostas coletadas condiziam com a realidade do município, 
visitamos o local de depósito do lixo municipal e, na perspectiva de correlacionar as 
interpretações dos resultados obtidos, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o atual 
panorama de resíduos sólidos no país (ABRELPE, 2013), diagnóstico da coleta seletiva nos 
municípios brasileiros e mecanismos de acondicionamento dos resíduos domiciliares externos e 
internos, bem como a análise de legislações acerca da gestão compartilhada (Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Percepções ambientais da população 

Através dos dados apresentados na Figura 1, pode-se perceber que há um grande número 
de pessoas (60%) que conhecem o destino final dos resíduos na cidade atualmente, o lixão a céu 
aberto – realidade presente, de acordo com pesquisas realizadas pela Abrelpe (2013), em todos 
os Estados brasileiros.  

No caso do município de Luís Gomes, que, por limitar investimentos para tratar 
diretamente do problema, não há tratamento específico para o lixo produzido, uma vez que sua 
destinação final é o lixão localizado no sítio João Ribeiro, localizado a uma distância de 9 Km da 
cidade. De acordo com Lima (2004), o lixão também é denominado de lixeira ou vazadouro, 
caracteriza-se pela mera descarga de lixo sem qualquer tratamento, e não é concebido dentro 
das normas de engenharia e padrões de segurança ocupacional e sanitária preestabelecidos. 

Figura 1: Percentual de pessoas que conhecem a destinação do lixo. 

Como agravante do problema citado temos o fato de que, quando questionados acerca 
do número de lixeiras existentes para realização da coleta, 90% dos entrevistados afirmaram que 
não há lixeiras suficientes para tal. Esses dilemas decorrem, provavelmente, da inexistência de 
projetos de reciclagem e/ou educação ambiental no município. Conforme pode ser visualizado 
no gráfico abaixo (Figura 2), 95% dos moradores, 75% dos garis, 100 % dos agentes de saúde e 
100% dos representantes municipais confirmaram a assertiva anterior.  

      No entanto, segundo o profissional de Vigilância Sanitária Francisco Cleidson, “[...] existe 
um projeto de informação e orientação em andamento elaborado pela vigilância sanitária, em 
distribuir casa a casa panfletos contendo informações e orientações às famílias de como 
armazenar o lixo. O trabalho de orientação às famílias é feito pelas equipes de saúde no 
momento da visita domiciliar.” Conforme enfatiza o prefeito da cidade, “o município firmou 

60,00%

40,00%

Você sabe o que acontece com o lixo 
produzido na cidade?

Sim

Não

600



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

juntamente com o governo do Estado e outras prefeituras o consórcio de Saneamento Básico 
objetivando a promoção de ações voltadas para o planejamento, regularização e fiscalização dos 
serviços públicos de saneamento básico relativo ao manejo de resíduos sólidos e etc.” 

Figura 2: Programas de educação ambiental no município. 

      Conforme Dias (2004), a Educação Ambiental deverá ser capaz de catalisar o 
desencadeamento de ações que permitam preparar os indivíduos e a sociedade para o 
paradigma do desenvolvimento sustentável. Esse novo paradigma, ainda de acordo com o autor, 
operacionalizado em atividades de Educação Ambiental, deverá catalisar a formação de novos 
valores e promover a percepção do ser humano em várias direções, incluindo a percepção do 
custo da recuperação ambiental e dos seus valores estéticos, além dos de sobrevivência. 

      A concretização da premissa acima é indispensável para a efetividade do manejo integrado 
dos resíduos, pois – assim como afirma Lima e Costa (2011, p.98), “somente a partir da 
responsabilidade e mobilização entre os agentes envolvidos nesse processo, que se poderá 
pensar e executar um plano de gestão que vislumbre as necessidades locais, além de garantir a 
manutenção do equilíbrio ambiental, essencial à existência humana.”  

      Segundo Vilhena & Almeida (2000) – os resíduos lançados a céu aberto acarretam 
problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, 
baratas, ratos, etc.), geração de maus odores e, principalmente, poluição do solo e das águas 
subterrânea e superficial, pela infiltração do chorume que conforme a ABNT (1984), trata-se de 
líquido – produzido pela decomposição de matéria orgânica contida no lixo – de elevado 
potencial poluidor. Porém, quando indagados acerca da ocorrência de doenças advindos do 
acúmulo de lixo, 95% dos entrevistados afirmam não ter sido atingidos por nenhum tipo de 
doença decorrente da destinação dos rejeitos (Figura 3).  
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Figura 3: Entrevistados afetadas por doenças decorrentes da produção exacerbada de lixo. 

Conhecendo a destinação dos resíduos no município, julgando a quantidade de lixeiras 
públicas como insuficientes e admitindo que não há programas de Educação Ambiental no 
município, a maioria dos entrevistados (60%) – indagados quanto à destinação e tratamento do 
lixo orgânico (Figura 4) – afirmaram que não o separam.   

Figura 4: Percentual de pessoas que costumam separar o lixo orgânico dos demais. 

 Segundo Coelho (2008, p. 5), “a compostagem é um processo que pode ser utilizado para 
transformar diferentes tipos de resíduos orgânicos em adubo que, quando adicionado ao solo, 
melhora as suas características físicas, físico-químicas e biológicas”. Assim, esse processo reduz o 
volume de lixo orgânico e , consequentemente, a proliferação de doenças e a quantidade de 
problemas ambientais, tais como a contaminação da água e do solo, contribuindo também para 
a sensibilização ambiental, pois além de proporcionar a reciclagem dos resíduos orgânicos não 
aproveitados, constitui-se como matéria orgânica responsável por manter os solos vivos e 
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produtivos e possibilita também o monitoramento da qualidade desses resíduos, capazes de 
produzir compostos de alto valor agronômico e ambientalmente seguros.   

3.2 Percepções ambientais dos garis 

      De acordo com 75% dos entrevistados, o município disponibiliza equipamentos de 
proteção ao corpo (EPI’S) como botas, fardas, luvas e máscaras para a realização da coleta de lixo 
e, em decorrência disso, estes afirmaram que não tiveram nenhuma doença advinda da falta de 
equipamentos para coleta. Todavia, alguns representantes municipais enfatizaram que o 
fornecimento desses equipamentos é feito de forma irregular.  

     Quando questionados sobre a quantidade de lixo coletado semanalmente, as respostas 
eram dadas com imprecisão, denotando que esses trabalhadores não são instruídos a pesarem 
os resíduos produzidos. Assim, todos os entrevistados estipularam uma média de sua produção 
baseadas nos volumes que os resíduos formavam quando acondicionados para coleta externa. 
No caso, 100% dos garis entrevistados afirmaram que a quantidade de lixo produzido 
semanalmente corresponde a uma média de 10 caçambas. 

Cabe destacar que essa estimativa não leva em consideração a produção e coleta de lixo 
na zona rural, uma vez que – de acordo com os garis – não há coleta nesses espaços. O trabalho 
de coleta de lixo na área rural, segundo Darolt (2002), é insuficiente na maioria dos municípios 
brasileiros, visto que atinge 13,3% dos domicílios do país.  

Ainda com relação a destinação dos resíduos, 50% dos trabalhadores afirmaram que o 
lixo hospitalar tem a mesma destinação final dos demais resíduos e 50% afirmaram que não 
sabiam informar sua destinação. Embora a estatística nos permita inferir a incerteza desta 
informação, os representantes municipais e os agentes de saúde afirmaram que o lixo hospitalar, 
coletado todos os dias, tem a mesma destinação dos demais. “De acordo com algumas unidades 
é feita a separação, mas o lixo chega ao mesmo destino” (PREFEITO). 

 Entretanto, conforme estabelece as normas sanitárias previstas pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama), em sua resolução nº 358 de 29 de abril de 2005, o lixo hospitalar – 
cuja responsabilidade de gerenciamento até a destinação final é de seu gerador – deve ser 
criteriosamente separado de acordo com cada classe (A, B, C, D e E) estabelecida e cada uma 
delas deve ter um tipo de coleta e destinação específica. Esse sistema de classificação inclui os 
resíduos infectantes e biológicos, tais como: restos de material de laboratório, seringas, 
hemoderivadas, entre outros; produtos quimioterápicos, radioativos e medicamentos com 
validade vencida (resíduos perigosos); os mesmos rejeitos produzidos nas residências, que pode 
ser subdividido em material orgânico e reciclável e, também, os materiais perfuro cortantes, 
como lâminas e agulhas. 

Na pergunta, “O município realiza tratamentos específicos para os resíduos tóxicos?” 
(Figura 5), 75% não souberam informar, 25% afirmaram que estes são misturados com os demais 
e, preocupantemente, nenhum dos entrevistados afirmou que havia algum tratamento 
diferenciado. Segundo o prefeito, “a maior parte desse lixo vai para os lixões a céu aberto, e só 
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uma pequena parte é reciclada e reutilizada. [...] A população também precisa contribuir 
produzindo menos lixo, principalmente tóxico”. 

Segundo a Abetre (Associação Brasileira de Empresas de Tratamento, Recuperação e 
Disposição de Resíduos Especiais) no Brasil, são produzidos a cada 12 meses 2,9 milhões de 
toneladas de resíduos industriais perigosos e apenas 600 mil destes são dispostas de modo 
apropriado. Do resíduo industrial tratado, 16% vão para aterros, 1% é incinerado e os 5% 
restantes são co-processados, ou seja, transformam-se, por meio de queima, em parte da 
matéria-prima utilizada na fabricação de cimento.

Figura 5: Destinação e tratamento do lixo tóxico. 

Assim, 50% dos garis entrevistados (Figura 06) afirmam que os principais problemas 
enfrentados pelo município em relação à gestão dos rejeitos decorrem da produção exacerbada 
de lixo e sua destinação inadequada. Na ótica dos representantes municipais, a ausência de 
consciência ambiental da população em relação à degradação ambiental, a falta de projetos de 
reciclagem e a quantidade de caçambas para suprir a demanda de coleta de toda cidade são os 
impasses mais agravantes para os problemas ambientais do município. Assim, os agentes de saúde 
enfatizaram a diminuição dos impactos socioambientais do pode ser concretizada por meio de 
visitas domiciliares por equipes de saúde (para orientar a população sobre os procedimentos 
corretos no armazenamento do lixo); inspeções sanitárias regulares e, sobretudo, criação de 
aterro sanitário – apontado como o método de tratamento mais adequado. 
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Figura 6: Percepção dos garis acerca da problemática dos resíduos sólidos na cidade. 

      A reciclagem desse lixo propiciaria às prefeituras brasileiras uma economia na ordem de 5% 
a 12% do seu orçamento anual (CONCEIÇÃO, 2003). O que poderia ser retornado à população 
por meio de políticas públicas direcionadas a escolas, merenda escolar, transporte, saúde e, por 
consequência, em significativos aumentos nos indicadores sociais em geral. Assim como disserta 
Conceição (2003, p.29), “em nível nacional, estima-se que os brasileiros joguem no lixo, todo 
ano, R$ 10 bilhões em material reciclável ou 1% do PIB (referente ao ano 2001), quantidade 
suficiente para distribuir 6,8 milhões de cestas básicas ou 6,8 milhões de planos de saúde ou 2,1 
milhões de bolsas-estudo ou 1,6 milhão de novos empregos”.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho sobre o estudo da realidade do destino final do lixo urbano gerado no município 
de Luís Gomes – RN abordou um tema preocupante e muito discutido na atualidade. Através da 
pesquisa realizada, constatamos que um dos maiores desafios enfrentados pelo município em 
relação aos resíduos sólidos é a própria gestão, pois se observou que o mesmo não dispõe de 
mecanismos técnicos que garantam a operacionalização desse processo com eficácia, 
comprometendo as etapas de coleta, transporte e destino final, trazendo consequências para a 
população local. Observamos também que há uma lacuna preocupante entre a falta de 
investimentos e o gerenciamento dos resíduos; todavia, esse quadro pode ser revertido através de 
um esforço mútuo entre gestão e órgãos públicos e privados, para que – concomitante à 
promoção de políticas de educação e sensibilização ambiental para a população – seja elaborado 
um Plano de Gestão dos resíduos para o município.  

Além disso, verificamos que a percepção dos entrevistados para esse problema apresenta-se 
ainda indefinida, pois embora tenham conhecimento empírico sobre a problemática do lixo, a 
grande maioria requer ainda de algumas informações básicas, que contribuam para o 
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aperfeiçoamento do manejo dos resíduos que produzem, e assim auxiliem no aprimoramento e 
utilização de técnicas adequadas de gerenciá-los. Todavia, conforme enfatiza Berna (2011), não há 
educação ambiental sem participação política, por isso é preciso garantir instrumentos para que o 
conhecimento dos educandos, e também de toda sociedade, acerca das questões ambientais seja 
primordialmente uma pedagogia da ação.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta o levantamento dos 
principais equipamentos de informática analisados 
pelo Projeto de Recondicionamento e Reciclagem 
de Resíduos Eletrônicos, desenvolvido no IFRN, 
Campus Natal Zona Norte, que visa coletar 
componentes descartados pela comunidade e 
empresas públicas e privadas para teste, 
processamento e doação a outras instituições ou 
mesmo comunidade. Todo o trabalho foi feito 
por alunos de nível técnico. Esses 

equipamentos foram registrados em ordens de 
serviço, possibilitando a posterior listagem, contagem 
e ampla visão do estado dos materiais analisados. A 
análise final mostrou que o projeto tem grande 
potencial de sucesso mesmo com poucos recursos e 
alta demanda de objetos recebidos. Em suma, 
provou-se que o recondicionamento e reciclagem 
desse tipo de material é viável de várias maneiras. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiental, IFRN, lixo eletrônico, reciclagem, recondicionamento. 

SURVEY OF MAIN EQUIPMENTS PROCESSED BY THE REBUILD AND RECYCLING 
OF ELETRONIC WASTE PROJECT DEVELOPED AT IFRN 

ABSTRACT 

This article presents a survey of major 
computer equipment analysed by the Rebuild and 
Recycling of Eletronic Waste Project, developed in 
IFRN, Campus Natal Zona Norte, which aims to 
collect components discarded by the community 
and public or private agencies for testing, 
processing and donations to institutions. All the 
work was performed by technicians students. 
These equipment were 

recorded in service orders, enabling listing, counting 
and broading view of the state of analysed materials. 
The final analysis showed that the project has great 
potential for success even with little ressources and 
high demand of received objects. By resume, it was 
proved that the rebuilding and recycling of this kind 
of material is viable in many ways. 

KEY-WORDS: environmental, e-waste, IFRN, rebuild, recycling. 
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1 INTRODUÇÃO

Devido à forte inclusão digital do público leigo na condição de usuários 

consumidores, a preocupação com o que é descartado no meio ambiente é crescente 

também – embora pouco divulgada – na área da eletrônica (PEREIRA, 2013), sendo 

necessária uma reciclagem e/ou eliminação adequada desse lixo (MACOHIN, 2008). Isso 

porque os resíduos eletrônicos são normalmente equipamentos que possuem uma grande 

quantidade de metais pesados, tais como: mercúrio, chumbo e cadmio que se forem 

descartados de forma incorreta podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente 

(PROTAZIO, 2004). 

Pensando em fortalecer as políticas públicas em relação a essas questões ambientais, 

está sendo desenvolvido em 2015 o “Projeto de Recondicionamento e Reciclagem e 

Resíduos Eletrônicos” no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, Campus Natal – Zona Norte (IFRN, 2015). É um projeto de extensão do campus à 

comunidade em geral, que atende tanto pessoas físicas quanto instituições públicas (citadas 

mais a frente neste artigo) no recebimento de equipamentos considerados “lixo”. 

Inicialmente é feita uma tentativa de conserto ou desmontagem (caso inconsertável) para 

posterior doação à própria pessoa que concebeu o aparato ou outra instituição (escolas 

públicas, organizações não-governamentais etc.). 

O projeto supracitado exerce um importante papel na sociedade tendo em vista que 

é realizada a retirada de equipamentos que estão sendo descartados em lugares impróprios, 

reduzindo os impactos ambientais e servindo a população, de forma a contribuir 

beneficamente com a inclusão digital. 

Além disso, o objetivo é também evidenciar que na maioria das vezes torna-se mais 

viável economicamente a substituição de componentes internos defeituosos do 

equipamento do que a aquisição de novos dispositivos. Para isso, são feitos ministrados 

regularmente cursos de curta duração para qualquer público aprender o básico da 

manutenção corretiva de alguns equipamentos eletrônicos (IFRN, 2015). 

Este artigo tem como objetivo principal divulgar à comunidade científica o 

levantamento inicial dos principais equipamentos que já foram processados pela equipe 

desse (doravante) Projeto, de forma que seja fomentada a discussão sobre este específico 

tema ambiental, a conscientização do público em relação aos dispositivos descartados mais 

comumente e ao embasamento estatístico para outros projetos. 

2 CONCEITOS IMPORTANTES

Segundo o website e-Waste Guide (tradução livre: “guia do e-lixo”), é lixo eletrônico 

(ou só “e-lixo”) todo o equipamento eletroeletrônico obsoletos ou não que foi descartado 
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pelos usuários originais. O termo é ampliável a materiais perigosos que requiram tratamento 

e métodos de reciclagem especiais em relação ao lixo comum. 

Os principais tipos de equipamentos analisados pelo Projeto introduzido e que estão 

expostos nesta pesquisa são: 

 Gabinete (ou torre): caixa metálica ou com elementos de plástico que guarda

todos os componentes do computador, como processador, disco rígido,

pentes de memória etc. (CONTI, 2012). Nesta pesquisa os componentes da

placa-mãe (a placa de circuito que serve de plataforma para de fato o

computador funcionar) incluídos, isto é, não foi apenas a carcaça levada em

conta mas também seu conteúdo principal;

 Fonte de alimentação ou outro equipamento de proteção (como no-breaks,

estabilizador etc): são aparatos que “limpam” as interferências na rede

elétrica que alimenta computadores e outros equipamentos eletrônicos

(ALVES, 2008);

 Impressoras (de papel): produz qualquer forma de saída visual de dados,

como textos, dos computadores, popularmente associada à impressão

através de papeis (PACIEVITCH);

 Monitor (de vídeo): não deixa de ser um meio para a saída de dados como o

tipo “impressora” citado acima, mas os monitores são vulgarmente mais

conhecidos por serem a impressão por meio de telas cuja imagem pode ser

atualizada por várias vezes (PRADA, 2009).

3 METODOLOGIA E MATERIAIS

Sempre que os membros do Projeto de recondicionamento de lixo recebe um 

equipamento novo, eles etiquetam-no e registram a sua situação através de um formulário 

que indica a “ordem de serviço”. Cada ordem de serviço dessa é identificada por um código 

e armazenada para posterior atualização e consulta. 
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Figura 1: Laboratório do Projeto de Recondicionamento e Reciclagem de Resíduos Eletrônicos do IFRN, 2015.

Para o levantamento dos dados desta pesquisa, foram consideradas e digitalizadas 

exatamente 664 ordens de serviço únicas de todos os principais tipos de dispositivos que 

chegaram desde o início do projeto até o dia 15 de julho 2015. 

A digitalização se deu por meio do sistema web Google Form, em que só os autores 

deste trabalho tinham acesso para executar esta tarefa utilizando dados das ordens de 

serviço, escritas fisicamente e presentes no laboratório do projeto, fornecidas pelo 

coordenador responsável. O Google Form gerou uma planilha aberta pelo software 

LibreOffice. Os dados foram, então, criticados: removidos da lista equipamentos com 

identificação repetida ou com dados impossíveis. Logo, sobraram apenas as informações 

íntegras e cabíveis para análise. 

As ordens de serviço analisadas para esta pesquisa foram todas as de equipamentos 

(tipados e conceituados no tópico acima) processados pelo projeto e com identificação 

única. Ao total, depois de filtrados, foram 109 gabinetes (~16,41%), 336 equipamentos de 

proteção (~50,60%), 34 impressoras (~5,12%) e 185 monitores (~27,86%). Todo esse lixo 

eletrônico foi recebido tanto de membros da comunidade local (incluindo a empresa Zeta 

Construtora Civil Ltda) quanto de instituições públicas da cidade Natal-RN e redondezas, 

como cartórios, campi do IFRN, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral. 
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4 RESULTADOS FINAIS

Dos 664 equipamentos analisados para esta pesquisa, cerca de 20,3% foram 

consertados, 36% estávam sem defeito, 5% desmontados por estarem obsoletos e há ainda 

39% aguardando análise. 

Tabela 1: Relação dos equipamentos processados pelo Projeto de Recondicionamento e Reciclagem de 
Resíduos Eletrônicos do IFRN, 2015.

Equipamentos Quantidade Origens Situações Destino dos já 
analisados 

Gabinetes e 
seus 

componente
s internos 

109 
78% de 

instituições, 22% 
da comunidade. 

55% aguardando 
análise, 20% 
consertados, 

10% sem 
defeito, 15% 

irrecuperáveis. 

Só foram doados à 
comunidade quando 

consertados e 
desmontados 
quando não. 

De proteção 
(como no-

breaks, filtro 
de linha, 

estabilizadore
s etc.) 

336 

42% da 
comunidade, 42% 
de instituições, 6% 

dos cursos de 
curta-duração 

ministrados e 10% 
dos laboratórios do 
campus que sedia o 

projeto. 

40% aguardando 
análise, 30% 
consertados, 

26% sem 
defeito, 4% 

irrecuperáveis. 

Só foram doados à 
comunidade quando 

consertados e 
desmontados 
quando não. 

Impressoras 
de papel 34 

67% da 
comunidade, 26% 
de instituição, 7% 
dos laboratórios 
do campus que 
sedia o projeto. 

89% 
aguardando 
análise, 6% 

consertadas, 5% 
sem defeito. 

Foram distribuídos 
em uso interno do 

campus ou de volta à 
comunidade quando  

consertados e 
desmontados quando 

não. 

Monitores 
de vídeo 185 

7% da comunidade, 
92% doados de 

instituição e 1% dos 
laboratórios do 

campus que sedia o 
projeto. 

7% consertados, 
77% sem 

defeito, 14% 
aguardando 
análise e 2% 

obsoleto. 

22% entregues à 
Cooperativa de Catadores 
de Materiais Recicláveis 
da Cidade do Natal/RN 

devido à toxicidade, 
enquanto os consertados 

devolvidos à
comunidade. 

Os números da Tabela 1 mostram claramente que é alto o potencial de lixo 

eletrônico, isto é, equipamentos em desuso (com defeito ou não), que tanto as instituições 

públicas quanto a comunidade ao redor do campus possuem. 
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Ainda há muitos equipamentos em espera para serem processados, mas dentre os 

que foram analisados: 33% foram consertados, 59% foram recebidos sem defeito e só 8% 

estava em condições irreparáveis e foram descartados ou desmontados, tendo seus 

componentes reutilizados para conserto de outras máquinas. 

Conforme os resultados desta pesquisa mostraram, apenas uma quantidade mínima 

de resíduos não conseguiram ser recuperados e foram doados para instituições de 

reciclagem. 

Dentre os declarados obsoletos ou irreparáveis, 4% eram monitores, 48% eram 

equipamentos de proteção e 48% gabinetes. 

Observa-se que os mais comuns de serem declarados irreparáveis são os 

equipamentos de proteção e gabinetes. Mas estudando a razão entre quantidade e essa taxa 

de perda, descobriu-se que o mais comum de serem taxados irreparáveis, ao menos neste 

universo estudado, são os gabinetes e seus dispositivos internos. 

Com mais de investimento com mão de obra qualificada, ambiente e equipamentos 

melhores, teoricamente a taxa de equipamentos considerados irreparáveis diminua. 

5 CONCLUSÃO 

O alto potencial de lixo eletrônico que as instituições públicas e comunidade dispõem 

indica que houve um impacto extremamente positivo causado pela execução do projeto 

citado nesta pesquisa. Isso porque os equipamentos, mesmo que sem defeito, seriam 

normalmente descartados, aumentando por motivos frívolos o já crescente volume de 

dejetos eletrônicos ao redor do mundo. 

Tanto em termos de quantidade quanto de chances de reaproveitamento, conclui-se 

que outros projetos de recondicionamento e reciclagem de lixos eletrônicos são econômica 

e tecnicamente viáveis, levando em consideração que todo o conserto foi dado por cerca de 

20 formandos de cursos técnicos em eletrônica, informática e manutenção de computadores 

do IFRN. 
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RESUMO 

Devido ao aumento considerável da exploração 
petrolífera na Bacia Potiguar e, consequentemente, 
aos potenciais riscos gerados por essa atividade, 
torna-se indispensável desenvolver um estudo a fim 
de esclarecer as condições físico-ambientais dos solos 
desta área e propor um possível manejo deles, de 
forma a minimizar os danos ao meio ambiente. Sendo 
assim, este trabalho teve como objetivo fazer uma 
caracterização física dos solos de áreas de exploração 
de petróleo na região de Mossoró – RN e assim 
identificar os possíveis impactos decorrentes dessa 
atividade. Para tanto, foram realizadas visitas aos 

locais de exploração petrolífera e coleta de amostras, 
que foram caracterizadas fisicamente. A partir da 
análise dessas amostras, percebeu-se que a camada 
mais superficial desses solos é composta por areia 
fina, provavelmente devido à constante pulverização 
desse solo através de veículos e máquinas que 
circundam o local constantemente. Esse fato somado 
a pouca cobertura vegetal do local possibilita, em 
períodos de estiagem, o risco de erosão eólica, o que 
diminui a capacidade de armazenamento de água do 
solo.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise de solos, impactos da atividade petrolífera, degradação do solo. 

PHYSICAL CHARACTERIZATION OF OIL EXPLORATION AREAS 

ABSTRACT 

Due to the considerable increase in oil exploration in 
the Potiguar Basin and, consequently, the potencial 
risks generated by this activity. It is essential to 
develop a study to clarify the physical and 
environmental conditions of the soil of this area and 
to propose an management of the environment to 
minimize damage. This study aims to physical 
characterize the oil exploration areas in Mossoró – 
RN, and then identify the possivle impacts of this 
activity. To develop this study, visists were made to 

oil exploration sites and samples were collected, 
which were physically evaluated. From the analysis of 
these samples, it was noted that the most superficial 
layer of these soils is composed of sand, probably due 
to constant damaging of this soil by vehicles and 
machinery that surround the place. This fact coupled 
with little vegetation of the site causes, in periods of 
drought, an increased risk of wind erosion, which 
reduces soil water storage capacity.  

KEY-WORDS: Soil analysis, oil exploration impacts, soil degradation.
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1 INTRODUÇÃO 

A Região Nordeste do Brasil, devido às suas condições de semiaridez, está sujeita a 

processos naturais de retrogressão biótica nos períodos de secas prolongadas que, associados à 

intensa pressão antrópica, têm levado à formação de núcleos de degradação edáfica e biótica de 

caráter irreversível. A semiaridez nordestina pode ser intensificada em virtude do manejo 

inadequado do solo e da água, pela utilização de tecnologias inadequadas, de produção ou de 

preservação ambiental. É nesse sentido que terras semiáridas podem chegar a se transformar em 

desertos, quer sua exploração seja feita em grande ou pequena escala (CARVALHO, 1994). 

Nas duas últimas décadas, a exploração de petróleo aumentou consideravelmente na Bacia 

Potiguar, aumentando também suas obras de infraestrutura e de apoio logístico, principalmente 

no que diz respeito aos projetos de implantação de dutos de gás e óleo, nos campos de 

exploração. Tentando monitorar e prevenir prejuízos para o meio ambiente, as empresas 

petroleiras aumentaram muito as medidas preventivas e a implementação de recursos técnicos 

avançados que visam impedir tais problemas. 

A Gestão Ambiental em regiões de atividades exploratórias de petróleo tem se tornado 

uma necessidade tão vital quanto à descoberta de novas reservas (DUARTE, et. al. 2005). 

Considerando os riscos ligados às atividades de extração, torna-se necessário desenvolver 

um estudo voltado ao conhecimento das condições físico-ambientais, decorrentes do sistema 

exploratório de petróleo e gás. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo fazer uma caracterização física dos solos de 

áreas de exploração de petróleo na região de Mossoró – RN. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nas duas últimas décadas, as atividades exploratórias na Bacia Potiguar, de onde se 

extraem cerca de 8% do petróleo brasileiro, aumentaram consideravelmente, aumentando 

também obras de infraestrutura e de apoio logístico, principalmente no que diz respeito aos 

projetos de implantação de dutos de gás e óleo, nos campos de exploração. Tendo em vista os 

riscos e os prejuízos que tais atividades podem trazer para o meio ambiente, especialmente para o 

solo, desenvolver estudos voltados ao conhecimento da vulnerabilidade e os riscos decorrentes do 

sistema exploratório de petróleo e gás e às formas de recuperação das áreas degradadas tem se 

tornado uma necessidade tão vital quanto à descoberta de novas reservas.  

Nesse aspecto, torna-se importante definir os objetivos da recuperação de uma dada área 

degradada, que são recuperar sua integridade física, química e biológica (estrutura), e, ao mesmo 

tempo, recuperar sua capacidade produtiva (função), seja na produção de alimentos e matérias-

primas ou na prestação de serviços ambientais. No caso do solo, definido como um mineral não 
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consolidado na superfície da terra que serve de ambiente natural para o desenvolvimento das 

plantas, influenciado por fatores genéticos e ambientais, como material de origem, topografia, 

clima e microorganismos, a recuperação se faz extremamente necessária, dada a sua importância 

vital para o desenvolvimento humano.  

3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma visita em uma área de exploração de petróleo as margens da BR -110, 

cujas coordenadas geográficas são: 05°10’28’’ S e 37°16’17’’ W, zona rural de Mossoró – RN. Na 

área foi realizada visitas para identificação da área em estudo. foi feita amostragens de solo com 

um auxílio de um trado. As amostras foram coletadas nas profundidades de 0 – 1 cm; 0 – 10 e 10 – 

20 cm. As amostras coletadas foram, em seguida, acondicionadas em sacos plásticos, identificadas 

e levadas para o laboratório de solos do IFRN campus Mossoró para sua caracterização física.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observando a tabela 1 da análise granulométrica dos solos verificou-se na camada de 0 – 1 

cm de profundidade 42,47 % e 32,75% de areia média e fina respectivamente, essa porcentagem 

junto com a pouca cobertura vegetal em que área se encontra, possibilita, em períodos de 

estiagem risco de erosão eólica. Com os solos desnudos, a areia fina, 

são mais submetidos á erosão eólica, tornando os solos com menor 

capacidade de armazenamento de água (MENDES,1997). 

Nas camadas de 0 – 10 e 10 – 20 cm de profundidade também foi verificado presença de 

grande quantidade de Areia Media 44 % e 37,27% respectivamente. O que mostra que os solos da 

área em estudo apresentam quantidade bastantes elevadas de partículas pequenas.  

O mesmo se repetiu para areia fina onde os valores foram de 31,66% e 39,66% para as 

profundidades de 0 – 10 e 10 – 20 cm respectivamente. 

O que chama bastante atenção para perdas de solos devido à ação do vento. 

Tabela 1: Análise granulométrica do solo. 

Profundidade 
(cm) 

Pedregulho 
Médio 

Pedregulho 
Fino 

Areia Grossa Areia Média Areia fina 
Total 
(%) 

0 – 1 
0 – 10 

10 – 20 

2,13 
0 
0 

11,5 
8,32 
9,87 

11,15 
16,02 
13,2 

42,47 
44 

37,27 

32,75 
31,66 
39,66 

100 
100 
100 
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5 CONCLUSÃO 

Verificou-se na área em estudo solos bastantes pulverizados com grande quantidade de 

partículas de granulometria média a fina.  

Observou-se ainda pouca cobertura vegetal na área em estudo e necessidade de um 

manejo e gestão ambiental nessa área de exploração de petróleo. 
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RESUMO

As questões ambientais vêm adquirindo uma grande
importância na nossa sociedade. Estudos acerca dos
problemas ambientais surgem a partir de novos
paradigmas que visam uma direção mais sistêmica e
complexa da sociedade. Os problemas ambientais se
manifestam em nível local. Em muitos casos os
residentes de um determinado local, são ao mesmo
tempo causadores e vitimas de parte dos problemas
ambientais. São também essas pessoas quem mais 

têm condições de diagnosticar a situação. Portanto, 
a educação ambiental é uma das ferramentas 
existentes para a sensibilização e capacitação da 
população em geral sobre os problemas ambientais.
Com ela, busca-se desenvolver técnicas e métodos
que facilitem o processo de tomada de consciência
sobre a gravidade dos problemas ambientais e a 
necessidade urgente de nos debruçarmos 
seriamente sobre eles 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, professor, meio ambiente, prática pedagógica, resolução de problemas.

ABSTRACT

Environmental issues have acquired great 
importance in our society. Studies on the 
environmental problems arise from new paradigms 
aimed at a more systemic and complex direction of 
society. Environmental problems are manifested at 
the local level. In many cases, the residents of a 
given site are at the same time causing part of 
victims and environmental problems. They are also 
those people who are most able to diagnose the 

KEY-WORDS: Environmental education, teacher, environment, teaching practice, problem solving.

 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE: PERCEPÇÃO
DOS PROFESSORES DE BIOLOGIA NO MUNICIPIO DE MACAU, RIO GRANDE DO

NORTE. 

situation.Therefore, environmental education is one 
of the existing tools for sensitization and training of 
the general public on environmental issues. With it, 
we seek to develop technologies and methods that 
facilitate the process of awareness of the 
seriousness of environmental problems and the 
urgent need to seriously turning our attention to 
them.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Homem e meio ambiente 

Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, e que 

afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. É constituído por elementos naturais e artificiais 

relacionados entre si, inclui fatores físicos (o clima e a geologia) biológicos (a população humana, 

flora, fauna e água) e socioeconômicos (a urbanização e os conflitos sociais). 

A relação homem e meio ambiente sempre existiu, essa relação vem se estreitando no 

transcorrer da historia, sabemos que com o aumento populacional a demanda de recursos 

naturais aumenta, e consequentemente o meio ambiente vem sendo transformado pela ação 

humana, ação essa para beneficio próprio, as sociedades retiram da natureza as suas demandas 

de consumo. 

No processo de acumulação do capital, o trabalhador tem sido despojado do conjunto dos 
meios materiais de reprodução de sua existência e forçado a transformar sua força de 
trabalho em mercadoria, a serviço do próprio capital, em troca de um salário. O capital 
separa os homens da natureza, em seu processo de produção/reprodução e impõe que o 
ritmo do homem não seja mais o ritmo da natureza, mas o ritmo do próprio capital. [...] A 
perda da identidade orgânica do homem com a natureza, se dá a partir do capital, que 
gera a contradição e que, na contradição, gera a perda da identificação do homem com a 
natureza e, consequentemente, a degradação ambiental. (OLIVEIRA, 2007, p. 6). 

Atualmente boa parte dos ecossistemas estão sendo afetados de alguma forma pela ação 

humana, resultado do uso desordenado dos recursos naturais.  

Os recursos naturais são aqueles que compõem a formação dos lugares, sem a 
intervenção do homem, e garantem a vida na Terra - a luz do Sol e o calor, a água, o solo, 
o ar, os animais e as plantas. (BARROS, 2013, p. 1).

É preciso transformar essa situação para que as novas gerações não sofram consequências 

maiores, e para reverter esse caso é preciso tomar providencias positiva de uma forma 

sustentável, ou seja, podemos nos beneficiar com os recursos naturais, desde que não seja de 

forma desordenada, agredindo e ocasionando um desequilíbrio. 

1.2 Educação ambiental 

A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e 

capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se desenvolver 

técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de consciência sobre a gravidade dos 

problemas ambientais e a necessidade urgente de nos debruçarmos seriamente sobre eles.  

Existem várias definições de educação ambiental. O Congresso de Belgrado, promovido 

pela UNESCO em 1975, definiu a educação ambiental como sendo um processo que visa: 
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“(...) formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os 
problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as 
competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e 
engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os 
problemas atuais e impedir que se repitam (...)” (SEARA FILHO, 1987, p. 43). 

As questões ambientais vêm adquirindo uma grande importância na nossa sociedade. 

Estudos acerca dos problemas ambientais surgem a partir de novos paradigmas que visam uma 

direção mais sistêmica e complexa da sociedade. Nesse contexto a escola emergiu suas discussões 

sobre a educação ambiental, com um processo de reconhecimento de valores, em que as novas 

práticas pedagógicas devem ser responsáveis na formação dos sujeitos de ação e de cidadãos 

conscientes de seu papel no mundo. 

 A problemática ambiental exige nova forma de pensar e mudanças de comportamento, e o 

setor pedagógico deve promover e facilitar essa aproximação. A pesquisa realizada tem como 

objetivo geral compreender a importância dada pelos professores de biologia de Macau, Rio 

Grande do Norte, na sua prática pedagógica, e tem como objetivos específicos avaliar a educação 

ambiental em sala de aula, na perspectiva do professor de biologia; abordar as práticas 

pedagógicas usadas em aula e as ações desempenhadas pela escola; analisar a importância das 

questões ambientais e educação ambiental desenvolvida nas escolas públicas, federais e 

particulares pelos professores de biologia; discutir a questão ambiental de modo transversal e 

integrado proporcionando estratégias para o desenvolvimento dos educandos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Processo de ensino e aprendizagem: educação ambiental 

As escolas são muito importantes para a sociedade, consequentemente, são 

responsáveis pela transformação desta. Então, estudar as questões ambientais nas aulas é 

contribuir para a formação de discentes conscientes, responsáveis e críticos, mas, com 

certeza, isso é um grande desafio aos docentes. 

Partindo dessa proposta, percebe-se a necessidade de os professores abordarem a 

questão ambiental nas suas aulas ou em trabalhos extracurriculares. Trabalhar a educação 

ambiental nas escolas pode ser de certa forma complicado e complexo, pois dependendo da 

localização (zona rural ou urbana) pode-se não obter êxito com o trabalho da questão 

ambiental. Porém, a educação ambiental, presente nas atividades escolares é um grande 

incentivo para os discentes pensarem e atuarem em mudanças, na expectativa de que muitos 

mudem suas atividades para o bem do meio ambiente. 
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A Educação Ambiental deverá ser trabalhada na escola como 
processo educacional em todas as instâncias de formação e disciplinas do 
currículo, pois, independe de efemérides, datas comemorativas, etc... 
A educação ambiental se integra ao processo educacional como um tema 
transversal que envolve conteúdos, formação de conceitos e a aquisição de 
competências para agir na realidade de forma transformadora. Deve 
provocar a sensibilidade, a produção de consciência do meio ambiente em 
geral e a compreensão crítica das questões ambientais decorrentes da 
sua utilização pelas sociedades humanas no seu percurso histórico 
(SANTA CATARINA, 1998 p. 52). 

De acordo com Joulliê et al (1980) quando um aluno realiza atividades que necessitem mais 

comunicação e envolvimento ele utiliza os sentidos para observar, raciocinando, analisando 

e sintetizando melhor as informações recebidas.  Compartilhando dessa ideia, Reis (2002) diz 

que o educando precisa interagir com o objeto da aprendizagem, é ele que deve trabalhar, 

pesquisar, realizar operações mentais, como deduzir, induzir, classificar, ordenar, associar, 

avaliar, adquirir destrezas, habilidade e capacidade para tomar decisões. 

Portanto quando surgem inciativas e projetos com finalidade de promover a continuidade 

da sala de aula, dentro do currículo escolar, o professor tem mais liberdade de promover 

aulas diferenciadas, e como afirma Antunes (2007), essas ferramentas de ensino, 

como jogos pedagógicos, aulas práticas, dinâmicas e conversações, transformam as 

informações em conhecimento. 

Bortoloto e Felício (2003) ressaltam que os alunos ficam entusiasmados quando 

recebem uma proposta de aprender de uma forma mais interativa. Ao longo das aulas, 

além de jogos, também realizar atividades práticas, como por exemplo: o desenvolvimento de 

uma horta dentro do ambiente escolar, confecção de pufes de garrafas pet para mobiliar a sala 

do vídeo, gincanas com coleta de papéis em geral, para serem revertidos em dinheiro para a 

escola. 

           Atividades em que é oportunizado o contato direto com a natureza têm como objetivomaior,

dinamizar a educação ambiental, sendo utilizado como mais um recurso educacional e didático, 

uma vez que os adolescentes urbanos não têm esse tipo de oportunidades (REIS E SANTOS, 2005).

O professor deve rever a utilização de propostas de ensino, passando a adotar em sua prática 

aquelas que atuem nos componentes internos da aprendizagem, já que estes não podem ser 

ignorados quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do aluno.     
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A implementação das atividades ambientais em escolas públicas e privadas é um 
importante aliado no processo de ensino-aprendizagem trazendo aos alunos aulas 
diferenciadas, mais dinâmicas, interativas e com objetivos específicos no ensino do meio 
ambiente. 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa que leva como base de seu 
delineamento questões ou problemas específicos. Adota a utilização de questionários. Segundo 
Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Levantamos informações sobre o 
nosso objeto de estudo através de questionários (educação ambiental e o professor) nas 
escolas públicas e privadas do município de Macau, Rio Grande do Norte. Ao final, parte-se 
para a prática, visando à interferência na própria realidade. Que utiliza as formas relativas à 
pesquisa experimental  uma vez que analisamos o fenômeno estudado. Os dados foram obtidos 
diretamente no local (escolas), onde observamos e fizemos levantamentos, através de 
perguntas a respeito do assunto abordado. Aplicamos questionários aos docentes, onde 
constavam 10 perguntas: sendo 3 objetivas e 7 subjetivas. A escolha do questionário se deu 
pela objetividade das perguntas, o que nos ajudou a obter os dados estatísticos com maior 
precisão. Do total 7 professores do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2 professores da Escola Estadual Professora Clara Tetéo e 2 
professores da escola privada Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório participaram 
da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos os participantes da pesquisa confirmaram abordar questões ambientais em sua 
prática profissional (questão 01), no entanto de maneira interdisciplinar e quando pertinente a sua 
temática diária.  

Figura 01: Correspondente ao questionamento dois. Esta escola apresenta algum tipo de projeto voltado a
Educação ambiental? 
Fonte: autoria própria 

SIM 
62% 

NÃO 
38% 

Esta escola apresenta algum tipo de projeto 
voltado a Educação ambiental?  
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Do total 62% dos professores afirmaram existir algum tipo de projeto no âmbito escolar 
voltado a Educação Ambiental e 38% disseram não haver. Na sua maioria os projetos focam temas 
como reciclagem, ações ambientais, palestras temáticas e desenvolvimento de hortas. Nossos 
resultados indicam uma maior preocupação com a temática em questão pelas instituições públicas 
presente no município de Macau/RN. 

Figura 02. Correspondente ao terceiro questionamento. Você tem conhecimento de outros colegas que em 
suas aulas aplicam as questões ambientais?  
Fonte: autoria própria.  

Com base no terceiro questionamento apresentado aos docentes participantes da pesquisa 
verificamos que 62% conhecem ou tem conhecimento de alguém que aplica as questões 
ambientais em suas aulas, enquanto 38% desconhecem.  

Segundo Zeppone, (1999), algumas práticas já realizadas em instituições de ensino formal, 
pode-se observar que as atividades desenvolvidas no âmbito escolar que propuseram o próprio 
ambiente escolar como objeto de observações, detectamos que o aproveitamento destes 
métodos foi extremamente proveitoso, por ser uma atividade que levou primeiramente em 
consideração o relacionamento entre os alunos e professores, e seguindo toda uma etapa bem 
estruturada e enquadrada, ate observações fora do ambiente escolar, fazendo com que os alunos 
pudessem compreender em todos os aspectos, o quanto o nosso ambiente é diversificado, e 
mostrando o quanto o nosso ambiente natural e construído e importante para o bem estar das 
pessoas. 

Figura 03. Correspondente ao sétimo questionamento. Você acredita que um projeto socioambiental 
mudaria a concepção dos alunos como dos funcionários em geral da escola? Justifique. 

SIM 
62% 

NÃO 
38% 

Você tem conhecimento de outros colegas que 
em suas aulas aplicam as questões ambientais? 

SIM 
87% 

NÃO 
13% 

Você acredita que um projeto 
socioambiental mudaria a concepção dos 
alunos como dos funcionários em geral da 

escola? 
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Fonte: Autoria própria. 

Os 87% dos professores abalizam que um projeto socioambiental na escola auxilia 
na mudança de concepção dos alunos e funcionários, já 13% afirmam que apenas o projeto não 
mudaria as concepções das pessoas, pois para serem efetivos necessitam além de continuidade 
em sua execução relação e participação direta da comunidade.  

Figura 04. Correspondente ao oitavo questionamento. Qual a importância de assuntos ambientais 
relacionados à biologia?  
Fonte: Autoria própria. 

Para tanto, a educação ambiental pode ser trabalhada na educação formal e informal, por 
meio de projetos, pesquisas, leituras possibilitando ao indivíduo a elaboração da prática educativa, 
como conceitual, procedimental e atitudinal, em relação ao meio ambiente. Na busca de 
desenvolver em cada um a forma adequada de usufruir dos bens naturais sem provocar danos ao 
meio ambiente, a educação ambiental na escola deve ser trabalhada de forma discutida integrada 
no currículo escolar. 

Figura 05. Correspondente ao décimo questionamento. Quais desses processos socioambientais que são 
mais importantes? 
Fonte: Autoria própria. 

25% 

12% 

25% 

38% 

Qual a importância de assuntos ambientais relacionados à 
Biologia? 

Diversificar a disciplina

Melhorar a compreensão dos 
assuntos

Formar cidadãos respeitosos ao 
meio ambiente

Resolução de problemas 
relacionados ao meio ambiente

13% 

31% 

17% 

13% 

17% 

9% 
Quais desses processos sociambientais que são 

mais importantes? 
Desenvolvimento de uma horta

Plantações de árvores nas escolas

Confecções de cartazes de economia de 
energia
Gincanas com coletas de papéis em geral
Recolhimento de pilhas e baterias
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Como se pode observar na figura 05, com base nas alternativas do tópico, a maior 
parte dos professores indica o plantio de árvores nas escolas (31%) como ação socioambiental 
mais relevante, seguida de mesma proporção de recolhimento de pilhas, baterias e confecções de 
cartazes voltados a economia de energia. O desenvolvimento de gincanas com vias a coleta 
seletiva e a implantação de hortas 13% e reutilização de pets na confecção de objetos decorativos 
9%. 

Segundo Loureiro (2009), a importância de trabalhar a educação ambiental nas escolas, é 
necessária, pois fundamenta a construção do processo educativo, que parte da leitura do abstrato, 
com propósito de construir o futuro a partir da ação presente. Para tanto, a mudança de 
comportamento não acontece da noite para o dia, é necessária a realização de projetos 
socioambientais que envolvam os alunos e o meio ambiente, na busca de conscientizar as pessoas 
sobre os problemas que estão a nossa volta.  

De maneira geral os professores que participaram deste trabalho se mostraram 
conscientes quanto à importância de sua prática profissional e seu reflexo sobre a capacidade dos 
alunos de se apropriarem de conhecimentos socioambientais (questão 09; 100%). Os mesmos 
afirmam que o trabalho dentro da realidade e o estimulo ao posicionamento crítico sobre o tema 
gera mudanças no pensar dos alunos e na forma como estes interagem com o ambiente. 

5 CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto, podemos concluir que diariamente somos alertados sobre as 
destruições acontecidas na natureza em geral. No rompimento do equilíbrio entre o homem, os 
demais seres vivos e em seu meio. A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a 
sensibilização e capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais. Através dela, 
busca-se desenvolver técnicas e métodos que promovam o processo de tomada de consciência da 
gravidade dos problemas ambientais e a necessidade imprescindível de nos debruçarmos 
seriamente sobre eles.  

Concluímos que os professores pesquisados revelaram-se conscientes da problemática 
ambiental que os envolvem e convictos da relevância de educar para hábitos ambientalmente 
mais corretos. A maioria dos pesquisados apontam que um projeto socioambiental na escola 
auxilia na mudança de concepção dos alunos e funcionários, se mostram conscientes quanto à 
importância de sua prática profissional e seu reflexo sobre a capacidade dos alunos de se 
apropriarem de conhecimentos socioambientais.  

A partir das discussões apresentadas, foi possível verificar que a pratica pedagógica do 
professor de biologia torna-se relevante num processo educativo ambiental que coloque em seu 
horizonte como possibilidade de superação dos problemas socioambientais. Temos como 
perspectiva com este trabalho possibilitar a ampliação e a produção de conhecimentos que 
contribuam para uma sociedade mais sustentável, na qual o processo educativo medeie ações 
ambientais. O processo educacional pode modificar as relações entre as pessoas e o ambiente 
onde vivem, no sentido de indicar um caminho a tomada de consciência do indivíduo e 
preparando-o para ações que visem à transformação. 
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A ENERGIA QUE VEM DO LIXO 

C. C. Silva1 e V. P. Araújo2

E-mail: carolincarvalho@hotmail.com; viniciusaraujo_wrx@hotmail.com

RESUMO 

A destinação adequada dos rejeitos oriundos 

de diversas atividades humanas compõe um 

grande desafio, principalmente aos países 

em desenvolvimento. Em decorrência do aumento 

da população e consumo, a produção de 

resíduos é alavancada, surgindo o desafio de 

gerenciá-los de maneira adequada. Pensando 

nisso, a humanidade vem tentando encontrar 

formas de dar uma destinação final correta a 

esses resíduos e, ainda, reaproveitá-los de alguma 

maneira. Dentro desse 

contexto surge uma iniciativa inovadora que 

agrega lucro, fonte de energia e aproveitamento de 

resíduos. Trata-se do Waste-to-Energy (WTE). 

Conhecida em todo o mundo, essa iniciativa 

consiste na transformação de resíduos sólidos em 

energia elétrica através do processo de 

combustão. O trabalho também teve por finalidade 

apresentar outras formas de tratamento térmico dos 

resíduos e a inserção dos mesmos no contexto 

brasileiro.   

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, Energia, Transformação 

ENERGY COMING FROM WASTE 

ABSTRACT 

The proper disposal of waste from various 

human activities makes up a major challenge, 

especially for developing countries. As a result of 

increasing population and consumption, waste 

production is leveraged, resulting in the challenge to 

manage them properly. Thinking about it, mankind 

has been trying to find ways to give a correct final 

disposal of such waste and also repackage them in 

some way. 

In this context comes an innovative initiative that 

brings profit, power supply and waste recovery. This 

is the Waste-to-Energy (WTE). Known worldwide, 

this initiative is the transformation of solid waste 

into electric power through the combustion process. 

The work also aims to present other forms of 

thermal treatment of waste and the inclusion of the 

same in the Brazilian context.

KEY-WORDS: Waste, Energy Transformation 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com as questões ambientais vem aumentando nos últimos anos e isto pode 

ser percebido claramente com o número crescente de usinas de reciclagem, os programas de coleta 

seletiva das cidades e as conferências internacionais que vem tratando desse assunto tão delicado 

e polêmico no mundo todo. Dentro desse contexto surgiram várias fontes de energias alternativas 

ao consumo e exploração desenfreada dos combustíveis fósseis e várias técnicas de manuseio 

dessas fontes que visam além da redução da emissão de poluentes, o aproveitamento energético 

daquilo que é descartado todos os dias.   

A legislação ambiental faz uma clara distinção entre rejeitos e resíduos. Os rejeitos são 

aqueles materiais que não podem mais ser processados, enquanto que os resíduos são os que ainda 

podem ser reciclados e reutilizados. Por falta de conhecimento ou de interesse, a população 

juntamente com o Poder Público, muitas vezes não colocam esses conceitos em prática e acabam 

inutilizando e descartando os materiais sem ter noção do grande valor que possuem.  

Atualmente existem diversas técnicas capazes de dar um destino final adequado ao resíduo 

gerado pelas cidades, bem como reaproveitá-los de alguma forma. Dentre elas, uma que merece 

destaque é a incineração dos resíduos sólidos em usinas especializadas. Esse método é conhecido 

como Waste-to-Energy (WTE) e consiste na conversão de resíduos não recicláveis em calor utilizável 

e eletricidade através do processo de combustão. A incineração é a queima por um tempo pré-

determinado de materiais em alta temperatura (geralmente acima de 900ºC) misturados com uma 

quantidade de ar apropriada (IPT/CEMPRE, 1995). 

Existem vários tipos de incineradores que dependem dos resíduos que serão incinerados: se 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), se Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) ou Resíduos 

Industriais (RI). 

O Japão foi o pioneiro em incineração de resíduos, visto que enfrentava sérios problemas 

com espaço livre para depositar o lixo produzido. Esse lixo era incinerado em grandes caldeiras e as 

cinzas eram aterradas em ilhas isoladas. Em seguida, os norte-americanos começaram a fazer o 

mesmo com seus resíduos. Foi somente na Europa, mais precisamente na Alemanha que surgiu a 

ideia de recuperar energia através da queima do lixo.  

Esse processo veio evoluindo com o passar dos anos. No começo, quando a preocupação 

com o meio ambiente não era a mesma de hoje, essas usinas emitiam gases e acabavam poluindo a 

atmosfera. Alguns componentes das emissões como as dioxinas e os furanos, por exemplo, só foram 

descobertos depois da instalação das usinas. Contudo, a evolução tecnológica tornou a incineração 
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um processo mais seguro. Hoje, o maior nível de emissões das usinas não chega a 20% do valor 

exigido nas normas. 

Esse método veio amenizar um problema antigo, o da deposição de lixo em aterros sanitários 

e a emissão de gás metano na atmosfera. Em 2011, a população mundial gerou cerca de 2 bilhões 

de toneladas de resíduos sólidos urbanos, mas apenas 11% desse valor foi encaminhado para as 

fábricas de transformação, os outros 70% foram para aterros ao redor do mundo. A maior usina de 

WTE chama-se Allington e localiza-se em Kunt, um condado no sudoeste da Inglaterra. Por ano, ela 

separa 500.000 toneladas de resíduos domésticos em 65.000 toneladas de material reciclável e lixo 

que pode ser convertido em energia.

2 METODOLOGIA 

O objetivo geral deste trabalho foi apresentar os conceitos pertinentes a tecnologia WTE, 

bem como mostrar a distribuição e eficiência dessa tecnologia em todo o mundo. Baseando-se em 

estudos técnicos ou mesmo em pesquisas científicas, o que se verifica é a existência de trabalhos 

que concluem ser o processo de incineração de RSU, uma grande solução para o gerenciamento do 

lixo. Desse modo, fica claro o ganho econômico, energético e ambiental que o Brasil teria caso 

adotasse essa tecnologia como parte da solução para o problema da destinação final de seus 

resíduos sólidos.  

Ao longo do texto, também foram mostradas as diferentes formas de tratamento térmico 

aplicado aos resíduos. Nesse sentido, buscou-se apresentar, de maneira sucinta, o contexto atual da 

destinação final dos resíduos sólidos no Brasil, sempre buscando destacar o potencial energético 

que o país possui para a geração de energia através do lixo. Baseando – se em materiais 

apresentados em congressos em Campinas, por Bizzo.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Brasil chegou a produzir em 2009, cerca de183 mil toneladas de resíduos por dia. De acordo 

com dados das Pesquisas Nacionais de Saneamento Básico, apesar de a coleta de lixo atingir 99,4% 

dos municípios brasileiros, mais da metade não recebe tratamento adequado. De todo o lixo 

coletado, 47% tem o aterro sanitário como seu destino final. Em 30% dos casos, o destino são os 

vazadouros a céu aberto. Já 22% vão parar em aterros controlados e apenas 1% na compostagem e 

reciclagem. 
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Figura 1 – Disposição final RSU 

Em 2012, o Brasil produziu, aproximadamente, 63 milhões de toneladas de resíduos, o 

equivalente a 1,05 quilos por habitante por dia. Algumas cidades, sobretudo nas regiões Sul e 

Sudeste – como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro – apresentam produção diária mais elevada, 

podendo alcançar 1,3 quilo por habitante (ABRELPE, 2013). 

No cenário brasileiro, estimativas apontam para um potencial de geração de energia a partir 

de RSU, utilizando o tratamento térmico, da ordem de quatro GW médios, o que representa quase 

a somatória das duas maiores hidrelétricas, Santo Antônio e Jirau (EMAE, 2011; Tolamasquim, 2011). 

Dados como esses comprovam o potencial energético que o Brasil possui para geração de 

energia através de resíduos. Estudos já estão sendo feitos mostrando a viabilização dessas usinas 

aqui no país. Entretanto, o gerenciamento de resíduos sólidos não é, nem de longe prioridade entre 

os governantes brasileiros. Com isso, a falta de incentivo acaba atrasando ainda mais a vinda dessa 

tecnologia para o país. 

Embora o país ainda não disponha de nenhuma usina WTE, alguns pesquisadores vêm 

realizando trabalhos onde mostram, com alguns ajustes, a viabilização dessa tecnologia aqui para o 

Brasil. 

Porém, o grande problema para que ela seja adotada aqui e em outros países em 

desenvolvimento é o alto custo de manutenção e operação que essas usinas oferecem. Para se ter 

uma ideia, as mais modernas utilizam caldeiras de níquel que precisam ser trocadas a cada dois 

anos. 
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Pensando nisso, as ideias que surgiram aqui no país visam agregar eficiência e baixo custo 

aos projetos de modo que se adequem a realidade brasileira. Dentre esses projetos, dois merecem 

destaque, são eles o CCO e o WPC. 

3.1 Ciclo combinado otimizado (CCO) 

O CCO é um projeto que tem como objetivo tornar viável a implantação de usinas 

semelhantes às de WTE em países emergentes. Ele pode ser chamado de um processo híbrido em 

virtude da energia produzida por suas usinas ser gerada através de dois processos. Cerca de 75% ou 

mais da energia produzida é proveniente do lixo e o restante do gás natural. As usinas com CCO são 

mais eficientes que as de WTE e possuem um custo de capital e operação menor. Esse sistema está 

sendo considerado para diversos projetos em andamento sendo o principal para a cidade de Belo 

Horizonte. O processo consiste em unir a queima do lixo com algumas parcelas de gás natural ou 

biogás.  

O rendimento alcançável em uma usina térmica utilizando RSU como principal matéria-prima 

está em torno de 22%, o que resulta em cerca de 0.5 MWH/ton. de RSU processada. Algumas 

chegam a atingir 30%, porém com custo muito elevado ou um consumo excessivo de gás natural. O 

CCO aumenta esta eficiência de 22% para 33% ou mais, resultando em 0.75 MWH/ton. de RSU 

processada ou um acréscimo de 0.25 MWH/ton. no rendimento de uma usina. Este aumento é 

obtido sem elevação do custo da usina e sem a queima excessiva de gás natural.  

Segundo RIBEIRO (2010), se passarmos a considerar o preço da energia no Brasil, 

R$170,00/MWH, o ganho anual para uma usina processando 800 ton/dia seria da ordem de R$ 11 

milhões. Aliado a isso, ainda estaria a energia proveniente do gás natural e os créditos de carbono 

correspondentes ao metano evitado, viabilizando a usina como um bom investimento. Entretanto, 

os sistemas de limpeza dos gases e tratamento das cinzas demandam muitos insumos.  

3.2 Waste processing center - WPC 

Um outro projeto baseado na tecnologia WTE que vem sendo discutido aqui no Brasil é o 

WPC – Waste Processing Center, ou Central de Processamento de Lixo. Esse processo permite a 

separação e correta destinação dos resíduos utilizando-os como matéria-prima para geração de 

energia elétrica, bem como o tratamento e reuso da água extraída ao longo de todo o processo. 

Do lixo urbano que chega à WPC, são separados os resíduos para as empresas que fazem 

reciclagem, enquanto os rejeitos são processados para retirada da umidade, tendo em vista que 

cerca de 40% do peso do lixo é proveniente da água contida nele. Em seguida, essa água é tratada e 

utilizada na própria usina, podendo também ser disponibilizada para indústrias localizadas na 

vizinhança. O que sobra desse processo é uma massa quase seca, cuja combustão aquece a água e 
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libera o vapor. Esse vapor vai pela turbina movimentar o gerador e gerar energia elétrica, podendo 

ainda ser aproveitado o gás proveniente da combustão. 

Uma única usina dessa é capaz de gerar 120 megawatt/dia, o que é suficiente para atender 

uma população de 40 a 50 mil habitantes e oferecer aproximadamente 120 empregos diretos, além 

de estimular a economia regional. O Brasil já dispõe de tecnologia suficiente para implantar essas 

usinas, sendo necessário importar apenas a parte de controle de emissões, a fim de cumprir as 

normas ambientais. 

Figura 2 – Esquema de uma usina Lixo-Energia com CCO 

4  CONCLUSÃO

Nas principais cidades brasileiras, os vazadouros utilizados estão em fase de encerramento

de operação. Ao lado da construção de novos aterros e evidenciando o reconhecimento que a 

solução tradicional apenas transfere o problema para alguns anos à frente, essa situação vem 

motivando a discussão sobre a aplicação de tecnologias que reduzam a quantidade de lixo e ainda 

permitam benefícios adicionais como a obtenção de receitas pela comercialização de produtos 

gerados durante o processo, tais como energia elétrica, adubos naturais ou cinzas para a construção 

civil. 
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Dentre as vantagens do tratamento térmico por meio da incineração para os resíduos sólidos 

urbanos citadas por diversos autores, pode-se destacar: redução do volume que prolonga a vida útil 

dos aterros e diminui a necessidade de áreas municipais destinadas a construção de novos aterros, 

destruição de organismos patogênicos e de produtos tóxicos com consequente redução do potencial 

de doenças e de contaminação do meio ambiente. 

O aproveitamento energético de RSU é, de fato, uma alternativa promissora. De imediato, se 

apresenta a alternativa de geração de energia elétrica. Neste caso, embora não se trate de potencial 

com dimensão suficiente para sustentar uma estratégia de expansão da oferta de energia elétrica 

do país no longo prazo, a geração de eletricidade a partir de RSU é, sem dúvida, elemento importante 

de uma estratégia regional ou local e, portanto, não deve ser desconsiderada. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma 
abordagem acerca das teorias e conceitos que 
envolvem e fundamentam a questão dos 
indicadores de desenvolvimento sustentável, 
tendo como objetivo geral mensurar o índice do 
DNA da microrregião geográfica do Vale do Açu-
RN, no período de 2015. Como metodologia adotou-
se a pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) tendo no 
início feito o delineamento metodológico, 
fundamentando-se na reflexão teórica, 

é o estágio inicial de um estudo maior, que findará 
por mensurar o índice do DN da sustentabilidade na 
microrregião em questão. Mesmo estando na etapa 
inicial do estudo, esse já se apresenta na necessidade 
de mensuração de um indicador de desenvolvimento 
eficiente, que apresente uma alternativa ao PIB capaz 
de abranger as dimensões social, econômica e 
ambiental.  

PALAVRAS-CHAVE: DNA da sustentabilidade, indicadores de desenvolvimento, Vale do Açu. 

DNA OF SUSTAINABILITY VALE DO AÇU-RN: EARLY STAGES

ABSTRACT 

This paper presents an approach about the 
theories and concepts that surround and underlie the 
issue of development indicators, having as general 
purpose to measure the DNA of sustainability in the 
micro Açu RN Valley. As methodology, was 
adopted the literature research (GIL, 2009) having 
been made the methodological design beforehand, 
based on the theoretical reflection, it is the initial 
stage of a larger 

study, which will end by measuring the index in the 
micro concerned. Even being in the initial stage of the 
study, it already shows the necessity of applying an 
effective development indicator, capable of 
presenting an alternative to GDP and able to address 
the social, economic and environmental dimensions. 
For such a task, the DNA of sustainability stands out. 

KEY-WORDS: DNA of sustainability, development indicators, Vale do Açu. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os conceitos de progresso ilimitado e consumo nos quais se baseou a formação da 

sociedade atual trouxeram inúmeros problemas relacionados às dimensões ambiental e social, 

postos em pauta pelo Relatório Brundtland, documento elaborado em 1987 pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que deu início ao processo de questionamento 

do modelo de desenvolvimento vigente, junto ao questionamento do próprio conceito de 

desenvolvimento (BOFF, 2012). 

O uso do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de desenvolvimento estaria levando 

as nações ao redor do mundo a focar no crescimento econômico, à custa de prejuízos graves nos 

aspectos social e ambiental, em especial à população mais pobre. Com a publicação anual do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela Organização das Nações Unidas (ONU), no entanto, 

o crescimento econômico deixa de ser objetivo e passa a ser um meio de melhorar a qualidade de

vida da população (LOUETTE, 2009).

Apesar de sua inegável importância, o IDH ainda apresenta grandes fragilidades, sendo 

necessários indicadores mais completos, que englobem também a dimensão ambiental. Para 

tanto, surge o Índice DNA Brasil, tido como indicador de quarta geração, que permite a 

comparação e análise em sete dimensões distintas (VEIGA, 2010). 

O presente artigo tem como objeto de estudo o índice do DNA da sustentabilidade da, e 

como objetivo geral mensurar o índice do DNA da microrregião geográfica do Vale do Açu-RN, no 

período de 2015. Essa microrregião está localizada no semiárido potiguar, considerada uma das 

dezenove microrregiões do estado brasileiro do Rio Grande do Norte pertencente à Mesorregião 

do Oeste Potiguar, formada pelos municípios de Açu, Jucurutu, Ipanguaçu, Pendências, Alto do 

Rodrigues, Carnaubais, São Rafael, Itajá, e Porto do Mangue, banhada pela Bacia Hidrográfica do 

rio Piranhas-Açu, estendendo-se cerca de 44.000 km², desde a nascente no Estado da Paraíba, 

município de Bonito de Santa Fé, atravessando terras potiguares e desaguando, por meio do delta, 

no litoral da cidade de Macau–RN (GOMES 2009). 

Apesar desta pesquisa, ainda, se encontrar em fase inicial, trabalhando com o 

delineamento metodológico necessário à aplicação da ferramenta do índice do DNA da 

sustentabilidade na microrregião do Vale do Açu-RN, o atual estudo espera contribuir, além do 

aprofundamento sobre o conhecimento do índice utilizado e de suas particularidades, à gestão 

privada e ao poder público na gestão e controle do processo de desertificação e no combate a 

esterilização do solo, podendo com isso evitar perdas da biodiversidade local, o que tem 

comprometido a sustentabilidade, assim como na aplicabilidade de tecnologias que promovam a 

sustentabilidade às atuais e futuras gerações e no acompanhamento da situação socioambiental e 

econômica da microrregião, cujas atividades, como pecuária, agricultura e extração petrolífera 

vem interferindo nos recursos naturais e sociais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O desenvolvimento posto em questão 

Boff (2012) afirma que a sociedade global atual formou-se espelhada no conceito de um 

progresso ilimitado através da indústria, produtor em grande escala de bens de consumo, à custa 

da exploração sistemática da Terra, o que trouxe grande riqueza aos países colonizadores e 

enormes desigualdades aos países colonizados. Tal processo mercantilista, industrial e capitalista, 

ao basear-se no consumo e na ideia ilusória de um progresso infinito, ambos insustentáveis por se 

basearem na exploração de um planeta finito, cujos recursos são limitados, teria trazido 

problemas sociais e ambientais imensuráveis. Com o relatório Brundtland, documento elaborado 

em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, teria sido posto em 

pauta o modelo de desenvolvimento norteado pelo crescimento econômico dos países 

capitalistas. 

Para Louette (2009), o Produto Interno Bruto (PIB), soma das riquezas finais produzidas em 

determinada região ou parcela da sociedade durante um período determinado, está em evidência 

na mídia e opinião pública, sendo também usado como referência para análises, guiando decisões 

tomadas por milhares de pessoas em cargos e posições de influência e decisão. Como 

consequência, as ações de países e organizações focam-se no crescimento do PIB, um indicador 

que considera despesas com acidentes, poluição, contaminações tóxicas, criminalidade ou guerras 

tão relevantes quanto investimentos em habitação, educação, saúde ou transporte público, sem 

fazer distinções entre o que é produtivo ou destrutivo, que eleva ou rebaixa a condição humana. 

Para realmente medir a riqueza de uma nação, portanto, seria necessário avaliar vários aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

Segundo Sheng (2001), ter no PIB o principal indicador de desenvolvimento, no entanto, 

leva a governos e, consequentemente, políticas públicas que focam no crescimento econômico ao 

custo de negligenciar as necessidades socioambientais sob sua jurisdição. 

De acordo com Veiga (2010), não se sentia necessidade de distinguir desenvolvimento e 

crescimento econômico até o início dos anos 1960, pois as nações desenvolvidas eram as que 

tinham se tornado ricas através da industrialização, sendo subdesenvolvidas aquelas nas quais o 

processo de industrialização estava nos primórdios ou não havia começado. Entretanto, a partir da 

observação de que em países semi industrializados o crescimento econômico da década de 1950 

não havia, necessariamente, se convertido em melhorias para a população, sobretudo no acesso à 

saúde e à educação, teria sido posto em questão o sentido de desenvolvimento. 

Furtado (1974) entra para enriquecer o debate ao afirmar que a ideia de desenvolvimento 

econômico não passa de um mito, através do qual tem sido possível desviar as atenções da tarefa 

de identificar as necessidades básicas, possibilidades de avanços e melhorias da coletividade em 

prol do crescimento econômico, levando a população, sobretudo em sua parcela mais vulnerável, 

a se sacrificar em nome do suposto desenvolvimento, mantendo um sistema produtivo de caráter 
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predatório. Posteriormente, Furtado (2000) acrescenta ainda que essa ideia de desenvolvimento 

reside no centro da visão de mundo predominante e que dela vem a visão do homem como 

agente transformador do mundo. 

No entanto, esse agente transformador, a compreensão de que a sustentabilidade ou 

desenvolvimento sustentável deve ser tomado como um objetivo final de um determinado 

desenvolvimento que pode ser suportado, mantido (SILVA et al., 2015) e, por isso, constitui-se 

num termo muito utilizado, de diversos sentidos e de poucas explicações e operacionalizações 

práticas. Esses autores apontam ainda que a sustentabilidade 

 pode ser compreendida, também, como tudo aquilo que pode ser obtido, 

permanentemente, em condições semelhantes ou superiores de vida em dado 

ecossistema, objetivando a manutenção do sistema de suporte da vida. Ela pode 

ser relacionada a um melhor estado de qualidade de vida de populações em seus 

territórios vivenciais, a partir da capacidade de suporte dos ecossistemas. Essa 

qualidade de vida pode ser compreendida como o grau de prazer, satisfação e 

realizações socioeconômicas concretizados por cada indivíduo em seu cotidiano 

vivencial (SILVA et al., 2015, p.200). 

Entretanto a definição de indicadores de desenvolvimento da sustentabilidade devem ser 

trabalhos sob a ótica da multidimensionalidade e direcionada a foco do fenômeno a ser avaliado.  

2.2 Indicadores de desenvolvimento 

As transações de um país merecem análises que vejam além do que é indicado pelo PIB. 

Como exemplifica Louette (2009), a venda de recursos naturais por um país é contabilizada como 

aumento do PIB, quando na realidade esse país está se descapitalizando, vendendo uma herança 

que não teve de produzir e nem poderá repor, obtendo para si dificuldades futuras pela riqueza 

imediata, assim como quando um grande produtor de soja expulsa agricultores para as periferias, 

o que é contabilizado como aumento da produtividade da empresa rural e enriquecimento do

município, quando, se fossem calculados os custos gerados para a sociedade com as favelas

criadas, o desconforto de famílias expulsas e o desemprego, ver-se-ia que o prejuízo surpassa o

lucro.

A autora reitera, ainda, que herdamos um sistema de contas nacionais que nos fornece a 

soma dos valores e custos de produção de bens e serviços, restrita à dimensão econômica, mas 

que, a partir de 1990, com as visões de Amartya Sen e a introdução dos Indicadores de 

Desenvolvimento Humano (IDH), houve uma inversão radical: o social deixa de ser um meio e 

passa a ser objetivo, enquanto os aspectos econômicos tornam-se meio para prover uma vida com 

saúde, educação, cultura e lazer, melhorando a qualidade de vida da coletividade, e que, para 

tanto, é preciso adotar uma contabilidade que explicite o resultado em termos de qualidade de 

vida, de progresso social real. 
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Apesar de reconhecer a importância de um índice sintético para influenciar as tomadas de 

decisão e não tirar o mérito do IDH por deslocar o foco do crescimento econômico, chamando a 

atenção para e integrando aspectos sociais aos objetivos públicos e governamentais, Veiga (2010) 

não deixa de apontar que o IDH é obtido pela média aritmética dos índices de renda, escolaridade 

e longevidade, sendo no mínimo duvidoso que seja a medida capaz de melhor medir o 

desenvolvimento atingido ao deixar tantos aspectos descobertos, nem que mesmo o PNUD 

admite que o IDH não é senão um ponto de partida, emitido como uma medida sumária mais 

voltada ao bem estar humano que ao rendimento, mas completada por uma série de indicadores 

sobre assuntos específicos, que permitem avaliar outras dimensões do desenvolvimento e mesmo 

assim incompreensiva, pois não inclui dimensões como a ambiental, a cívica ou a cultural. Ainda 

assim, o IDH permite diferenciar bem estar e rendimento: nem sempre o país de PIB mais alto é o 

possuidor do maior IDH.  

A nível municipal, acrescenta ainda o teórico, a média aritmética do IDHM reflete o mesmo 

problema: pode colocar municípios de rendimento alto, mas baixos índices sociais, como mais 

desenvolvidos que municípios de condições sociais dignas, mas baixo rendimento, reforçando a 

ilusão que visava desconstruir, de que desenvolvimento se resume a renda per capita, afirma o 

autor, e complementa, declarando que perante a insuficiência do IDH, constatou-se a necessidade 

de índices de terceira geração, que fossem mais completos, mas sem cair na armadilha do PIB. 

Nessa perspectiva surgiu, desenvolvido pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), que aborda as mesmas dimensões do 

IDH, porém com indicadores mais sofisticados e atualizáveis, e sem gerar uma média final, mas um 

índice composto. Para o IPRS, os municípios mais desenvolvidos são aqueles que conseguem bons 

resultados em todas as dimensões, ao invés daqueles cuja média é alavancada por um de seus 

indicadores. Apesar de buscar indicadores mais precisos que o IDH, o IPRS não incorporou outras 

dimensões do desenvolvimento, como a ambiental, cívica ou cultural. 

2.3 Índice DNA Brasil 

Veiga (2010) aponta o surgimento de uma nova abordagem, já considerada de quarta 

geração, que visa superar as dificuldades previamente mencionadas: o DNA Brasil, criado pelo 

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Unicamp, uma estrela cujas 24 pontas, cada 

uma referente a um indicador dentre as dimensões abordadas, mostram a distância que separa o 

lugar analisado e o usado como referência, ou uma configuração projetada: ao invés de um índice 

sintético, um conjunto integrado de indicadores. Para demonstrar a comparação entre as 

dimensões abordadas, é usada uma forma geométrica: o referencial como círculo com o 

comparado como um polígono dentro dele, formado pelo conjunto de pontos definidos.  

O índice aborda sete dimensões distintas, dentro das quais estão os 24 indicadores, como 

exposto na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Dimensões e indicadores do DNA Brasil 
Dimensões Indicadores 

1. Bem estar
econômico

Renda per capita, relação entre as remunerações médias das mulheres e dos 
homens, relação entre as remunerações médias de negros e brancos e taxa de 
ocupação formal 

2. 
Competitividade 
econômica 

Participação do Brasil nas exportações mundiais e participação dos 
produtos/setores de média e alta intensidade tecnológica na pauta de 
exportação do país 

3. Condições
socioambientais

Instalações adequadas do esgotamento sanitário, destino adequado do lixo 
urbano e tratamento de esgoto sanitário 

4. Educação Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio, concluintes do ensino médio na 
idade esperada e desempenho dos alunos no PISA-Programa Internacional para 
Avaliação do Estudante 

5. Saúde Anos potenciais de vida perdidos (APVP), mortalidade infantil e coeficientes de 
mortalidade por acidentes cardiovasculares (ACV) 

6. Proteção social
básica

Cobertura previdenciária para maiores de 65 anos e financiamento da atenção 
à saúde 

7. Coesão social Distribuição da renda interpessoal, morte por homicídio em homens na faixa 
de 15 a 24 anos, percentual de adolescentes que são mães e justiça tributária 

Fonte: adaptação de Louette (2009). 

3 METODOLOGIA 

Apesar desta pesquisa ser caracterizada como exploratória, pois aprofundará a 

compreensão sobre a dinâmica socioambiental do índice do DNA da sustentabilidade da 

microrregião do Vale do Açu-RN e descritivo, pois identificará e relacionará as dimensões e 

indicadores referentes ao DNA Brasil, nesta etapa da pesquisa optou-se pelo levantamento de 

dados e pesquisa bibliográfica, com a finalidade de construir as bases necessárias para dar-se 

início ao processo de aplicação do indicador na microrregião geográfica escolhida. 

O delineamento metodológico iniciou-se pela pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) realizada 

em livros, teses, periódicos e idas à biblioteca central Zila Mamede (UFRN) e à biblioteca central 

Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT). Além disso, o delineamento continua através de pesquisa 

documental de dados secundários publicados via internet nos órgãos como a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), PETROBRAS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente (IDEMA), O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e secretarias municipais acerca de dados históricos do desenvolvimento nas 

dimensões de cunho socioeconômica e ambiental, da área deste estudo, correlacionando com os 

dados atuais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A partir da revisão da literatura sobre o tema, construção e análise de fichamentos 

referentes ao material lido, tornou-se evidente a necessidade de chegar a um indicador que seja 
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capaz de retratar os cenários e a realidade de cada lugar, capturando e mostrando o real 

andamento do processo de desenvolvimento e suas consequências no local analisado, abrangendo 

todas as dimensões, sem excluir econômica, social ou ambiental, auxiliando tanto o povo quanto a 

gestão pública. O primeiro, a reivindicar seus direitos e melhorias na qualidade de vida; O 

segundo, a conhecer a real situação e as necessidades das regiões sob sua responsabilidade, 

também possibilitando o atingir de melhores qualidades de vida para a coletividade. 
Perante essa necessidade, o indicador que oferece um leque de resultados mais amplos e 

precisos e não negligencia a dimensão ambiental ou social em favor da econômica, além de expor, 

por sua forma geométrica, a realidade local de forma conjunta, sem cair no erro de criar um índice 

de número único que possa mascarar ou representar de forma insatisfatória o que foi analisado, é 

o DNA da sustentabilidade, bastante abrangente em suas sete dimensões e que permite comparar

o local no qual foi aplicado com uma referência a ser escolhida ou com uma configuração

projetada, podendo esta servir de objetivo futuro para o desenvolvimento local.

5 CONCLUSÃO 

Levando em conta os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica, é possível inferir 
a necessidade de aplicar o DNA da sustentabilidade em diversas localidades, tanto para benefício 
das forças e população locais, como guia para buscar melhorias na qualidade de vida, quanto para 
fim de estudos, como meio de explorar e desenvolver essa ferramenta, que se apresenta como 
uma alternativa valiosa ao PIB e à lógica de crescimento econômico como forma e objetivo do 
processo de desenvolvimento. 

Apesar de se encontrar em fase inicial, sendo tecido por meio da pesquisa bibliográfica o 
conhecimento necessário às próximas etapas, este estudo avançará até conseguir aplicar o DNA 
da sustentabilidade na Microrregião do Vale do Açu-RN, agregando conhecimento tanto para a 
microrregião em questão, oferecendo-lhe um importante instrumento para seu desenvolvimento, 
quanto para a área de estudo de indicadores de desenvolvimento, expondo a experiência obtida 
na aplicação de uma de suas ferramentas, além de oferecer também aporte bibliográfico para 
outros pesquisadores. 
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RIO APODI-MOSSORÓ: UM “ESTADO DA ARTE” SOBRE A PRODUÇÃO 
ACADÊMICA 

W. L. A. SANTOS, J. F. A. JUSTO e F. C. S. SOUZA.
E-mail: wandersonlucas93@hotmail.com; justojader@gmail.com; chagas.souza@ifrn.edu.br.

RESUMO 

A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró 
possui 210 km de extensão, tendo o título de 
segundo maior rio do estado do Rio Grande do Norte. 
O presente artigo apresenta um estado da arte 
das produções acadêmicas desenvolvidas nas 
Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do 
Norte acerca do rio Apodi-Mossoró. Para isso, foram 
consultados os diretórios on line das principais da 
UERN, UFERSA e UFRN. Verificou-se que a maior 
parte das produções refere-se a 

análises da água e do solo em pontos do rio. No 
levantamento também foram observadas algumas 
produções ligadas à fauna e à flora presentes no rio e 
vertentes ligadas a perdas ambientais. Entretanto, 
considerando os seus títulos e resumos, pode-se 
considerar que nenhum trabalho apresenta uma 
perspectiva histórica do Rio Apodi-Mossoró, elemento 
considerado importante para uma análise no tocante 
ao meio ambiente.   

PALAVRAS-CHAVE: rio, Apodi–Mossoró, estado da arte.

RIVER APODI-MOSSORÓ: A “STATE OF ART” ABOUT THE ACADEMIC 
PRODUCTION 

ABSTRACT 

The basin of Apodi-Mossoró Rio has 210 km 
long, with the title of the second largest river in the 
Rio Grande do Norte state. This paper presents a 
state of the art academic productions developed in 
higher education institutions of Rio Grande do 
Norte about Apodi-Mossoró river. For this, the 
online directories of key UERN, UFERSA and UFRN 
were consulted. It was found that most of the 
production refers to the 

analysis of soil and water in the river points. In the 
survey it was also observed some productions linked 
to fauna and flora present in the river and aspects 
linked to environmental losses. However, considering 
their titles and abstracts, it can be considered that any 
paper presents a historical perspective of Apodi-
Mossoró River, an important element for an analysis 
regarding the environment. 

KEY-WORDS: river, Apodi-Mossoró, state of art. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na história da humanidade, os rios proporcionaram às populações humanas, um território 

favorável por oferecer água e terra fértil. Também utilizados na navegação apresentam um grande 

potencial do ponto de vista econômico, pois poderiam ser utilizados para o transporte mercadorias 

e na irrigação, o uso de técnicas possibilitou o transporte de água em áreas mais secas, permitindo 

a agricultura na antiguidade, mas também na atualidade (GRIMBERGAS, 2013; FABER, 2011). 

Por consideramos a importância dos rios na história das populações rurais e urbanas, 

objetivamos neste artigo fazer um estado da arte sobre a produção acadêmica acerca do rio Apodi-

Mossoró, visto a sua importância para o Oeste do Rio Grande do Norte, do ponto de vista 

socioeconômico e histórico. Nossa preocupação era saber quais os principais temas estudados sobre 

esse rio. 

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Nas últimas duas décadas, houve um aumento significativo das produções acadêmicas 

denominadas “estado da arte”, também conhecidas como “estado do conhecimento”. Nesse tipo 

de produção, o caráter bibliográfico é uma característica marcante. Isto é comprovado pela forma 

como os pesquisadores tentam mapear e discutir um certo tipo de produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, no intuito de responder, como e quando, quais aspectos e 

dimensões vêm sendo trabalhados. Ou seja, uma pesquisa sustentada em uma metodologia “de 

caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que se busca 

investigar” (FERREIRA, 2002, p. 258). 

É uma ferramenta importante para conhecermos o processo de evolução da ciência, de 

modo que se ordene um “conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que permita 

a indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, 

[...] e a determinação de lacunas” (SOARES, 1989, apud FERREIRA, p. 259). Dessa forma, o que move 

e sustenta os pesquisadores é o desafio de conhecer o que já foi produzido para, posteriormente, 

direcionar seus esforços para aquilo que ainda não foi feito, assim, constituindo-se como pesquisas 

de “levantamento e de avaliação” acerca de um tema específico, conforme Ferreira (2002, p. 259). 

Nesse sentido, Romanowski e Ens (2006) afirmam que estados do conhecimento possuem 

uma função importante para a construção de um campo teórico de uma área do conhecimento, 

pois, segunda as mesmas, buscam “apontar as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, 

as suas lacunas de disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas [...] e reconhecer 

as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada”. Ainda de acordo com 

as autoras, os estados da arte não se restringem somente a identificação da produção, pois busca 

analisá-la, categorizá-la e revelar seus variados enfoques e perspectivas, pois Soares (2000, p. 9) 
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explica que a categorização favorece a identificação em um texto, ou conjunto destes, as 

particularidades sobre as quais o tema analisado vem sendo explorado. 

Desse modo, os pesquisadores comumente utilizam os catálogos das Instituições de Ensino 

Superior (IES), associações nacionais e órgãos de apoio à pesquisa, para o levantamento preliminar 

dos dados e posteriormente suas análises. Nesse sentido, o título do trabalho permite o 

rastreamento daquilo que já foi construído sobre a área de interesse. Por conseguinte, a leitura dos 

resumos desses trabalhos, quando disponível, ajuda a refinar o levantamento, ao descartar 

produções que não refletem o tema principal, mesmo com a leitura de partes do trabalho 

(FERREIRA, 2002, p.259-261). 

Logo, este trabalho tem caráter qualitativo e quantitativo e se baseou no levantamento 

bibliográfico da produção acadêmica acerca do tema “Rio Apodi-Mossoró”, no intuito de investigar 

sobre quais vertentes essas produções estão sendo produzidas e como as IES estão disponibilizando-

as nos seus diretórios on line. Foram acessados os diretórios das principais IES do Rio Grande do 

Norte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA) e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).  

Por tratar-se de uma investigação preliminar, para o levantamento foram consultados os 

bancos de teses, dissertações, monografias e demais Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), além 

de periódicos das IES. Utilizou-se os seguintes marcadores durante a pesquisa: “Rio 

Apodi/Mossoró”; “Rio Mossoró”; “Rio Apodi”; e “Rio Apodi-Mossoró”, no intuito de encontrar 

produções cujo o título apresentasse alguma dessas denominações. O material encontrado foi salvo 

e, posteriormente, esquematizado por tipo. Em seguida, seus resumos foram lidos com a finalidade 

de identificar seus objetivos e metodologia. É importante destacar que alguns trabalhos não eram 

disponibilizados os resumos e, assim, consideramos os seus títulos, haja vista que, em tese, um título 

de um trabalho deve expressar claramente os seus objetivos. 

2.1 O RIO APODI-MOSSORÓ 

O rio Apodi-Mossoró detém o título de segundo maior rio do estado, pois possui 210 Km de 

extensão, bem como o principal rio da hidrográfica que ocupa uma área de 14.271 

Km²correspondendo a 27% do território estadual, conforme a Figura 1. Ao todo 52 municípios são 

banhados por este, destacando Luís Gomes (local da sua nascente), Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró 

e Areia Branca (onde localiza-se a sua foz) (BEZERRA et al., 2013; MORAIS, 2015). 
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Figura 1: Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. 
 Fonte – http://servicos.searh.rn.gov.br/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/mapas/mapaRN_AQ_Bacia01.jpg

Por estar localizado numa região de clima semiárido, sua importância é acentuada pela 

necessidade de famílias e comunidades ribeirinhas utilizarem da prática da agricultura ao longo do 

seu curso. Nos trechos urbanos por ele cortados, mostra-se visivelmente um rio poluído. Na cidade 

de Mossoró, alguns de seus principais problemas se tratam da devastação da mata ciliar e a 

contaminação das águas pelo incorreto descarte de resíduos domésticos e industriais, ocasionando 

assoreamento e degradando a sua biodiversidade (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009). A atual situação do rio 

tem explicação quando conhecemos o uso de suas águas e das suas margens ao longo da história 

do município de Mossoró. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A utilização dos marcadores de localização permitiu o levantamento de 29 produções 

acadêmicas acerca do Rio Apodi-Mossoró, bem como sobre sua bacia hidrográfica, de mesmo nome 

(Tabela 1). Dessa forma, notou-se que a nomenclatura atribuída ao rio varia por produção algumas 

vezes, como no caso da monografia “Avaliação de elementos-traço em solos ás margens do Rio 
Apodi/Mossoró” (FREITAS, 2013) e da dissertação “Análise caracterização da dinâmica da Foz do

Rio Apodi, região de Areia Branca/RN, com base na cartografia temática multitemporal de produtos

de sensores remotos” (ARAÚJO, 2006, grifos nossos), o que dificultou o levantamento. 
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Tabela 1: Números da produção acadêmica por IES. 

IES Monografias/TCC Dissertações Teses Periódicos 

UERN 6 5 

UFERSA 7 5 1 

UFRN 4 1 

Total 13 14 1 1 

Resultado 29 

Outra dificuldade encontrada diz respeito ao acesso aos trabalhos. No site da UFERSA, 

encontramos os resumos de todas as produções, bem como alguns trabalhos completos, pois outros 

não estavam disponíveis para consulta on line. Já a UFRN somente apresentou os resumos das 

dissertações. Enquanto a UERN liberou apenas os dados bibliográficos dos trabalhos e localização 

na biblioteca. Portanto, por tratar-se de uma pesquisa inicial, somente foi realizada a leitura dos 

resumos dos trabalhos, exceto daqueles pertencentes à UERN, na intenção de identificar os 

elementos principais que caracterizassem as pesquisas para construção do inventário. 

Os temas discutidos pelas pesquisas encontradas são: A maior parte referia-se a análise 

físico-química da água e do solo em pontos específicos da sua extensão, por exemplo, o nível de 

poluentes (comumente metais pesados, como chumbo, manganês etc.) em certos períodos, como 

em Bezerra (2010) na sua monografia sob título “Diagnóstico ambiental e análise da concentração 

de metais pesados de sedimentos no trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró em Mossoró-RN”. Além 

de estudos referentes à fauna (comportamento, desenvolvimento e fisiologia de algumas espécies 

de peixes e moluscos) – “Variação temporal da freqüência de captura e do comportamento 

alimentar de Astyanax bimaculatus Linnaeus, 1758 (Characidae, Tetragonopterinae) do Rio Apodi-

Mossró, Rio Grande do Norte” (COSTA, 2003), única tese ligada ao; e da flora (em geral aspectos 

fisiológicos das plantas aquáticas, algas e microalgas, ou fitoplâncton, assim como catalogação), isso 

é visível em Dantas (2011) – “Riqueza e distribuição de macrófitas em ecossistemas aquáticos da 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, Semiárido do Rio Grande do Norte”.  

Dentre outras pesquisas, existem também aquelas envolvendo a formação geológica da 

bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, como em Lima (2006) – “Caracterização geomorfológica 

e palegeográfica da plataforma continental adjacente a foz do Rio Apodi-Mossoró, RN/Brasil”. Em 

síntese, vertentes diretamente ligadas às perdas ambientais, ainda sim, demasiadamente 

importantes, pois expressam a preocupação da conservação desse ecossistema lótico, ou seja, 
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“ambiente relativo a águas continentais moventes” (CONAMA Nº 357/2005), como rios, nascentes 

ou riachos. 

A princípio, após a leitura dos resumos, observou-se que nenhum trabalho tratava do Rio 

Apodi-Mossoró diante uma perspectiva histórica, ou seja, acerca dos processos que o tonaram 

poluído e qual a contribuição da sociedade para tal fato, porém, somente das suas condições atuais. 

Entretanto, a leitura do resumo de Araújo (2014) – “Disposição a pagar pela 

recuperação/preservação do Rio Apodi-Mossoró” – permitiu identificar que seu trabalho expôs o 

fato de a população contribuir direta e indiretamente para a poluição do rio, sob uma perspectiva 

social que permita ou limite economicamente a possibilidade daquela arcar financeiramente para a 

despoluição do corpo hídrico, diante de uma perspectiva socioambiental. 

Vale salientar que a leitura do resumo permite uma primeira visão do trabalho, por isso é 

realizado no início, não significando que o mesmo definirá o trabalho em análise como apto a fazer 

parte do inventário, já que são comuns desvios no momento de sua elaboração por parte dos 

autores, necessitando de releituras ou leitura de partes do trabalho. Em outras palavras, é comum 

haver a falta de coesão entre os elementos do resumo que exprimam a verdadeira natureza da 

produção em avalição, já que o título indica a existência da pesquisa, enquanto o resumo a divulga 

de forma mais abrangente (FERREIRA, 2002). 

4 CONCLUSÃO 

As pesquisas denominadas “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, com seu caráter 

inventariante, permitem fazer o levantamento bibliográfico e descobrir sob quais perspectivas vem-

se trabalhando um tema específico.  Deste modo, a partir do levantamento preliminar acerca do 

tema “Rio Apodi-Mossoró” e leitura dos resumos disponíveis, notou-se nas pesquisas a deficiência 

de apresentar uma perspectiva socioambiental histórica, ou seja, como a população contribuiu ao 

longo da história para o atual cenário de poluição.  

Entretanto, não pode-se negar a importância da produção analisada, pois demonstra a 

preocupação da comunidade acadêmica em contribuir com estudos sob o viés da conservação desse 

ecossistema lótico, contribuindo para a construção de uma produção ampla. Portanto, tratando-se 

de uma pesquisa em estado inicial, tendo havido algumas limitações de acesso a alguns textos 

completos, muitos dados complementares ainda precisam ser avaliados para uma conclusão com 

mais propriedade.  
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ANÁLISE DO PERFIL DE CONSUMO DOS ESTUDANTES DE CURSOS DA ÁREA 
AMBIENTAL DO IFRN – CNAT SOB A ÓTICA DO CONSUMO CONSCIENTE 

M. H. F. Bulhões1 ; S. E. A. Gomes ² e R. G. Silva ³
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RESUMO 

O padrão de consumo da sociedade moderna 
pautado no consumismo, ou seja, no excesso de 
consumo, tem causado diversos problemas ao meio 
ambiente e, por conseguinte, à própria sociedade. 
Neste contexto, o comportamento do consumidor 
no ato da compra pode definir seu perfil de 
consumo bem como os impactos positivos ou 
negativos advindos de suas escolhas. Dessa forma, 
o presente artigo tem como objetivo analisar o
perfil de consumo dos estudantes dos cursos da área
ambiental do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte — Campus Natal Central para saber se eles
praticam o consumo consciente e com

isso qualificá-los em uma escala crescente de 
consciência. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
que pautou-se em estudos já existentes e um 
questionário, com a intenção de levantar dados e 
apontar se os estudantes são ou não consumidores 
conscientes. Por fim, analisaram-se os resultados e 
obteve-se a conclusão de, por haverem poucos 
consumidores conscientes dentre os alunos, é 
necessário incentivar de maneira direta o consumo 
consciente dentro dos cursos de controle ambiental e 
gestão ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Consumidor, Consumismo, Consumo consciente 

ANALYSIS OF CONSUMPTION’S PROFILE OF STUDENTS OF 
COURSES IN ENVIRONMENTAL AREAS IN IFRN - CNAT FROM THE 

PERSPECTIVE OF CONSCIOUS CONSUMPTION 

ABSTRACT 
The pattern of consumption of the modern 

society guided in consumption, or in over-
consumption, has caused several problems to the 
environment and therefore to the company 
itself. In this context, consumer behavior upon 
purchase can define your consumption profile and 
the positive and negative impacts from your 
choices. Thus, this article aims to analyze the 
consumption profile of the students of the 
environmental area courses Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte — Campus Natal Central to see if 
they practice conscious consumption and thereby 

qualify them in an ascending scale of consciousness. 
Was made a literature search that was marked on 
existing studies and a questionnaire intended to 
collect data and pinpoint whether or not students are 
conscious consumers. Finally, analyzed the results and 
obtained the conclusion, because there are few 
conscious consumers among students, it is necessary 
to encourage a direct manner conscious consumption 
within the environmental control and environmental 
management courses. 

KEY-WORDS: Consumer, Consumerism, Conscious consumption 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente processo de industrialização vivenciada nos dias de hoje sempre foi tido como 

uma boa prática pela sociedade, já que o progresso econômico tem sido buscado incessantemente. 

Os recursos naturais têm sido utilizados como se fossem infinitos, e não há qualquer preocupação 

com os impactos das atividades realizadas, com isso, cada vez mais se torna necessário uma reflexão 

sobre as atitudes e comportamentos desenvolvidos por cada indivíduo. Desta forma, a melhor 

maneira de mudar esse quadro é a partir das escolhas de consumo feitas por nós uma vez que todo 

consumo causa impacto, positivo ou negativo, e em diferentes segmentos.  

Ao ter a consciência dos impactos causados na hora de escolher o que comprar, de quem 

comprar e de como será feito o descarte final do produto, o consumidor pode potencializar os 

impactos positivos e minimizar os negativos, podendo, assim, colaborar com o seu poder de escolha 

para uma maior conscientização de pessoas, e assim poder construir um mundo mais sustentável. 

Isso é Consumo Consciente. Em poucas palavras, é um consumo com consciência de seu impacto e 

voltado à sustentabilidade (Brasil, 2014). 

A escolha do tema e do público alvo se deu através da observação de que no IFRN existem 

os cursos de Controle Ambiental e Gestão Ambiental, relacionados ao meio ambiente e, inspirando-

se nisso, teve-se o interesse de descobrir se os estudantes dos respectivos cursos tinham uma 

preocupação maior em zelar pelos recursos naturais e a sua preservação, já que muitos dos 

conteúdos estudados são pautados nesse contexto.  

Além de oferecer cursos na área ambiental, o Instituto Federal tem toda uma preocupação 

em cuidar do meio ambiente, e com isso ele desenvolve projetos, como o Coletivo Ambientalista e 

o Projeto Campus Verde, que deixam os seus alunos mais próximos e inseridos dentro do contexto

de preservação e sustentabilidade, além de eventos que promovem minicursos e mesas redondas

sobre o assunto.

Com isso, o referido trabalho tem como objetivo analisar o perfil de consumo dos estudantes 

dos cursos de controle ambiental e gestão ambiental do IFRN Campus Natal Central de acordo com 

as suas práticas de consumo consciente. 

2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O movimento pelo desenvolvimento sustentável é um dos movimentos sociais mais 

importantes deste início de século e milênio (Barbieri et al., 2010). A Busca incessante por esse 

movimento entre o empresariado é impressionante. A participação das empresas virou um fator de 

competitividade, seja como uma fonte de diferenciação ou de qualificação.  

O desenvolvimento sustentável não quer dizer que devemos abolir o consumo para 

preservar os recursos naturais, o que seria totalmente impraticável na sociedade atual, mas pode-

se mudar os hábitos e padrões de consumo e produção da sociedade para suprir as necessidades da 

656



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

população e também diminuir o desperdício e o consumo desenfreado. Segundo o Relatório 

Brundtland (1987), define-se desenvolvimento sustentável: "(...) desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações vindouras satisfazerem as 

suas próprias necessidades". Ou seja, o consumo consciente é uma questão de prática. As pequenas 

mudanças que fazemos hoje, em nosso dia-a-dia, terão um grande impacto no futuro. 

2.1 CONSUMO CONSCIENTE, CONSUMIDOR VERDE E CONSUMIDOR SUSTENTÁVEL 

Segundo o Instituto Akatu (2002), o consumo consciente consiste em levar em consideração 

os impactos provocados pelo consumo na hora da compra, visando maximizar os positivos e 

minimizar os negativos de acordo com os princípios da sustentabilidade.  

Assim, o consumidor consciente considera o meio ambiente, a saúde humana e animal, as 

relações justas de trabalho, e questões como preço e marca na escolha dos produtos que compra 

(Brasil, 2014). 

O consumidor consciente tem sempre em mente a ideia de fazer a sua parte quando se trata 

dos problemas ambientais e sociais relacionados aos produtos, não sendo conivente com atitudes 

indiferentes de empresas não engajadas nos conceitos de sustentabilidade.  

Mas é importante definir que, embora o consumo consciente leve em consideração muitos 

aspectos de sustentabilidade, este não se iguala ao consumo sustentável. E para o melhor 

entendimento desses dois conceitos, é importante também apresentar a definição de consumo 

verde. 

O consumidor verde avalia, além da variável preço/qualidade, a variável ambiental por uma 

preocupação com os impactos negativos ao meio ambiente (Portilho apud Cardoso & Souza). Capaz 

de abarcar as considerações do consumo verde, o consumo consciente se amplia para que consiga 

representar o papel do consumidor de maneira eficaz, enquanto o ator que tem poder de influência 

em seu contexto (Silva, 2012). Fabi, Lourenço e Silva (2010, p. 6) definem o consumo consciente 

como “o ato ou decisão de compra ou uso de serviços, de bens industriais ou naturais, praticado 

por um indivíduo levando em conta o equilíbrio entre satisfação pessoal, as possibilidades 

ambientais e os efeitos sociais de sua decisão”. Dessa forma entende-se que ao consumidor 

consciente cabe a preocupação com a agressão ao meio ambiente, inerente ao consumidor verde, 

e, adicionalmente, a preocupação com as consequências sociais de sua compra.  

O consumo sustentável, por fim, foca não apenas nas escolhas do indivíduo como acontece 

no consumo consciente, mas também em todos os atores sociais envolvidos e na real aplicação do 

conceito de desenvolvimento sustentável desde o início da cadeia produtiva, passando pelo 

uso/consumo até o descarte. Portanto, como define Silva (2012), o consumo sustentável é o padrão 

de consumo resultante da inter-relação de atores sociais, numa perspectiva de interação política, 

direcionado ao alcance do desenvolvimento sustentável, pressupondo a existência de uma 

consciência individual (ao considerar o indivíduo como cidadão), de um alinhamento organizacional 

direcionado aos aspectos socioambientais, por uma atuação governamental ativa, bem como de 
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outros atores pertencentes ao contexto social, por meio da coordenação das práticas e relações 

existentes na dinâmica do consumo sustentável. 

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos deste trabalho pautaram-se inicialmente em pesquisas 

bibliográficas. As mesmas foram realizadas através da internet. Os estudos foram feitos no site 

http://scholar.google.com.br/, utilizando no campo dos caracteres as palavras “consumo 

consciente”, “consumidor consciente” e “comportamento do consumidor”:pdf. Os caracteres 

informando os dados em pdf foram utilizados para que os resultados obtidos fossem todos neste 

formato, o que possibilitou o download dos mesmos. Também houve a consulta de artigos de revista 

e anais de congresso. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizado uma aplicação de questionário com 50 alunos 

dos cursos de controle ambiental (84% do total de alunos questionados) e gestão ambiental (16%) 

do IFRN CNAT com a intenção de verificar se as pessoas as quais responderam o questionário são 

ou não consumidores conscientes. Para isso, projetou-se as perguntas inspirando-se no teste de 

consumo consciente de um blog da internet e analisou-se os resultados através dos critérios do 

teste de consumo consciente do Instituto Akatu. Foi feito um questionário com perguntas claras e 

objetivas que visassem logo em seguida analisar as respostas dos mesmos e identificar através delas 

se eles são ou não consumidores conscientes, haja vista que uma pesquisa quantitativa traduz as 

opiniões dos alunos, e com isso pôde-se analisar a quantidade de comportamentos dos estudantes 

e assim interpretar e discutir os dados e informações obtidas para assim conseguir interpretar os 

dados e, posteriormente, chegar a uma conclusão. 

Para definir o perfil dos consumidores que responderam ao questionário, utilizou-se a 

seguinte segmentação inspirada nos critérios do questionário de consumo consciente do Akatu 

(2012). Foram determinados três perfis que seriam caracterizados pelo número de alternativas “C” 

marcadas, opções correspondentes aos comportamentos mais compenetrados nos conceitos do 

consumo consciente: 

1. Consumidor indiferente – escolhe a alternativa “C” no máximo três vezes

2. Consumidor iniciante – escolhe a alternativa ¨C¨ de quatro a seis vezes

3. Consumidor consciente – escolhe a alternativa “C” de sete a 11 vezes

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO

Após reunir todos os comportamentos dos estudantes, além de analisar o perfil dos 

consumidores, observaram-se as respostas individualmente, apontando e discutindo, em cada uma 

delas, a adesão percentual dos estudantes. Abaixo exemplificam-se alguns dos gráficos resultantes 

da pesquisa. 
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O gráfico 1 se relaciona ao consumo de energia elétrica. Quando perguntados se em sua casa 

as pessoas faziam uso de lâmpadas fluorescentes, a maioria das pessoas, representando 73%, 

responderam que faziam uso das lâmpadas e em todos os locais da casa. Isso indica o reflexo 

positivo da disseminação por meios midiáticos da ideia de lâmpadas fluorescentes serem mais 

eficazes em todos os sentidos: gastarem menos energia, apresentarem maior nível de brilho e maior 

durabilidade. 

Figura 1: Gráfico mostrando a preocupação dos questionados com 
relação ao consumo de energia elétrica. IFRN, 2015. 

O gráfico 2 também mostra a relação do consumidor com os recursos hídricos. Quando 

questionados se em suas respectivas casas eles fechavam a torneira enquanto ensaboavam a louça 

ou escovavam os dentes, a maioria, representando 78%, respondeu que sempre mantinham a 

torneira fechada, evitando desperdícios consideráveis de recursos hídricos. 

Figura 2: Gráfico representando o tipo de consumo dos questionados 
quanto a utilização dos recursos hídricos. IFRN, 2015. 
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O gráfico 3 expressa a relação dos consumidores na hora da compra dos alimentos. 

Questionados sobre a compra de alimentos, percebeu que pouco mais da metade das pessoas, 

representando 50,98%, responderam que compram apenas alimentos convencionais. Com isso 

percebe-se que muitos ainda não se preocupam com a questão da agricultura sem agrotóxicos. 

Figura 3: Gráfico que apresenta a preocupação dos questionados quanto 
à origem e os impactos dos alimentos consumidos por eles. IFRN, 2015. 

O gráfico 4 deseja saber da preocupação dos consumidores com a compra de produtos e 

suas embalagens. 58,82% das pessoas responderam que escolhem os produtos sem pensar nas 

embalagens desnecessárias que vem junto ao produto, mostrando que a maioria das pessoas não 

dá importância à quantidade de resíduo sólido que gera individualmente. 

Figura 4: Gráfico apresentando a preocupação dos questionados quanto 
à destinação final das embalagens dos produtos consumidos por eles. 
IFRN, 2015. 

Por fim, o gráfico 5 diagnostica o perfil dos consumidores que responderam ao questionário. 

Percebemos que a maioria, representando 69% das pessoas, ainda são consumidores considerados 
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iniciantes, seguida de 22% que são consideradas consumidoras indiferentes. Somente 9% são 

consideradas conscientes. Com isso, nota-se que o consumo consciente ainda não é praticado por 

muitas pessoas, o que acarreta o uso demasiado e a consequente diminuição dos recursos naturais, 

a diminuição da vida útil dos aterros sanitários, e a consequências disso para a sociedade. 

Figura 5: Gráfico que conclui acerca da proporção dos perfis de consumo 
dos questionados. IFRN, 2015. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise dos resultados, foi constatado que há pouca expressividade dos consumidores 

conscientes. Representando apenas 9% dos analisados, esses consumidores possuem 

comportamentos preocupados com os impactos ambientais e sociais de suas escolhas na hora da 

compra, enquanto 91%, porcentagem notória de perfis analisados representam consumidores 

iniciantes e indiferentes. Consideráveis 22%, porcentagem maior do que a de consumidores 

conscientes, representam os indiferentes. 

Com isso, pôde-se aferir que, mesmo com o conhecimento na área ambiental detido pelo 

público alvo do questionário, muitos ainda não veem a importância de aplicar esse conhecimento 

ao consumir quaisquer produtos. Isso pode se dar à falta de perspectiva em relação aos impactos 

positivos que atitudes individuais simples, como a de procura por produtos de empresas ambiental 

e socialmente engajadas, possam influenciar na atitude das empresas no geral. Assim como atitudes 

cotidianas em meio doméstico, como a separação do lixo para sua disposição final, podem influir no 

impacto dos resíduos como um todo e assim por diante. 

Diante disso, conclui-se que os estudantes de gestão ambiental e controle ambiental devem 

ter mais contato com os conceitos de consumo verde, consciente e sustentável bem como os meios 

de aplicá-los da melhor forma possível, utilizando também conhecimentos advindos de seus 

próprios cursos, para assim entender a relevância da atuação não só das empresas e autoridades, 

mas também de si próprio enquanto cidadão. 

9%

69%

22%

Conscientes Iniciantes Indiferentes
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Um método simples de se converter esses resultados, já que o Instituto Federal oferece todo 

um suporte quando a educação ambiental, seria a inserção de workshops, minicursos sobre 

reaproveitamento de alimentos, palestras sobre o uso consciente de energia e todos os outros 

recursos naturais, além de conferências e seminários acadêmicos com professores da área para que 

cada vez mais se possa discutir esse assunto de fundamental importância. 
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RESUMO 
O presente trabalho vem tratar de 

um estudo referente à análise de coliformes 
termotolerantes em água própria para o consumo 
humano do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 
campus Macau, sendo proporcionada mediante 
aulas práticas realizadas através da disciplina de 
Microbiologia. Através desta prática deriva-se como 
objetivo determinar o número mais provável de 
coliformes termotolerantes em vinte e quatro 
horas. Para realização da aula prática de análise 
microbiológica seguiu-se os procedimentos de: 
coleta; preparo e análise das amostras. A partir das 
análises de coleta da água foi possível verificar a 

presença tanto de coliformes totais, em algumas 
amostras, como resultado positivo de coliformes 
fecais em uma das amostras coletadas no bebedouro 
do Centro Tecnológico de Recursos Pesqueiros 
(CTRP). Portanto pode-se dizer que a amostra de 
água proveniente do bebedouro do Centro 
Tecnológico de Recursos Pesqueiros (CTRP) 
provavelmente seja imprópria para o consumo já que 
apresente coliformes fecais. Além disso, a aula prática 
possibilitou aos alunos o aprimoramento dos 
conhecimentos advindos da aprendizagem teórica 
estudada em sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, microbiologia, água, prática, coliformes. 

ANALYSIS OF WATER: A PRACTICE ON FECAL COLIFORMS DEVELOPED IN IFRN 
CAMPUS MACAU / RN. 

ABSTRACT 
This work is dealing with a study 

concerning the analysis of fecal coliforms in 
water fit for human consumption at the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of 
Rio Grande do Norte - IFRN campus Macau, 
being provided through practical classes held 
by discipline Microbiology . Through this practice 
derives from the objective of determining the 
most probable number of fecal coliform in 
twenty-four hours. For realization of practical 
class of microbiological analysis followed the 
procedures of: collection; Preparation and 
analysis of samples. From the collection of water 
analysis was possible to verify the presence of both 

total coliform, in some samples as positive for fecal 
coliform bacteria in a sample collected in the trough 
of the Technological Center of Fisheries Resources 
(CTRP).Therefore it can be said that the water 
sample from the drinking fountain Technological 
Center of Fisheries Resources (CTRP) is likely to be 
unfit for consumption have to submit faecal 
coliforms. In addition, the practical class allowed 
students to the improvement of knowledge derived 
from learning theory studied in class.

KEY-WORDS:  IFRN, microbiology, water, practice, coliforms. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho corresponde aos estudos referentes à análise de coliformes 

termotolerantes em água própria para o consumo humano do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN campus Macau, sendo 

concebida mediante aulas práticas realizadas através da disciplina de Microbiologia um dos 

componentes curriculares do curso de Licenciatura Plena em Biologia do Instituto 

supracitado. As referidas aulas ocorreram nas instalações do laboratório de Microbiologia 

da Instituição.  

Diante dessa perspectiva as aulas práticas da coleta da água tiveram como 

finalidade, determinar o número mais provável de coliformes termotolerantes em vinte e 

quatro horas, com aplicação em amostras de água tratada, através da técnica de tubos 

múltiplos.  

A realização dessas aulas é de grande valia para o aprimoramento da construção do 

conhecimento do aluno, principalmente enquanto graduando de um curso de licenciatura, 

levando em consideração que serão futuros professores, podendo colocar todo o 

conhecimento advindo da disciplina com os seus futuros alunos e até realizando tais 

práticas com os seus discentes. Ainda sobre a importância da realização de aulas práticas 

pode-se dizer que:  

As principais funções das aulas práticas, são: estimular a curiosidade científica de alunos 

de diferentes cursos de graduação e até mesmo de Pós-Graduação, envolver-se em 

investigações científicas, desenvolver a capacidade de resolver problemas, compreender 

conceitos básicos e desenvolver habilidades de modo a permitir que os alunos tenham 

contato direto com fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e observando 

organismos. Além disso, somente nas aulas práticas os alunos enfrentam os resultados 

não previstos, cuja interpretação desafia sua imaginação e raciocínio (RONQUI, SOUZA, 

FREITAS, 2008, p.05). 

Ainda enquanto futuros professores de Biologia as práticas da disciplina de 

Microbiologia proporcionou um momento de reflexão, entre o que fora estudado de 

material teórico com a prática em si. Essa relação é o que potencializa o conhecimento a 

cerca dos conteúdos, pois promove no aluno a capacidade de compreender a dinâmica 

desses microrganismos com maior facilidade.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

É sabido que a água é uma substância vital para os seres vivos e a manutenção da 

vida na Terra, esta é utilizada em fontes aquíferas na criação de animais, na irrigação de 

culturas, na recreação, e na indústria depende da sua qualidade. Tanto as características 

físico-químicas quanto as biológicas são de extrema importância em sua avaliação. As 

análises microbiológicas da água podem ser realizadas tanto no aspecto quantitativo 

quanto no qualitativo. O primeiro procura avaliar as populações de um modo geral, já o 

segundo é o mais indicado no que diz respeito à potabilidade da água, uma vez que o 

aspecto mais importante é o caráter qualitativo da população.  (FILHO, OLIVEIRA, 2007).  

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (2009), a água potável, ou 

seja, aquela própria para o consumo humano “não deve conter microorganismos 

patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal”, levando 

em consideração que a maioria das doenças atreladas à água dizem respeito a tal 

contaminação. De acordo com Filho e Oliveira (2007), são exemplos destas doenças: a 

febre tifóide (Salmonella Typhi), a shigelose (Shigella), a hepatite “A” de origem viral, os 

rotavírus, os polivírus, as gastroenterites (Salmonella) e a cólera (Vibrio cholerae), bem 

como, parasitas protozoários Entamoeba histolytica e Giardia lambia que causam a 

diarreia.  

Diante desse contexto elegeu-se um microrganismo que indicasse a contaminação 

da água por fezes. Segundo a FUNASA (2009, p. 08), “os indicadores de contaminação fecal 

tradicionalmente aceitos pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes, 

sendo o principal representante desse grupo de bactérias a Escherichia coli.” Esta,  pode 

ser encontrada no intestino humano e no de animais de sangue quente, é abundante nas 

fezes, tem fácil crescimento em meios de cultura e vive bastante tempo na água.  

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece que sejam determinados, 

na água, para aferição de sua potabilidade, a presença de coliformes totais e 

termotolerantes de preferência Escherichia coli e a contagem de bactérias heterotróficas. 

Ainda de acordo com a Portaria nº 36/1990 (p.01) do Ministério da Saúde denomina-se 

grupo de Coliformes: 

Todos os bacilos gram-negativos aeróbios ou aeróbios facultativos não formadores de 

esporos oxidase-negativos capazes de crescer na presença de sais biliares ou outros 

compostos ativos de superfície (surfactantes) com propriedades similares de inibição de 

crescimento e que fermentam a lactose com produção de aldeído ácido e gás a 35°C 

(trinta e cinco graus Celsius) em 24-48 (vinte e quatro - quarenta e oito) horas.   
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Nesse entendimento as pesquisas com coliformes totais é realizada com base nas 

características do grupo bastonete Gram-negativo, que produzem gás a partir de lactose 

sejam coliformes. A mesma é realizada em três etapas que segundo Filho e Oliveira (2007), 

são: Teste presuntivo, que presume que os microrganismos que crescem e produzem gás a 

partir de lactose sejam coliformes. Teste confirmativo, que é realizado inoculando-se uma 

alíquota de cada tubo positivo do teste anterior em caldo lactosado com bile e verde 

brilhante, em que os sais da bile possuem a função de inibir o crescimento de bactérias não 

entéricas e o verde brilhante de bactérias Gram-positivos, selecionando os coliformes. E 

por fim o teste completo que tem por objetivo verificar se o microrganismos que está 

crescendo no meio caldo lactosado bile verde brilhante tem as características do coliforme.  

Dando continuidade se faz necessário distinguir os coliformes fecais dos demais 

coliformes. Como este primeiro grupo têm em seu ambiente natural temperaturas mais 

elevadas, eles são capazes de crescer a 44,5ºC, possibilitando, assim, de uma forma prática 

serem avaliados separadamente. Um dos procedimentos para o teste utiliza o meio 

Escherichia coli inoculado a partir do teste presuntivo.  

3. METODOLOGIA

Para realização da aula prática de análise microbiológica da água própria para o 

consumo do IFRN – câmpus Macau fez-se necessário realizar a coleta desta água em alguns 

pontos do Instituto, os quais encontram-se destacados na Tabela 1. Para tanto se utilizou 

os seguintes materiais: 

 Tubos de ensaio;

 Estante para tubos de ensaio;

 Tubos de Durhan;

 Pipeta graduada de 10 ml;

 Lamparina a álcool;

 Garrafas plásticas;

 Álcool;

 Pêra;

 Fósforo;

 Algodão;

 Bandeja plástica;

 Caldo LaurilTriptose;

 Caldo Verde Brilhante Bile;

 Estufa bacteriológica;

 Capela de fluxo laminar;

 Ansa de inoculação.
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Tabela 1: Pontos de coleta de água, nas dependências do IFRN – câmpus Macau. 

PONTOS DE COLETA 

PONTO ENDEREÇO DATA HORA 
NOME DO 
COLETOR 

Ponto 1 Pia da cantina 27/01/2014 19h45min Pessoa 01 

Ponto 2 
Bebedouro ao lado 

do banheiro 
masculino 

27/01/2014 19h49min Pessoa 02 

Ponto 3 
Pia da Copa 

dos Servidores 
27/01/2014 19h54min Pessoa 03 

Ponto 4 
Bebedouro do 

CTRP 
27/01/2014 19h35min Pessoa 04 

Ponto 5 
Bebedouro do 

Ginásio 
27/01/2014 19h48min Pessoa 05 

Ponto 6 
Copa da sala  

dos servidores 
27/01/2014 20h00min Pessoa 06 

Os procedimentos da realização da aula prática se dividiram em três etapas: coletas; 

preparo e análise das amostras. A turma foi dividida inicialmente em dois grupos, que se 

dirigiram aos pontos supracitados a fim de realizar a coleta da água. Para tanto o primeiro 

passo consistiu na assepsia das torneiras de pias e bebedouros, onde foi feita a limpeza das 

mesmas com um algodão embebido de álcool 70%. Logo em seguida as torneiras foram 

abertas deixando a água ser escorrida por aproximadamente dois minutos. Posteriormente 

as torneiras foram fechadas e flambadas e novamente deixou-se escorrer a água por mais 

dois minutos até ser coletado ¾ do volume do frasco, que consistia em uma garrafa 

plástica. Após a coleta foi realizada a identificação dos frascos no que se refere aos 

seguintes dados: endereço; hora; data de coleta e nome do coletador, que aqui no referido 

trabalho, definimos como pessoa 01, pessoa 02, e assim sucessivamente. 

A técnica utilizada para a aula prática foi a de tubos múltiplos, que consiste em um 

método de análise quantitativo que permite determinar o número mais provável (NMP) 

dos microorganismos alvo na amostra, através da distribuição de alíquotas em uma série 

de tubos contendo um meio de cultura diferencial para o crescimento de microorganismos 

alvo (DARIF, A. P. et al, 2012). 
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Uma vez realizadas essas coletas os frascos foram levados vedados dentro da 

bandeja até o Laboratório de Microbiologia. Já no laboratório, foram utilizados 5 tubos de 

ensaio para cada amostra contendo caldo Lauril Triptose, e logo em seguida foi realizado o 

processo de inoculação Tabela 2. Com a ajuda de uma pipeta fora pego 10 ml da amostra 

da água a ser analisada para cada tubo de ensaio que continha o caldo Lauril Triptose, esse 

caldo é um meio de enriquecimento para prova presuntiva dos coliformes totais, verifica a 

produção de gás por fermentação da lactose coletadas pelo tubo de Durhan. Esses tubos 

foram numerados de acordo com o número de cada amostra coletada. Logo após o 

gotejamento da água coletada, nos tubos de ensaio, ocorreu à mistura e os tubos foram 

levados para a estufa sendo incubados a 35º C durante um tempo de aproximadamente 24 

horas.

Tabela 2 : Tabulação das amostras feitas. 

INOCULAÇÃO DAS AMOSTRAS DAS ÁGUAS COLETADAS NOS TUBOS DE ENSAIO COM LAURIL 

AMOSTRA ENDEREÇO DATA HORA INOCULADOR 

Tubo 1 Pia da Cantina 27/01/2014 20h21min Pessoa 01 

Tubo 2 
Bebedouro ao lado 

do banheiro 
masculino 

27/01/2014 20h45min Pessoa 02 

Tubo 3 
Pia da copa 

dos servidores 
27/01/2014 20h31min Pessoa 03 

Tubo 4 
Bebedouro do 

CTRP 
27/01/2014 20h40min Pessoa 04 

Tubo 5 
Bebedouro do 

Ginásio 
27/01/2014 20h07min Pessoa 05 

Tubo 6 
Copa da sala  

dos servidores 
27/01/2014 20h50min Pessoa 06 

No dia seguinte, a turma se dirigiu novamente ao Laboratório de Microbiologia, 

para fazer a análise dos tubos de ensaio que foram incubados. Para tanto, os mesmos 

foram retirados da estufa (sempre apoiados na estante), e analisados nas bancadas do 

laboratório de forma rápida, para que os tubos fossem guardados na capela de fluxo 

laminar, evitando assim a sua contaminação por agentes externos. Ao analisar as amostras, 

as mesmas foram encaminhadas para a capela de fluxo laminar, e as que apresentaram 

turvação foram submetidas ao processo de inoculação nos tubos de ensaio com o verde 

brilhante, esse caldo reduz a possibilidade de resultados positivos decorrentes da atividade 

de bactérias esporuladas, com o auxílio da ansa de inoculação, em seguida esta foi 
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flambada com a ajuda de uma lamparina e mergulhada na solução positiva, sendo 

seguidamente mergulhada no verde brilhante e assim sucessivamente. Após todos esses 

procedimentos as amostras que agora estavam mergulhadas no verde brilhante foram 

levadas a estufa sendo incubadas em um período de 24 a 48 horas.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização da prática e análise de coliformes termotolerantes em água 

própria para o consumo do IFRN – câmpus Macau obtivemos os resultados indicados na 

Tabela 3 que se encontra logo abaixo: 

Tabela 3: Resultados das amostras realizadas nos tubos de ensaio com Lauril. 

RESULTADO DAS AMOSTRAS POSITIVAS DOS TUBOS DE ENSAIO COM LAURIL 

AMOSTRA ENDEREÇO QUANTIDADE DATA POSITIVO 

Tubo 1 Pia da cantina 5 28/01/2014 1 

Tubo 2 
Bebedouro ao 

lado do banheiro 
masculino 

5 28/01/2014 2 

Tubo 3 
Pia da copa dos 

servidores 
5 28/01/2014 5 

Tubo 4 
Bebedouro do 

CTRP 
5 28/01/2014 5 

Tubo 5 
Bebedouro do 

Ginásio 
5 28/01/2014 5 

Tubo 6 
Copa da sala dos 

servidores 
5 28/01/2014 3 

Tais resultados foram provenientes da observação da turbidez de algumas amostras 

que estavam turvas Imagem 1. Esse fenômeno ocorreu devido à proliferação e ação de 

bactérias provavelmente do grupo coliformes, que foram encontradas nas amostras de 

águas coletadas, para a realização da aula prática. A esse aparecimento de bactérias, pode-

se dizer que quanto maior o índice de coliformes nas amostras de água, menos essa água 

será propicia para o consumo. Para tanto, foi adotado o procedimento de confirmação, na 

finalidade de verificar se esses coliformes encontrados nas amostras eram dos tipos fecais 

(termotolerantes) ou totais. 
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Imagem 1: Tubos de ensaios com resultados do teste presuntivo para a presença de coliformes. 

A partir disso foi então realizado o procedimento de confirmação com o verde 

brilhante, reagente que possibilita detectar a presença de coliformes nas amostras. Com a 

ajuda da ansa de inoculação foi feito um a um, a inoculação do material das amostras de 

água dos tubos de ensaio com lauril para os tubos de ensaio que continham o verde 

brilhante da seguinte maneira: levou-se os tubos que apresentaram resultado positivo para 

a capela de fluxo laminar, pegou-se os tubos que continham verde brilhante identificou de 

acordo com a numeração dos tubos positivos. 

Os resultados obtidos no teste confirmativo podem ser visualizados na Tabela 4, na 

qual pode ser identificado que apenas uma amostra, que foi coletada no bebedouro do 

Centro Tecnológico de Recursos Pesqueiros - CTRP, apresentou gás no tubo de Durham 

Imagem 2, o que significa dizer que havia a presença de coliformes do tipo 

termotolerantes. Os tubos restantes que foram feitos o teste confirmativo não 

apresentaram gás, a essa ausência de gás mesmo com evidência de crescimento indica a 

presença de coliformes de outra fonte que não seja de intestinos de animais de sangue 

quente, portanto são coliformes do tipo total (CERQUEIRA, 2011). 

Tabela 4: Resultados do teste confirmativo. 

RESULTADO DAS AMOSTRAS INOCULADAS NO VERDE BRILHANTE 

AMOSTRA ENDEREÇO QUANTIDADE DATA POSITIVO 

Tubo 1 Pia da cantina 1 28/01/2014 - 

Tubo 2 
Bebedouro ao 

lado do banheiro 
masculino 

2 28/01/2014 -
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Tubo 3 
Pia da copa dos 

servidores 
5 28/01/2014 - 

Tubo 4 
Bebedouro do 

CTRP 
5 28/01/2014 1 (+) 

Tubo 5 
Bebedouro do 

Ginásio 
5 28/01/2014 - 

Tubo 6 
Copa da sala dos 

servidores 
3 28/01/2014 - 

Imagem 2: Tubo de ensaio com a presença de gás no tubo de Durham (teste confirmativo), apresentando coliformes 
fecais na amostra. 

5  CONCLUSÕES

Após a realização da aula prática e observação das amostras é possível dizer que os 

grupos dos coliformes totais e fecais foram utilizados como indicadores da qualidade 

microbiológica da água do IFRN câmpus Macau. A partir das análises de coleta da água foi 

possível verificar a presença tanto de coliformes totais, em algumas amostras, como 

resultado positivo de coliformes fecais em uma das amostras coletadas no bebedouro do 

CTRP. Considerando que a amostra não era tratada e foi coletada da fonte isso pode ter 

influenciado na proliferação de determinados microorganismos, tal fator aponta para a 

necessidade de mais higiene e cuidados relevantes aos bebedouros da Instituição. Portanto 

pode-se dizer que a amostra de água proveniente do bebedouro do CTRP provavelmente 

seja imprópria para o consumo já que apresente coliformes fecais. Além disso, a aula 

prática possibilitou aos alunos o aprimoramento dos conhecimentos advindos da 

aprendizagem teórica estudada em sala de aula.  
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RESUMO

O tema educação ambiental é 

de suma importância, pois se não 

adquirirmos uma educação ambiental, nunca vai 

ter uma relação de sustentabilidade do homem 

com o meio ambiente. 
A educação ambiental deve ser inserida na 

sociedade ao ponto de ser transformada em 

sinônimo de cidadania, ela deve caracterizar uma 

nova consciência para todos os cidadãos do 

planeta. O objetivo vinha com a proposta de saber 

qual era a relação homem-natureza entre 

moradores da zona urbana e rural da cidade de 

Portalegre-RN. Percebemos que tanto as pessoas 

que moram na zona urbana quanto na zona rural 

se preocupam com o meio em que elas vivem, 

mostrando que mesmo tendo atitudes erradas, o 

pouco que cada um faz se torna grandioso, 

proporcionando um futuro melhor para todos. 

Fazendo com que todos veja que a relação 

homem-natureza existe sim, e pode ser realizada 

de maneira sustentável. 

URBAN ZONE VERSUS RURAL ZONE: ENVIROMENTAL PERCEPTIONS IN THE 
CITY OF PORTALEGRE, RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL 

ABSTRACT 

The enviromental education theme 

has great importance because if we 

don’t develop enviromental conscience there 

will never be a sustainable relationship 

between man and enviroment. The 

enviromental education must be inserted in 

society until become sinonimous of citzeness, 

being parto f a new conscious for all citzens 

of the planet. The objective had the 

proposal to know wich was the man-nature 

relation between people living on urban and rural 

zones in Portalegre town, RN. We realized that 

both urban and rural citzens care about the 

enviroment they live, showing that  even having 

wrong atitudes, doing little things makes big 

changes, providing a better future for everyone. 

This way everyone can see that the man-nature 

relationship exists and can be made in a 

sustainable way. 

KEY-WORDS: Enviromental education, comunity, enviroment, citzenship 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, comunidade, meio ambiente, cidadania. 
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1  INTRODUÇÃO

O tema educação ambiental é de suma importância, pois se não adquirirmos uma 

educação ambiental, nunca existirá uma relação de sustentabilidade do homem com o meio 

ambiente, como por exemplo, ao cuidar e zelar pela fauna e flora, ao proteger os recursos hídricos 

e todo seu ecossistema, etc., pois só assim, teremos um convívio adequado com o meio que todos 

nos compartilhamos.  

Devido o acelerado crescimento populacional e as formas de consumo sem limites da 

sociedade, não haverá recursos suficientes para as gerações futuras, pois se só tirarmos recursos 

da natureza e não incluirmos o pensamento de preservar estes, tudo pode acabar, pois nós seres 

humanos dependemos desses recursos, e devemos ter a consciência que somos parte do meio 

ambiente como um todo. 

Os atuais problemas que afetam a sobrevivência no meio ambiente são cada vez mais 

angustiantes e, em consequência, é causa de uma recente preocupação da humanidade. Impõe-se 

então uma busca urgente de ações e iniciativas que contribuam com a sua solução de forma mais 

imediata, e uma proposta apontada por Barbosa (2004) é a prática da educação ambiental. 

Carvalho (2006) confirma esta afirmação, asseverando que a Educação Ambiental é 

concebida inicialmente como preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de 

conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e má distribuição do acesso aos 

recursos naturais e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. 

De acordo com a Politica Nacional de Educação Ambiental (1999), entendem-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (Lei nº 9795/1999, Art 1º.). 

Nosso estudo teve como objetivo a análise da percepção ambiental dos moradores da zona 

urbana e da zona rural da cidade de Portalegre (Mapa 1), Rio Grande do Norte, identificando como 

eles se relacionam com o meio ambiente em que eles vivem.  

A pesquisa teve como foco também a caracterização da relação homem-natureza em 

lugares urbanos e rurais, além da busca de se constatar se as pessoas que vivem na zona urbana 

tem o mesmo pensamento sobre educação ambiental que as pessoas que vivem nas comunidades 

rurais quilombolas da cidade.    
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Mapa 1: Localização da cidade e das áreas de estudo. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com Narcizo (2009), existem várias maneiras de trabalhar a temática educação 

ambiental (EA), e uma delas é dialogar com pessoas de determinadas comunidades, seja da zona 

urbana ou rural, para saber a relação delas com o meio ambiente e tudo que existe nele. Com esse 

dialogo podemos ver a relação homem-natureza e só assim percebemos que a um processo 

socioeducativo para que determinado povo ou povoado saiba cuidar e preservar o meio como um 

todo, e entender que a educação não só ambiental, mas sim social, é muito importante para que 

possamos construir um mundo melhor para todos. 

A educação ambiental deve ser inserida na sociedade ao ponto de ser transformada em 

sinônimo de cidadania, ela deve caracterizar uma nova consciência para todos os cidadãos do 

planeta. O uso da educação ambiental deve ser aplicado no dia a dia, seja nas escolas, nas ruas, no 

trabalho, dentro de casa. A educação pode cumprir a tarefa de garantir a todas as pessoas o 

direito de desfrutar de um ambiente saudável (PORTAL, 2013). 

Medeiros et al. (2011), afirma que a educação ambiental se tornou hoje uma ferramenta 

indispensável no combate à destruição ambiental no qual todos os seres vivos estão inseridos. A 

educação ambiental é um conjunto de práticas e conceitos voltados para a busca da qualidade de 

vida, com o objetivo de criar diretrizes para auto-sustentabilidade da região. 
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É essa sustentabilidade que buscamos ao analisar as formas de uso e ocupação do 

município in loco, na tentativa de avaliar melhor como a população de um determinado local ou 

região cuida do meio ambiente, se de forma sustentável ou não. Vale ressaltar que, a noção de 

sustentabilidade implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, qualidade de 

vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 2003). 

Dessa forma, fica evidente a importância de se conscientizar os cidadãos para que atuem 

de maneira responsável e mantenham o ambiente saudável no presente, para que no futuro 

saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a sua comunidade, o que modificará 

suas relações com o ambiente tanto interiormente, como pessoa quanto como ser coletivo. (REIS 

et al., 2012). 

3  METODOLOGIA

Para Carvalho (2006), o trabalho educacional é componente das medidas socioambientais, 

necessárias e de caráter emergencial, pois sabe-se que a maior parte dos desequilíbrios ecológicos 

está relacionada a condutas humanas inadequadas impulsionadas por apelos consumistas – frutos 

da sociedade capitalista – que geram desperdício, e ao uso descontrolado dos bens da natureza, a 

saber, os solos, as águas e as florestas. 

Logo, nossa pesquisa baseou-se cientificamente desde conhecimento adquirido em sala de 

aula e em referências bibliográficas até atividades de campo com observação dos agentes 

fundamentais da pesquisa, os moradores da cidade de Portalegre.  

Temos por método a pesquisa exploratória e descritiva. Segundo Andrade (2006), 

pesquisas exploratórias são informações obtidas através de fontes bibliográficas com a finalidade 

de proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, definindo objetivos ou 

formulando hipóteses de uma pesquisa. Já a pesquisa descritiva são fatos descritos, observados, 

registrados, analisados sem interferência do pesquisador.  

O projeto foi desenvolvido com o meio urbano e rural da cidade de Portalegre, com o 

intuito de analisar a percepção ambiental dos moradores da cidade. Essa pesquisa foi 

desenvolvida em três partes: a primeira de forma de pesquisa de grupo, para melhor 

entendimento e conhecimento de conteúdo, com estudos bibliográficos, a segunda se deu de 

forma exploratória, com o desenvolvimento de questionários estruturados com a população, e a 

terceira foi de comparação de resultados do meio urbano e rural, para análise das diferentes 

formas de conhecimento acerca do meio ambiente. 

A atividade de campo foi realizada no segundo semestre de 2015, entre julho e setembro, 

envolvendo 40 moradores da zona urbana e rural da cidade. Foram escolhidos moradores 

aleatórios, com idade entre 15 e 70 anos. Tal procedimento foi feito visando alcançar pessoas de 

diferentes idades para um melhor aprofundamento no tema em questão.  
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O questionário possui dez questões, sendo três questões subjetivas e sete questões de 

múltiplas escolhas, onde o morador iria identificar desde seu conhecimento sobre o que é meio 

ambiente, até questões relacionadas com problemas ambientais, causadores dos problemas 

ambientais e ações que podem cuidar do meio ambiente.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

As entrevistas foram feitas com os questionamentos a seguir, ele mostram que muitos com 

pouco estudo e conhecimento têm o mínimo de informação sobre o meio ambiente, e mesmo 

assim se preocupam com o meio em que vivem. Tais questionamentos foram feitos para mostrar o 

nível de conhecimento da população a cerca da preservação ambiental do local onde residem. 

O primeiro questionamento foi: para você o que é meio ambiente? Cerca de 60% da 

população urbana (Gráfico 1) respondeu que o meio ambiente é constituído pelo homem e a 

natureza, 30% é apenas formado pela natureza e 10% é apenas formado pelo homem. Já na zona 

rural (Gráfico 2), 50% disseram que era apenas constituído pela natureza, 35% é formado somente 

pelo homem e natureza e os outros 15% formado apenas pelo homem. 

Gráficos 1 e 2: Respostas dos moradores quanto ao seu conhecimento sobre meio ambiente. 

A segunda questão perguntava o que são problemas ambientais. Na zona urbana 40% 

disseram que era apenas poluição urbana, 30% disseram que era o desmatamento, 20% 

problemas de lixo e 10% problemas com as águas. Assevera-se tal gráfico 3, com um relato de um 

entrevistado: “as pessoas não respeitam o ambiente em que vivem quando fazem queimadas e 

realizam o desmatamento”(65, M. L., Portalegre-RN). Já na zona rural, 50% eram problemas de 

lixo, 30% são da poluição urbana, 15% com as águas e 5% desmatamento (Gráfico 4). 
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Gráficos 3 e 4: Respostas dos moradores quanto o que são problemas ambientais. 

Na terceira pergunta foi questionado qual era o meio de comunicação que eles 

costumavam utilizar para obter informações sobre o meio ambiente. O gráfico 5 mostra que 35% 

na zona urbana afirmaram que era por meio de televisão, 25% pela internet, 15% pelo rádio, 15% 

através de amigos e 10% outros. Na zona rural o gráfico 6 registrou que 30% usavam a televisão, 

25% o rádio, 20% a escola e 25% os amigos, como podemos verificar no depoimento de uma 

entrevistada na zona rural: “pelas pessoas de comunidades e as de fora que aprendi sobre o meio 

ambiente” (70, A.B., Portalegre-RN). 

 

 

 

Gráficos 5 e 6: Respostas dos moradores quanto as informações sobre o meio ambiente. 

Na quarta pergunta foi questionado se existia algum problema ambiental no seu município. 

Na zona urbana 80% responderam que sim e 20% que não, já na zona rural 65% responderam que 

não havia problemas ambientais e 35% que sim (Gráficos 7 e 8). O que nos mostra que na zona 

urbana a população convive mais com os impactos que os problemas ambientais ocasionam. 
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Gráficos 7 e 8: Respostas dos moradores quanto a existência de problemas ambientais em seu município. 

As pessoas que responderam que sim, deveriam dizer quais eram os problemas 

encontrados, na zona urbana 45% disse que era lixo nas ruas, 20% lixo industrial, 15% esgoto a céu 

aberto, 15% derrubada de árvores e 5% poluição de rios (Gráfico 9). E na zona rural 12% 

respondeu lixo nas ruas, 6% poluição dos rios e 2% derrubada de árvores (Gráfico 10). 

 

 

 

Gráficos 9 e 10: Respostas dos moradores quanto os problemas ambientais existentes em seu município. 

Os moradores foram questionados também sobre quais eram os problemas ambientais que 

eles consideravam seríssimos. Na zona urbana 15% disseram ser o lixo a céu aberto, 14% o esgoto 

a céu aberto, 11% a falta de água, 9% outras respostas e 1% as enchentes. Na zona rural 16% 

afirmaram ser o esgoto a céu aberto, 2% a fumaça das indústrias, 8% a falta de árvores e 15% a 

falta de água. 

O sétimo questionamento era: você acha que as pessoas podem colaborar para melhorar 

e/ou conservar o meio em que vivem? Na zona rural 19% disseram que não jogando o lixo no chão 

ajudaria, 15% plantar árvores, 8% não poluindo os rios, 8% fazendo a coleta seletiva e 4% outras 

respostas. Já na zona rural 20% afirmaram não jogando o lixo no chão, 11% plantando árvores, 8% 

não poluindo os rios, 8% outras respostas e 1% fazendo a coleta seletiva. 
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A oitava pergunta era questionando quem eles consideravam ser responsáveis pelo 

surgimento dos problemas ambientais. O gráfico 11 mostrou que na zona urbana 19% 

responderam o homem, 8% o crescimento populacional, 7% o aumento da frota de veículos, 2% a 

crise financeira e 2% as indústrias. Já o gráfico 12 mostrou que na zona rural 19% afirmaram ser o 

homem, 11% o aumento da frota de veículos, 5% o crescimento populacional e 5% a crise 

financeira. Assim percebemos que os entrevistados confirmam que o homem é o maior causador 

dos problemas ambientais existentes na cidade em análise.  

Gráficos 11 e 12: Respostas dos moradores quanto os responsáveis pelos problemas ambientais existentes. 

O nono questionamento, era para saber quem deveria resolver os problemas ambientais. 

Na zona urbana, 65% disseram ser o governo responsável pelos problemas ambientais, 20% a 

sociedade e 15% o ser humano (Gráfico 13). Na zona rural 50% disseram o governo e 50% 

disseram o ser humano (Gráfico 14). Percebemos com isso que as pessoas na zona rural sabem 

que não é apenas o governo que tem que agir na tentativa de acabar com os problemas 

ambientais, mostrando que possuem uma consciência ambiental, onde a população também tem 

seu papel na resolução dos problemas ocasionados pelo homem. 

 

 

Gráficos 13 e 14: Respostas dos moradores quanto os que deveriam resolver os problemas ambientais existentes. 
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O décimo questionamento foi sobre o que eles fazem para ajudar a proteger o meio 

ambiente. Com o gráfico 15 asseveramos que a zona urbana afirmou que 45% cuidam da cidade, 

25% usam a água com consciência, 15% ensinam os outros obre o meio ambiente, 10% cuidam da 

sua casa e 5% outras respostas. Já o gráfico 16 nos auxiliou em afirmar que na zona rural 30% 

usam a água com consciência, 30% cuidam das plantas, 15% cuidam da cidade e 25% outras 

respostas.  

 

 

 

 

 

Gráficos 15 e 16: Respostas dos moradores quanto suas atitudes para preservar o meio ambiente. 

Assim podemos concluir que na zona rural a população se preocupa um pouco mais com as 

plantas e da água, enquanto que na zona urbana os moradores se tornam agentes multiplicadores, 

ensinando o que aprenderam sobre como cuidar do meio em que vivem. Vale ressaltar que tanto 

na zona rural quanto na zona urbana existe a preocupação em realizar alguma atividade que traga 

benefícios ao meio ambiente.   

5  CONCLUSÃO

Verificou-se que, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, deve haver consciência 

ambiental da sociedade como um todo, estando ela na zona urbana ou na zona rural, e as pessoas 

entrevistadas acreditam que atitudes ecologicamente corretas geram o bem estar de toda uma 

população.  

Constatamos que o alicerce de qualquer forma de sustentabilidade é a necessidade de um 

desenvolvimento socioambiental que busque considerar um relacionamento virtuoso entre os 

seres humanos assim como um relacionamento incorruptível com a Natureza.  
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Percebemos que tanto as pessoas que moram na zona urbana quanto na zona rural se 

preocupam com o meio em que elas vivem, mostrando que mesmo tendo atitudes erradas, o 

pouco que cada um faz se torna grandioso, proporcionando um futuro melhor para todos. 

Fazendo com que todos veja que a relação homem-natureza existe sim, e pode ser realizada de 

maneira sustentável. 
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CONCEPÇÃO AMBIENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE 
RIACHO DE SANTANA-RN, BRASIL 

F. L. Barbosa1; M. R. Moura de Abreu2

E-mail: luanbarbosa819@gmail.com1; marisa.moura@ifrn.edu.br2

RESUMO 

Atualmente o meio ambiente está 

sofrendo vários problemas devido a ação do 

homem que modificam as formas de uso e 

ocupação do espaço geográfico. Educação 

ambiental é um termo de suma importância 

para toda a população, mas existem pessoas 

que conhecem o termo mas não suas definições, 

nem dão a importância necessária para as práticas 

sustentáveis.   A presente pesquisa avaliou a 

concepção ambiental dos alunos de uma escola da 

cidade de Riacho de Santana, Rio Grande do 

Norte, analisando através de questionários e 

palestras a percepção de alunos de uma turma de 

ensino médio e do ensino fundamental na busca 

de identificar como se dá o conhecimento e as 

práticas destes alunos em relação a preservação do 

meio ambiente. Os resultados mostraram que, no 

início da anãlise com os alunos, estes tinham um 

conhecimento básico sobre a temática da 

educação ambiental. Mas logo depois da palestra, 

da apresentação do vídeo com práticas 

sustentáveis e dos debates em sala de aula, pode-

se perceber o despertar da conciência ambiental 

nos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, crianças e adolescentes, concepção ambiental, escola. 

ENVIROMENTAL CONCEPITION OF CHILDREN AND TEENAGERS FROM 
THE CITY OF RIACHO DE SANTANA-RN, BRAZIL 

ABSTRACT 

Currently the environment is 

suffering various problems due to human 

actions that modify the forms of use and 

occupation of geographical space. Environmental 

education is a short term importance for the entire 

population, but there are people who know the 

word but not its definitions, nor give the necessary 

importance to sustainable practices. This research 

evaluated the environmental conception of the 

student of a school in the city of Santana do 

Riacho, Rio Grande do Norte, analyzing through 

questionnaires and lectures perception of students 

from a high school class and elementary school in 

order to identify how to It gives the knowledge and 

practices of students in relation to preserving the 

environment. The results showed that at the 

beginning of the analysis with the students, they had 

a basic understanding of the theme of environmental 

education. But soon after the lecture, presentation 

of video with sustainable practices and debates in 

the classroom, can be seen the awakening of 

environmental consciousness in students. 

KEY-WORDS: enviromental education, children and teenagers, enviromental concepion, school. 
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1 INTRODUÇÃO

  Educação ambiental é um termo de suma importância para toda a população, mas 

existem pessoas que conhecem o termo mas não suas definições, nem dão a importância 

necessária para as práticas sustentáveis. Devemos buscar ter uma relação homem e natureza bem 

desenvolvida, pois, se não adquirimos essa relação nunca existirá a sustentabilidade do homem 

com o meio ambiente.  

  De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Art. 2º), a 

Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que 

deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e 

com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de 

torná-la plena de prática social e de ética ambiental.” 

Entende-se que educação ambiental pode ser aplicada de diversas formas, mas com uma 

única finalidade, construir “valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente” (DIAS, 2003). 

   No entanto, Kindel (2006) afirma que nos estudos e práticas realizadas apresentam que, 

a educação ambiental só será eficaz, se levar os alunos a terem percepção do mundo que os cerca, 

“envolvendo-os de forma a despertar uma consciência crítica que busca soluções para o 

problema”. 

   A presente pesquisa avaliou a concepção ambiental dos alunos de uma escola da cidade 

de Riacho de Santana (Mapa 1), Rio Grande do Norte, analisando através de questionários e 

palestras a percepção de alunos de uma turma de ensino médio e outra de ensino fundamental na 

busca de identificar como se dá o conhecimento e as práticas destes alunos em relação a 

preservação do meio ambiente. 

Mapa 1: Localização da cidade e da área de estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A educação ambiental tornou-se, a partir da década de 80, objeto de estudo, discussão e 

crítica por parte de educadores e ambientalistas brasileiros. Atualmente, as preocupações com as 

questões ambientais já não são apenas notadas como expressão de sensibilidades utópicas e 

românticas, como no ambientalismo ecológico (SAUVÉ, 2005).  

Sua dimensão tomou todas as áreas sociais, para as quais a qualidade de vida passou a ter 

maior valor que a produção. A temática ambiental, articulando economia, ecologia e política numa 

visão integrada, tornou-se central em debates sobre políticas econômicas e nas relações 

internacionais entre as várias nações do planeta (BOLIGIAN, 2005). 

Bento Gonçalves e Costa (2001) asseveram que a educação ambiental se coloca em prática 

a partir de determinados princípios: educação através de uma participação ativa e global, 

utilizando-se vários métodos de atividades interativas, incluindo serviço comunitário, a educação 

para os valores e a resolução de problemas. Estas ações têm como objetivo o desenvolvimento de 

atitudes e sistemas de valores que levem a uma melhoria do ambiente total: pensar globalmente e 

agir localmente – educar a partir das condições ambientais locais para as condições do ambiente 

mundial.  

A Educação Ambiental (EA) tornou-se lei sob o N° 9.795/99, em 27 de abril de 1999. O 

Capítulo I, art. 2° diz que: “A educação ambiental é um componente essencial e constante da 

educação, devendo estar presente, de forma exposta, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em atitude formal e não formal” (BRASIL, 1999). 

Segundo Segura (2001), quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em muitas 

coisas, mais a primeira coisa que se passa na cabeça ser humano é o meio ambiente 

Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É 

também o ambiente que a gente vive – a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o 

planeta de modo geral. (...) não adianta nada a gente explicar o que é efeito 

estufa; problemas no buraco da camada de ozônio sem antes os alunos, as 

pessoas perceberem a importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, 

no geral, no todo e que faz parte deles. A conscientização é muito importante e 

isso tem a ver com a educação no sentido mais amplo da palavra. (...) 

conhecimento em termos de consciência (...) A gente só pode primeiro conhecer 

para depois aprender amar, principalmente, de respeitar o ambiente SEGURA, 

2001, p. 165). 

Na visão de Dias (2003), a Educação Ambiental na escola não deve ser conservacionista, ou 

seja, aquela cujos ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos Naturais e à manutenção 

de um nível ótimo de produtividade dos ecossistemas Naturais ou gerenciados pelo Homem, mas 
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aquela educação voltada para o meio ambiente que implica uma profunda mudança de valores, 

em uma nova visão de mundo, o que ultrapassa bastante o estado conservacionista. 

3 METODOLOGIA

Temos por método desta pesquisa uma visão de estudo exploratório e descritivo. Segundo 

Andrade (2006), pesquisas exploratórias são informações obtidas através de fontes bibliográficas 

com a finalidade de proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, definindo 

objetivos ou formulando hipóteses de uma pesquisa. Já a pesquisa descritiva são fatos descritos, 

observados, registrados, analisados sem interferência do pesquisador.  

Na busca de aprofundar nossos conhecimentos primeiramente foi feita uma revisão 

bibliográfica sobre a importância da educação ambiental na escola. Numa segunda etapa fomos 

até a Escola Estadual Professora Maria Angelina Gomes, da cidade de Riacho de Santana, para 

analisar a percepção dos alunos através de aplicação de questionários e entrevistas juntos a 

direção e aos alunos.  

Além dos questionários realizou-se palestras sobre a importância da educação ambiental 

como subsídios de auxílio compara aprofundamento da temática com os alunos. Foi exposto 

também alguns eventos que já houveram no mundo com alguns países, alguns tratados como o 

tratado de Quioto, e os principais problemas ambientais, como por exemplo chuvas ácidas, 

aquecimento global e buraco na camada de ozônio. 

Foi apresentado um vídeo sobre a educação ambiental, (produzido por um grupo de alunos 

do IFRN campus Pau dos Ferros), onde, após a apresentação do vídeo foi feito um debate entre a 

turma, sobre o que eles sabiam sobre o tema antes da apresentação e depois da apresentação do 

vídeo, e sobre o que eles podiam fazer para ajudar o meio ambiente. 

Houve também um diálogo com a coordenação da escola, na busca de incentivá-los em 

organizar um dia com eventos sobre o meio ambiente, com o objetivo de conscientizar os alunos e 

mostrar a importância do cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Foi sugerido que 

fizessem algumas palestras, gincanas e outros tipos de atividades sobre esse assunto. 

Também fomos na prefeitura de Riacho de Santana, para saber se existe uma secretaria do 

meio ambiente e se há algum projeto sendo realizado na cidade sobre prevenções de alguns 

problemas ambientais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da pesquisa, mostraram que, no início da anãlise com os alunos, estes 

tinham um conhecimento básico sobre a temática da educação ambiental. Mas logo depois da 
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palestra, da apresentação do vídeo com práticas sustentáveis e dos debates em sala de aula, 

pode-se perceber o despertar da conciência ambiental nos alunos. 

De acordo com o gráfico 1, que mostra que mostra a resposta dos alunos a respeito do que 

significa meio ambiente, cerca de 23% dos alunos responderam que meio ambiente era plantas, 

15% responderam que era animais,18% que eram homem e natureza e 44% responderam que era 

somente natureza. 

Gráfico 1: Apresenta as respostas sobre o que seria meio ambiente. 

Na segunda pergunta os alunos responderam o que são problemas ambientais. O gráfico 2 

mostra que 19% dos alunos responderam que era matar animais, 24% responderam que era 

desmatamentos, 10% responderam que era problemas com esgotos, 28% respondeu que era 

problemas de lixo e 19% responderam que era problemas sobre a água.  

Gráfico 2: Apresenta as respostas do que eles consideram problemas ambientais. 

Os alunos responderam que os veículos de comunicação que costumam assistir e ouvir 

para conseguir informações sobre o meio ambiente são: 27% aprendem na escola, 2% por meio de 

rádios, 34% por meio da internet e 37% por meio da televisão (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Apresenta os meios de comunicações que os alunos obtém informações sobre o meio ambiente. 

De acordo com o gráfico 4 que afirma se existem ou não problemas ambientais na cidade 

de Riacho de Santana, 100% dos alunos afirmaram que no município existem problemas 

ambientais. 

 

Gráfico 4: Apresenta o resultado se existem problemas ambientais no município de acordo com os alunos. 

Questionados se existe algum problema ambiental em sua cidade, os alunos responderam 

como mostra o gráfico 5, que 16% são problemas relacionados ao lixo industrial, 4% sobre esgoto 

a céu aberto, 43%  devido a falta de coleta seletiva, 6% pelas mortes de animais, 9% pela poluição 

dos rios e 22% ocasionado pelo lixo nas ruas. 

Já no gráfico 6, de acordo com alunos existem vários problemas ambientais, tendo como 

destaque: a extinção de animais e flora com 12%, os terremotos com 9%, as derrubadas de 

árvores com 32%, a falta de áreas verdes com 28%, as enchentes com 21%, o lixo a céu aberto 

com 7%, o esgoto a céu aberto com 5% e a falta de água com 43%.  
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Gráficos 5 e 6: Apresentam os problemas ambientais que existem em sua cidade e o que os alunos consideram como 
problemas ambientais. 

De acordo com os alunos eles podem ajudar a preserva o meio ambiente praticando: 39% 

responderam plantando árvores, 28% separando o lixo seco do úmido, 36% não poluindo os rios, 

43% não jogar lixo no chão (Gráfico 7).  

Gráfico 7: Apresenta como podemos colaborar para preservar o meio ambiente. 

No gráfico 8, os alunos responderam quem seriam os responsáveis pelos problemas 

ambientais como: o homem com 50%, o crescimento populacional com 4% e as indústrias com 

46%. Contudo, quando questionados sobre quem deveria resolver os problemas ambientais, os 

alunos responderam que 44% deveria ser o ser humano que deveria resolver os problemas 

ambientais, 19% afirmaram ser obrigação do governo e 37% de toda a sociedade Gráfico 9. 
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Gráficos 8 e 9: Apresentam quem são responsáveis pelos problemas ambientais e quem deve resolver os problemas 
ambientais de acordo com os alunos. 

Os alunos responderam o que eles faziam para proteger o meio ambiente, o gráfico 10 

mostra que 2% responderam cuida da cidade, 4% possuem uma consciência ambiental, 8% afirmam 

ter um consumo consciente, 38% usam a água com consciência, 3% cuidam dos animais, 40% cuidam 

das plantas e 6% deram outras respostas. 

Gráfico 10: Apresenta o que os alunos fazem para proteger o meio ambiente. 

5. CONCLUSÕES

Esta pesquisa compreendeu a importância que a escola como agente multiplicador tem, 

assim como as pessoas que dela fazem parte, na busca de contribuir para a geração de uma nova 

relação socioambiental, entendendo que o papel da mesma não é apenas transmitir 

conhecimento, mas ela deve facilitar, mediar e colaborar na construção e efetivação de novos 

conhecimentos. 
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Identifica-se que a falta de consciência ambiental dos alunos inicialmente poderia ter sido 

originada da estrutura educacional com métodos defasados, sem sintonia com a realidade, 

gerando cidadãos com hábitos e comportamentos prejudiciais ao meio ambiente. No entanto, 

com a motivação e a diferenciação da forma de se apresentar a temática sobre educação 

ambiental, recebendo uma educação com métodos que se adequem a realidade deles, os alunos 

passaram a ter uma maior percepção da importância do meio ambiente para sua cidade. 

Conclui-se que ambas as turmas que foram aplicadas os questionários, tinha sim algum 

conhecimento básico em educação ambiental, que, após todo o projeto aplicado, eles ampliaram 

seus horizontes, conhecendo melhor a educação ambiental, se colocando como elemento do meio 

ambiente e passando a dar o valor correto que o meio ambiente merece ter.  
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DA CIDADE DE 
MARTINS-RN, BRASIL 
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RESUMO 
Atualmente o tema educação ambiental vem sendo 
abordado em todos os meios de comunicação e 
também pelas escolas com o intuito de conscientizar 
as pessoas o quão importante é na nossa vida, assim 
como para as próximas gerações. A pesquisa em 
questão teve como objetivo analisar a percepção 
ambiental dos moradores da cidade de Martins, Rio 
Grande do Norte, com o intuito de questionar se os 
mesmos possuem atitudes sustentáveis ou não. Para 
concretização desta pesquisa foram feitas atividades 
de campo à cidade de Martins para a aplicação de 
questionários, além de consultar a prefeitura em 

relação ao que é feito para preservação dos 
ambientes naturais da cidade. Com a aplicação dos 
questionários, podemos verificar que a maioria dos 
moradores não se incluía no meio ambiente e a 
pouca informação era explícita. O principal meio de 
comunicação utilizado é a televisão, os problemas 
existentes são principalmente as queimadas e 
poluição urbana, o responsável por isto de acordo 
com a população é o homem através de suas ações 
inconsequentes, e o que poderia melhorar essa 
situação seria não queimar as árvores e manter a 
cidade limpa. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, conscientização ecológica, cidade de Martins, sociedade. 

ANALISYS OF THE ENVIROMENTAL PERCEPTION OF THE RESIDENTS OF THE 
CITY OF MARTINS, BRAZIL 

ABSTRACT 
Currently the environmental education issue is being 

addressed in all media and also by schools in order to 

raise awareness of how important it is in our life, as 

well as for future generations. The research in 

question was to analyze the environmental 

perception of the residents of the city of Martins, Rio 

Grande do Norte, in order to question whether they 

have sustainable or not attitudes. To achieve this 

research were made field activities to Martins city to 

apply questionnaires, as well as consult the 

municipality relationship about to what is done to 

preserve the natural environments of the city. With 

the questionnaires, we can see that most residents 

do not consider themselves included in the 

environment and the lack of information was explicit. 

The mainly means of communication is the 

television, the problems are mostly the burning and 

urban pollution, the responsible for this according to 

the population is the man through his reckless 

actions, which could improve the situation would not 

burn trees and keep the city clean. 

KEY-WORDS: environmental education, ecological consciousness, city of Martins, society. 
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1  INTRODUÇÃO

Atualmente o tema educação ambiental vem sendo abordado em todos os meios de 

comunicação e também pelas escolas com o intuito de conscientizar as pessoas o quão importante 

é na nossa vida, assim como para as próximas gerações.  

Para Quintas (2008), a Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz 

a um saber ambiental materializado nos valore séticos e nas regras políticas de convívio social e de 

mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso 

da natureza. Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 

de pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a 

compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais. 

Quando se constrói um conhecimento, seja ele qual for voltado para a percepção 

ambiental é onde passasse a observar que a relação homem-natureza é lógica e necessária e, o ser 

humano passa a entender no cotidiano e na realidade o que se passa no nosso planeta, tornando 

esse conhecimento o agente modificador da consciência do homem em sociedade. 

Nova (1994) assevera que a Educação Ambiental pode ser definida como um processo 

permanente no qual os indivíduos e as comunidades adquirem consciência do seu meio e 

aprendem os conhecimentos, os valores, as competências, a experiência e também a 

determinação que os capacitará para atuar, individual ou coletivamente, na resolução dos 

problemas ambientais presentes e futuros. 

Neste contexto, a educação ambiental deve ser encarada como o principal instrumento 

para a consciencialização da sociedade acerca dos problemas ambientais, como um processo de 

alteração de valores, mentalidades, atitudes e assumir a educação ambiental como fazendo parte 

da formação de cada um. (Morgado et al., 2000). 

É imprescindível trabalhar este assunto nas escolas, principalmente para enriquecer e 

complementar o conhecimento dos alunos e também dos educadores, além de poder repassar um 

conhecimento para a comunidade in loco. A cidade de Martins (Mapa 1), apesar de ser uma cidade 

limpa, alguns de seus moradores não soube dizer o que é o meio ambiente e isso deve ser 

difundido, pois é um ponto de vital importância para todos, para que ocorra a conscientização e a 

preservação do meio ambiente. A falta de conhecimento ocasiona vários impactos ambientais, 

porque os moradores não sabem de fato o que estão causando. Logo, se estivessem conscientes 

em relação ao assunto iriam saber as consequências positivas e negativas das suas ações. 

A pesquisa teve como objetivo analisar a percepção ambiental dos moradores da cidade de 

Martins, Rio Grande do Norte, com o intuito de questionar se os mesmos possuem atitudes 

sustentáveis ou não. Além de mostrar a população o que é meio ambiente e o que fazer para 

preservar o meio em que vivem, usufruindo dos seus recursos e sempre o respeitando. 
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Mapa 1: Localização da cidade e da área de estudo. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A educação ambiental vem se tornando um tema de grande importância para todos os 

seres humanos, na busca de uma sociedade que use como práticas fundamentais, as práticas 

ensinadas para que ocorra a sustentabilidade.  Aqui no Brasil, algumas cidades como Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul, já iniciaram seus projetos ambientais e buscam melhorar todo ambiente 

conscientizando a sua população.  

Segundo Jacobi (2003), a educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar 

e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em potenciais 

caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma proposta de sociabilidade 

baseada na educação para a participação. Sendo esta participação através de práticas 

sustentáveis. 

Marques et al. (2015) afirma que a educação ambiental, busca não só a conservação dos 

meios naturais, mas a valorização dos seres que neste meio vivem, desde valorizar sua 

importância social a respeitar sua cultura, porém muitas vezes a Educação Ambiental é trabalhada 

visando apenas à conservação dos recursos naturais, e é esquecido a interação Ser 

Humano/natureza/sociedade. 

Para Bento Gonçalves e Costa (2001) é necessário que os procedimentos utilizados 

contenham impacto emocional, isto é, despertem preocupações, alertem para comportamentos 

erróneos e requisitem o envolvimento e a participação das pessoas, ressaltando uma situação, ou 

conjunto de situações, que compõem uma problemática ambiental.  

Este envolvimento implica, um conjunto de informações, indispensável para atribuir 

consistência técnica ao trabalho em educação ambiental. Esta abordagem deverá compor um 
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corpo de informações que possam ser relacionadas à realidade em que se está atuar, ou seja, 

devem ser contextualizadas, associadas ao que o público já sabe ou já faz, devendo para isso 

sustentar-se sempre em informações teóricas e práticas completas e atualizadas, que dêem 

segurança e credibilidade às propostas apresentadas.  

Desta maneira, a escola tem papel fundamental no desenvolvimento de atividades de 

Educação Ambiental, pois ela tem o dever de veiculares informações e propostas que tornem os 

cidadãos mais conscientes de suas atitudes perante as questões ambientais, voltado a se enxergar 

como parte integrante e sendo assim respeitar a sua casa. (MARQUES et al., 2015). 

3  METODOLOGIA

Esta pesquisa possui uma base científica e cunho multiplicador, pois utiliza-se do 

conhecimento debatido em sala de aula e em discussões bibliográficas para subsidiar as análises 

de campo com a comunidade. Temos por método a pesquisa exploratória e descritiva. Segundo 

Andrade (2006), pesquisas exploratórias são informações obtidas através de fontes bibliográficas 

com a finalidade de proporcionar maiores informações sobre determinado assunto, definindo 

objetivos ou formulando hipóteses de uma pesquisa. Já a pesquisa descritiva são fatos descritos, 

observados, registrados, analisados sem interferência do pesquisador.  

Para concretização desta pesquisa foram feitas atividades de campo à cidade de Martins 

para a aplicação de questionários, além de consultar a prefeitura em relação ao que é feito para 

preservação dos ambientes naturais da cidade. 

O questionário possui dez questões, sendo três questões subjetivas e sete questões de 

múltiplas escolhas, onde o morador iria identificar desde seu conhecimento sobre o que é meio 

ambiente, até questões relacionadas com problemas ambientais, causadores dos problemas 

ambientais e ações que podem cuidar do meio ambiente.

Na aplicação dos questionários foram escolhidos moradores aleatórios, com idade entre 

15 e 70 anos. Tal procedimento foi feito visando alcançar pessoas de diferentes idades para um 

melhor aprofundamento no tema em questão. Foram entrevistados 36 moradores da zona urbana 

da cidade de Martins. 

Na visita a prefeitura da cidade, as pessoas foram questionadas com o intuito de saber o 

que a secretaria faz para preservar a cidade e o cuidado que tem com a mesma. Assim como 

averiguar se existe um plano ou planejamento quanto às formas de uso e ocupação do espaço 

geográfico da cidade. 

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES
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Analisando os gráficos com os resultados integrados, pode-se notar que quanto ao 

conhecimento sobre o que significa meio ambiente e o que são problemas ambientais, cerca de 

41% dos entrevistados, como mostra o gráfico 1, identificou como meio ambiente sendo apenas 

onde existe a natureza (flora e fauna), não se incluindo como parte integrante desse meio. Já os 

problemas ambientais que se destacaram, como mostra o gráfico 2, foram 41% para poluição 

urbana e desmatamento, pouco identificaram outros problemas como geradores de impactos 

ambientais. 

Os resultados mostraram que a maioria dos moradores que responderam os 
questionários não se incluía no meio ambiente, e isso deve ser trabalhado, pois é imprescindível 
que os moradores se sintam parte do meio ambiente para que aprendam a preservá-lo. 

 

Gráficos 1 e 2: Respostas dos moradores quanto ao seu conhecimento sobre meio ambiente. 

Quanto a questioná-los sobre onde eles adquirem informações a respeito do meio 

ambiente e de cuidados com o mesmo, 36% afirmaram como sendo a televisão o meio que mais 

recebem informações, seguida da internet e da escola, com 20% respectivamente, como mostra o 

gráfico 3. Já na análise da percepção sobre existir ou não problemas ambientais na cidade, 86% 

afirmaram que sim e 14% afirmaram que não existem, o que se destaca o gráfico 4. 

Gráficos 3 e 4: Respostas dos moradores quanto as informações e problemas ambientais na cidade. 
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Em caso afirmativo dos problemas ambientais na cidade, questionamos sobre quais 

seriam estes problemas encontrados na cidade de Martins-RN, os mais citados foram: lixo nas ruas 

com 35%, derrubada de árvores com 29%, esgoto a céu aberto e morte de animais com 12% 

respectivamente (Gráfico 5). E aprofundando a temática, perguntamos o que seriam considerados 

problemas ambientais. De acordo com o gráfico 6, os moradores destacaram o lixo a céu aberto e 

a derrubada de árvores como sendo os problemas mais impactantes, com 15% cada, a poluição 

das águas com 12% e o esgoto a céu aberto com 10%, o que mostra que a maioria dos problemas 

advém das atividades relacionadas com as ações humanas. 

 

Gráficos 5 e 6: Respostas dos moradores quanto aos problemas ambientais existentes em Martins-RN. 

O gráfico 7 mostra como os moradores avaliam as formas de preservação do meio 

ambiente e, 37% responderam que não jogar o lixo no chão seria um início, assim como plantando 

árvores, com 26%, não poluindo os rios com 17% e realizando a coleta seletiva, com 14%. Ao 

questionarmos sobre quem seriam os responsáveis por tais problemas, aproximadamente metade 
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dos moradores, cerca de 50% afirmaram ser o Homem, com suas atividades econômicas e seu 

consumo exagerado, sem compreender que o uso sem limites futuramente ocasionará na escassez 

dos recursos naturais (Gráfico 8).

 

Gráficos 7 e 8: Respostas dos moradores quanto quem são os responsáveis quanto aos problemas ambientais e 
como preservar o meio ambiente. 

No final da entrevista, na busca de analisar a consciência ambiental dos moradores, 

perguntamos quem deveria resolver os problemas ambientais e 62% ressaltaram que o governo 

tinha o poder de realizar tal atitude e o ser humano em conjunto com a sociedade, ambos com 

17% respectivamente, estariam num segundo plano de responsabilidades, o que verificamos que 

os moradores não possuem em si uma responsabilidade ambiental (Gráfico 9). 

 No entanto, questionados quanto a suas ações em defesa do meio ambiente, 53% dos 

entrevistados responderam que cuidam da cidade, usado de forma consciente à água (19%), 

cuidando do lixo e da limpeza das ruas (14%), cuidando das plantas (11%) e ensinando os outros 

como preservar o meio ambiente, como podemos observar no gráfico 10. 

Gráficos 9 e 10: Respostas dos moradores quanto as suas atitudes sobre como proteger o meio ambiente e que 
deveria resolver os problemas ambientais. 
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5  CONCLUSÃO

Podemos concluir então, que as pessoas entrevistadas no município de Martins-RN 

possuem uma percepção ambiental básica, no entanto, não são todos que a possuem ou nem 

entendem sobre o assunto abordado.  

Mesmo com essa percepção baixa, a comunidade apresentou muito interesse em cuidar da 

cidade, assim como muitos já cuidam limpando e plantando árvores. A realização de mutirões em 

escolas e no município a favor da proteção do meio ambiente seria bastante interessante, pois as 

pessoas demonstraram interesse de participar e de ajudar os outros e o ambiente natural da 

cidade, assim como gostariam de multiplicar o conhecimento sobre a conscientização ambiental 

para moradores que ainda não tem essa percepção formada. 

Quanto à prefeitura, não existe nenhum documento ou planejamento territorial que tenha 

como foco a preservação ambiental da cidade, apenas serviços básicos de utilidade pública.  

Apesar da gestão política do município não ter o cuidado e investimento necessário em 

relação ao meio ambiente da cidade, acreditamos que nós seres humanos, podemos sim mudar o 

mundo através de pequenos gestos e atitudes. Compete a nós iniciarmos com uma 

conscientização e cada um fazer sua parte, pois todos nós precisamos do meio ambiente.
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CONTROLE AMBIENTAL DE ÁREAS VERDES: UM ESTUDO DE CASO NA 
ÁREA DE LAZER DO PANATIS EM NATAL-RN 
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RESUMO 

Este artigo é produto de um trabalho de pesquisa 
desenvolvido na sala de aula, da disciplina de 
controle ambiental do uso dos recursos naturais, 
abordando a temática de áreas verdes urbanas e tem 
como objetivo geral analisar a percepção ambiental 
dos frequentadores da área de lazer do Panatis, 
localizada no bairro Potengi na cidade de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte. A metodologia partiu 
de pesquisas bibliográficas em livros, periódicos e 
sites. Para a coleta dos dados primários foi realizada 
pesquisa in loco e, também, coletados relatos de 
moradores do bairro (Gil, 2005). Como resultado, 
percebeu-se que a população tem ciência dos 
benefícios da arborização para o lazer, para a 

atividade física e, também, para a manutenção da 
temperatura. Ademais, além de avaliar a arborização 
local, foram observadas as condições de uso, 
manutenção e conservação desse espaço verde. Em 
visão dos dados obtidos, compreendeu-se que a área 
de lazer tem sofrido impactos ambientais 
relacionados à má execução de um plano de manejo, 
em que se verificou a supressão de áreas verdes em 
favor da ocupação imobiliária e a falta de segurança 
e, mediante a esse cenário, elaborou-se propostas a 
fim de despertar a conscientização ecológica inerente 
a população local. 

ENVIRONMENTAL CONTROL OF GREEN AREAS: A CASE STUDY IN THE 
AREA OF LEISURE PANATIS IN NATAL-RN 

ABSTRACT 

This article is the result of a research work in the 
classroom, the discipline of environmental control the 
use of natural resources, addressing the theme of 
urban green areas and has the general objective to 
know how is the environmental control of the 
recreation area of Panatis, located in the Potengi 
neighborhood in the city of Natal, Rio Grande do 
Norte capital. The methodology set out bibliographic 
research in books, journals and websites. To collect 
the primary data on-site survey was conducted and 
also collected reports of neighborhood residents (Gil, 
2005). As a result, it was noticed that the population 
is aware of the benefits of afforestation for leisure,  

for physical activity and also to maintain the 
temperature. Moreover, in addition to evaluating the 
local afforestation, they were subject to the 
conditions of use, maintenance and conservation of 
this green space. In view of the data obtained, it was 
understood that the recreation area has suffered 
environmental impacts related to poor execution of a 
management plan, which saw the elimination of 
green areas in favor of housing occupation and the 
lack of security and by in this scenario, it elaborated 
proposals to raise ecological awareness inherent local 
people. 

PALAVRAS-CHAVE: área de lazer do Panatis, áreas verdes, controle ambiental. 

KEY-WORDS: leisure area of the Panatis, green areas, environmental control. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é produto de um trabalho de pesquisa desenvolvido na sala de aula, da 

disciplina de controle ambiental do controle do uso dos recursos naturais, abordando a temática 

de áreas verdes urbanas, visto que historicamente, têm-se registros de que as áreas verdes nativas 

foram sendo desmatadas mediante aos cenários que o homem foi delimitando nos espaços 

geográficos em detrimento do uso e ocupação do solo onde predominava a vegetação natural, e 

esse constante dano da vegetação prejudica a biodiversidade e os seres humanos do globo 

terrestre, na medida em que o desmatamento torna cada vez mais notável a escassez da umidade 

relativa do ar atmosférico e o aumento da poluição influenciando no ciclo das chuvas e trazendo 

complicações no equilíbrio da natureza (BARGA et al., 2005; PHILIPP JÚNIOR, 2014). 

O crescimento geométrico da poluição vem aumentando o número de ocorrências de 

doenças respiratórias e outros problemas nos seres humanos e nos ecossistemas, principalmente 

devido ao desmatamento das áreas urbanas, bem como, as matas ciliares, que tem funções muito 

interessantes para o equilíbrio do meio. Entende-se que a mata ciliar, tanto urbana quanto rural, 

tem a função de proteger o leito das fontes d’água superficiais e alimentar os lençóis freáticos, 

através do processo de percolação da água pluvial, no solo (BARBOSA, 2011). 

Nas últimas décadas, a população brasileira tem se concentrado cada vez mais nas zonas 

urbanas em decorrência do desenvolvimento das cidades, que oferecem oportunidades de 

empregos e crescimento profissional. Desse modo, um dos grandes desafios dos gestores públicos 

tem sido proporcionar ambientes que ofereçam mais qualidade de vida aos moradores. Em 

contrapartida, as áreas verdes existentes nas cidades são poucas, e quando estão presentes nos 

espaços urbanos, sofrem com a falta de manutenção sendo depredadas ou abandonadas. A 

potencialização dessa ação é ocasionada pela falta de planejamento do poder público, juntamente 

com a não contribuição da população para conservação dessa área, em consequência da ausência 

de programas de educação ambiental. 

Na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte (RN), a prefeitura visa o replantio de 

espécimes vegetais nas vias e logradouros públicos, praças e parques. Por conseguinte, essa 

prática objetiva a valorização ambiental, além do interesse econômico, visto que as áreas 

arborizadas e/ou áreas verdes propiciam um bem-estar a população e o embelezamento de 

determinados locais. Contudo, em Natal-RN, a arborização presente é pouco diversificada, além 

do plantio das árvores serem realizado, às vezes, de forma desordenada, o que em muitos casos 

demonstra ausência de um manejo adequado da vegetação urbana, como espaçamento, poda e 

capina no entorno. Esse cenário vem preocupando ambientalistas, gestores e estudantes que têm 

se empenhado na busca de soluções ou formas de amenizar a degradação ambiental, oriunda da 

relação do homem com a natureza, procurando garantir um nível de vida minimamente 

satisfatório para os moradores das cidades (GRAEML, et. al. 2007). 
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Nessa perspectiva, a área de lazer do Panatis, localizada no bairro Potengi em Natal-RN, foi 

tomada como objeto de pesquisa para o estudo da sua arborização. De acordo com Souza (2008), 

a área de lazer do Panatis foi criada no ano de 1988, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida dos moradores da região. Em 2005, a área passou a ser alvo de atenção pelos gestores 

públicos que a reinauguraram como parte integrante do Espaço Cultural Francisco das Chagas 

Bezerra de Araújo (Figura 1). 

Mediante a problemática exposta, este estudo parte da pergunta principal: como ocorre o 

controle ambiental da área de lazer do Panatis em Natal-RN no tocante à sua arborização? Para 

responder tal indagação, teve-se como objetivo geral conhecer como ocorre o controle ambiental 

da área de lazer do Panatis em Natal-RN, no ano de 2015.   

Figura 1 – Localização da área de lazer do Panatis
Fonte: Reis (2015). 

Justifica-se este estudo por abranger a discussão de práticas de controle ambiental de 

áreas verdes urbanas, em um espaço público onde foi possível contextualizar como ocorre a 

relação do homem com os recursos naturais a partir da percepção ambiental dos moradores do 

entorno da área de lazer. Nessa primeira situação, o estudo se justifica em função da necessidade 

de visualização da distribuição dessas áreas e da capacidade que elas têm de satisfazer os 

interesses dos moradores, incluindo o lazer e o conforto climático. Na segunda situação, o estudo 

se justifica em função da relevância que o conhecimento sobre a percepção do usuário local tem 

sobre a conservação dessas áreas verdes urbanas ou não, conservação. 
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Espera-se, portanto, contribuir com a gestão pública local para que sejam aplicadas 

medidas preventivas e corretivas na reestruturação do ambiente, proporcionando maior 

qualidade de vida aos moradores.  

Este artigo está estruturado em seis seções: a primeira aborda a contextualização temática, 

a questão problema que norteou esse estudo, o objetivo geral e a justificativa; a segunda destaca 

os teóricos que fundamentaram a pesquisa; a terceira traz a metodologia em que é apresentado 

os materiais e métodos que auxiliaram no desenvolvimento do estudo; a quarta mostra os 

resultados e discussão a respeito do que foi percebido pelos moradores; a quinta faz as 

considerações finais sobre o controle ambiental das áreas verdes no local pesquisado; por fim, a 

sexta expõe as referências que deram o embasamento teórico do estudo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Recurso natural é conceituado como sendo “qualquer insumo de que os organismos, 

as populações e os ecossistemas necessitam para sua manutenção”. Entretanto, as 

alterações indesejáveis nas características físicas, químicas ou biológicas da Terra, como o 

desmatamento e a degradação, são resultantes das atividades e intervenções humanas no meio 

ambiente (BRAGA et al., 2002). Nesse sentido, a área verde urbana é considerada recurso 

natural na medida em que atende às necessidades do homem. 

O ser humano, em sua vivência social, conferiu ao longo da história diversas funções às 

áreas verdes urbanas para o uso público. Dentre as inúmeras vantagens das áreas verdes, o 

estudioso Guzzo (1999) considera como essenciais três funções, a ecológica, a estética e a social. 

Porém essa última, a social, está atrelada a percepção ambiental que os moradores possuem 

sobre áreas verdes, podendo ser definida como sendo a tomada de consciência da importância do 

ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a 

aprender a desenvolver manejo de controle ambiental do mesmo. Visto que cada indivíduo 

percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive (LEFF, 2008).  

As respostas ou manifestações daí decorrentes são resultado das percepções (individuais e 

coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa (PELISSARI, et al., 

2003). Por fim, a percepção ambiental pode ser definida como sendo a tomada de consciência do 

ambiente pelo Homem. 

Contudo, alguns autores destacam a importância da conceituação dos termos relacionados 

às áreas verdes públicas urbanas. Para o estudioso Lima (1994) a área verde é o local onde há o 

predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques 

urbanos. Bem como, os canteiros centrais de avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas que 

exercem apenas funções estéticas e ecológicas, devem, também, serem consideradas como área 
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verde. Para esse autor, entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas não 

devem ser consideradas como tal, pois as calçadas são impermeabilizadas. 

 Além disso, o parque urbano é entendido como área verde com função ecológica, estética 

e de lazer, no entanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos. Já a praça é um 

espaço livre público cuja principal função é o lazer. Essa, porém, pode não ser uma área verde, 

quando não tem vegetação e encontra-se impermeabilizada. Por fim, a arborização urbana diz 

respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo dentro da cidade. Nesse enfoque, as árvores 

plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, no entanto não integram o sistema de 

áreas verdes (LIMA, 1994). 

Ademais, em relação às áreas verdes em ambientes urbanos, o autor Lamas (1993, p. 106) 

afirma que a partir “do canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou grande parque urbano, as 

estruturas verdes constituem também elementos identificáveis na estrutura urbana; caracterizam 

a imagem da cidade; têm a individualidade própria; desempenham funções precisas; são 

elementos de composição e do desenho urbano; servem para organizar, definir e conter espaços”. 

Para o autor Philipp Júnior (2014), as áreas verdes urbanas são fatores que influenciam de 

forma significativa na qualidade de vida da população, uma vez que diminui o índice de poluição 

atmosférica devido ao processo de oxigenação, além de intervir na preservação do bioma e 

apresentar função ecológica. 

Por essa ótica, o Art. 8º da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera a área verde como 

um espaço de domínio público "que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, 

propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de 

vegetação e espaços livres de impermeabilização". 

3 METODOLOGIA 
O estudo foi realizado a partir de informações de revisão bibliográfica (GIL, 2005) e 

documental, merecendo destaque obras de Philipp Júnior (2014), Braga et al. (2002), Lima (1994) 

e Natal (2009). Nas quais, posteriormente, foram feitas as leituras e análise crítica dos referenciais 

coletados sobre o tema, com intuito de subsidiar a coleta de dados.  

Contamos, também, com o auxílio da avaliação dos dados obtidos em pesquisa 

desenvolvida com os moradores do entorno da área de lazer do Panatis em Natal-RN, através de 

entrevistas e observação participante, sendo analisadas as opiniões, percepções e atitudes em 

relação à arborização local.  

Foram realizadas visitas de observação in loco com o para evidenciar a problemática do 

controle ambiental de áreas verdes da região. Nestas visitas, obtivemos registros fotográficos da 

área. Além disso, o desenvolvimento desse estudo exigiu uma metodologia apropriada, que 

conseguisse de modo conjunto identificar as formas de expressão oral e visual do ser humano 

acerca de sua percepção sobre meio ambiente natural e áreas verdes urbanas, por meio da 
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técnica de comparação entre o que é “falado” e o que é “observado” por parte de cada 

entrevistado.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Nesta seção, são destacados os resultados teóricos e empíricos da pesquisa, apresentando 

um detalhamento sobre a composição do público que participou da entrevista, seguido de 

levantamentos a respeito da arborização que compõe a área verde estudada. De maneira que 

todos os dados coletados foram de suma importância para compreender quais medidas devem ser 

adotadas para que de fato ocorra o controle ambiental da área verde estudada.  

Foram aplicados 20 (vinte) questionários de Avaliação da Percepção Ambiental aos os 

usuários da área de lazer do Panatis em Natal-RN, em que os dados foram tabulados para a 

realização de uma avaliação da estrutura e da arborização da área. A maioria dos entrevistados 

foram pessoas que moram na região e que apresentam alto índice de frequência ao local, com o 

intuito de praticar atividades físicas, por lazer ou até mesmo com a finalidade de ter contato com a 

natureza.  

4.1 Diagnóstico ambiental 

Em uma primeira análise, segue uma caracterização das pessoas que responderam os 

questionários. Nesta pesquisa, a disposição sexual foi de 55% homens e 45% mulheres.

Além disso, foi necessário analisar o nível educacional de cada indivíduo participante para 

colaborar com as conclusões do estudo sobre o controle ambiental da área verde estudada. Para 

tanto, no Gráfico 1 é apresentado os resultados concernentes ao grau de escolaridade dos 

participantes. Os entrevistados apresentaram níveis de escolaridade bastante diversificados, 

porém os que obtiveram maior índice percentual foram o nível de escolaridade médio completo 

com 40% e o médio incompleto com 30%.  

Gráfico 1 − Grau de escolaridade dos entrevistados 
Fonte: As autoras (2015). 
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Neste estudo, foi necessário e fundamental saber se os participantes da análise moram na 

região, com o objetivo de identificar o indivíduo com o espaço. O percentual obtido foi de 65% 

para morador da região e 35% não morador, portanto, a pesquisa obteve maior influencia de 

pessoas que residem próximo ao local de estudo, um fator fundamental, visto que elas estão em 

maior contato com a área.  

Ademais, a frequência de visita a área estudada foi outro ponto questionado, visto que é 

essencial para a obtenção de dados mais concretos conhecer o que realmente acontece no local, a 

partir de entrevistas com aqueles que estão regularmente no espaço em estudo. A pesquisa 

apontou, portanto, que 70% dos entrevistados sempre frequentam o local e 30% raramente. 

Dessa forma, este estudo contou com a participação majoritária de indivíduos que frequentam 

costumeiramente a área de lazer do Panatis.  

De acordo com a pesquisa in loco e com os dados obtidos a partir de entrevistas com os 

usuários da área de lazer, percebeu-se que a área está razoavelmente arborizada. No Gráfico 2, 

são apresentados os percentuais de acordo com a opinião dos entrevistados sobre a classificação 

da arborização local.  

Gráfico 2 − Classificação da arborização 
Fonte: As autoras (2015).

No entanto, de acordo com os usuários, as árvores existentes propiciam melhorias na 

qualidade do ar, da temperatura, na redução da poluição sonora, na disponibilidade de flores e 

frutos e evitam a radiação direta do sol. Desse modo, a arborização torna-se um fator atrativo 

para a população, visto que muitos dos entrevistados justificaram a ida ao local para dispor de um 

contato maior com a natureza.   

O Gráfico 3 apresenta a opinião dos usuários sobre o plano de manejo relacionado às 

podas das árvores. Os entrevistados responderam, portanto, que quando realizadas, a execução 

das podas é feita de forma incorreta. Segundo o Manual de Arborização Urbana de Natal (2009), a 

poda e a remoção de árvores só devem ser feitas por pessoas capacitadas para não ocasionar 

problemas para o próprio vegetal ou para as pessoas, pois durante a execução do trabalho pode 

ocorrer queda de galhos sobre veículos, fiação, imóveis e até mesmo sobre os transeuntes. Essas 

20%

55%

25%
MUITO ARBORIZADO

RAZOAVELMENTE
ARBORIZADO

POUCO ARBORIZADO

707



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

atividades são de responsabilidade do poder público, podendo ser realizadas por terceiros, como a 

COSERN, quando se tratar de manutenção da rede aérea de energia. 

Gráfico 3 − Realização das podas na região, segundo os entrevistados 
Fonte: As autoras (2015). 

Por fim, foi questionado aos entrevistados sobre a criação de uma lei que cobrasse um 

imposto para incentivar o plantio e a manutenção da arborização na cidade. O estudo revelou que 

55% dos usuários apoiam a alternativa e 45% não apoiam. Pelo princípio do Poluidor-Pagador é 

cobrado dos poluidores todos os danos causados ao meio ambiente, com o fim de manter os 

padrões de qualidade desejados. Logo, se bem empregado e fiscalizado, o imposto trará benefícios 

ao meio ambiente, visto que o poluidor é obrigado a reparar os custos de sua poluição. 

4.2 Controle ambiental da área de lazer do Panatis, Natal-RN 

A partir dos dados obtidos com a pesquisa in loco e com os questionários aplicados aos 

usuários da área de lazer, além das informações adquiridas com a revisão bibliográfica e 

documental, o Quadro 1 apresenta os problemas detectados pelo estudo e as respectivas 

sugestões para o controle ambiental da área.  

Problema Sugestões 
Plantio inadequado das 
árvores, feito de forma 
desordenada 

Ter um conhecimento prévio sobre o espécime do 
vegetal, conhecer o porte e manter um distanciamento 
adequado entre as árvores 

Podas inadequadas Atividade que só deve ser realizada por indivíduos 
capacitados 

Infraestrutura em estado 
precário 

Os governantes do município devem investir na 
manutenção da área de lazer e a comunidade deve 
preservar 

Descuido do campo de 
futebol 

Reestruturar o campo de futebol, através do plantio de 
gramíneas 

40%

60%
CORRETA

INCORRETA
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Falta de infraestrutura para 
deficientes 

Acessibilizar o local quanto à mobilidade, a percepção 
visual, auditiva ou cognitiva 

Ausência de educação 
ambiental da comunidade 

Campanhas e eventos realizados na própria área de 
lazer incentivando a preservação da área 

Falta de segurança e 
iluminação 

O Poder Público deve melhorar a iluminação da área e 
aumentar a frequência dos policiais ao local 

Quadro 1– Sistematização da situação e medidas de controle ambiental 
Fonte: As autoras (2015). 

Os problemas apresentados podem ser controlados com a prática de técnicas e de gestão 

pública adequada, entretanto isso só ocorrerá de fato quando a comunidade diligenciar junto aos 

órgãos de poder público do município pra ter a manutenção e preservação, pois esses são os 

fatores primordiais para ocorrer o controle da área verde estudada.  

5 CONCLUSÕES 
Levando em consideração o que foi abstraído das pesquisas in loco, entendendo 

as opiniões, percepções e atitudes dos usuários da área de lazer do Panatis, Natal-RN e, também, 

do material teórico utilizado nesse estudo, constatou‐se a situação desordenada da área no 

tocante a arborização e a infraestrutura. Na singularidade da região, propôs‐se sugestões, as quais 

teriam a participação do Poder Público, de empresas e da sociedade.  

Ao analisar a infraestrutura do local e considerando que o número de pessoas que utilizam 

a área para a realização de atividades físicas é significativo, percebeu-se que o espaço sofre com 

precárias condições de manutenção, inclusive com a realização de podas de forma incorreta e o 

abandono do campo de futebol.  

Além disso, durantes os relatos, os usuários se posicionaram contra o projeto de criação de 

um teatro na área de lazer, visto que as áreas verdes, além de necessárias, contribuem para a 

qualidade de vida da população. Entretanto, existem poucos projetos que atendam aos anseios 

dos moradores e objetivem a melhoria da qualidade de vida da comunidade e, também, que 

contribuam para a preservação do meio ambiente.  

Tendo em vista os fatos que foram tratados, concluímos que o diálogo entre a comunidade 

urbana e os atores dos setores público e privado precisa ser constante. Os gestores urbanos 

também precisam manter comunicação constante entre si. A troca de experiência entre os 

gestores é essencial e pode proporcionar a cooperação necessária para a adoção de iniciativas 

ambientalmente prósperas. É importante ressaltar que as sugestões propostas devem ser 

implementadas de forma integrada, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO

Com o avanço tecnológico diversas alternativas 
de fontes estão surgindo para a produção 
de bicombustíveis, uma delas são as microalgas. 
Elas possuem uma grande capacidade de 
armazenamento de lipídios, que são fonte necessária
 para a produção do biodiesel. Além disso, elas tem

capacidade de multiplicação da sua biomassa, 
contribuindo assim para o seu estudo.  Portanto, o 
presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão 
bibliográfica sobre o uso de microalgas para produção 
de biocombustíveis, bem como a viabilidade do 
processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Microalga, Biodiesel, Biocombustíveis.

A BRIEF REVIEW ABOUT THE BIODIESEL PRODUCTION FROM MICROALGAE 

ABSTRACT 

With technological advances several sources 
of alternatives are emerging for the production 
of biofuels, one of them are the microalgae. They 
have a large storage capacity of lipids, which are the 
source necessary for the production of biodiesel. In 
addition, it has a great capacity for multiplication 
of their 

biomass, thereby contributing to its study. Therefore, 
the present study aims to review existing literature on 
the use of microalgae for biofuel production as well as 
the viability of the process. 

KEY-WORDS: Microalgae, Biodiesel, Biofuels
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nesse contexto atual, é dada ênfase aos biocombustíveis, fabricados a partir de biomassa 
biodegradável e renovável. (MATA, 2009) 

Os biocombustíveis já existem a muito tempo, e mesmo assim ainda há deficiência em 
relação a tecnologia empregada para a sua produção. Eles apresentam-se atualmente em três 
gerações. A primeira geração, com tecnologia consolidada, representa grande parte da 
produção mundial, é obtida a partir de açucares ou amidos, (cana-de-açúcar, beterraba, 
milho, trigo, mandioca) no caso do bioetanol. Também pode-se obter de óleos vegetais ou 
gordura animal, (soja, sebo, mamona, dendê, óleo de fritura) no caso do biodiesel. A segunda 
geração fundamenta-se, em tecnologia para a obtenção a partir de materiais lignocelulósicos, 
(resíduos agroflorestais, biomassa de florestas, lixo urbano). (LEITE, 2006). Brasil (2015) relata 
que as algas são uma fonte de biocombustíveis terceira geração, caracterizada pela sua alta 
produtividade de biomassa e óleo, podendo-se produzir tanto o biodiesel como o bioetanol, 
entretanto a tecnologia requerida ainda está em fase de aperfeiçoamento. 

As algas são organismos unicelulares ou multicelulares (filamentosas), eucariontes, 
fotossintetizantes e vivem em ambientes de água doce (rios, lagos ou superfícies úmidas) ou 
salgada (mares e oceanos) (RIBEIRO, 2015). Conforme Brasil (2015) descreve, as algas são 
divididas em macro e microalgas, mas para utilização da fabricação do biocombustível é 
utilizada a microalga por acumularem grande quantidade de óleo, o qual é utilizado na 
produção de biodiesel. Segundo Lôbo e Ferreira (2009), o biodiesel é uma mistura de ésteres 
de ácidos graxos, ésteres aquila (metila, etila ou propila) de ácidos carboxílicos de cadeia 
longa, obtidos por meio da reação de transesterificação dos triglicerídeos de óleos e gorduras 
com álcoois de cadeia curta, podendo ser utilizado puro ou em misturas com o diesel de 
petróleo em diferentes proporções e utilizado em qualquer veículo com motor a diesel.  

Há a necessidade do estudo da viabilidade da produção de biocombustíveis a partir de 
microalgas, o presente trabalho visa apresentar uma breve revisão bibliográfica com o 
objetivo de melhor compreensão da utilização das microalgas para produção de biodiesel. Ao 
final da pesquisa pretende-se avaliar as perspectivas e a importância da utilização desta 
matéria-prima para a geração dos biocombustíveis. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Macroalgas e microalgas. 

De início para um melhor entendimento das macroalgas e microalgas foi necessário 
compreende-las. São seres muito semelhantes como já foi dito e se dividem em dois grandes 
grupos: as macroalgas, visíveis a olho nu, crescem em areia, cascos de tartarugas, recifes de 
coral, raízes de mangue, cascos de barcos, pilares de portos, mas sempre em ambientes com 
a presença de luz e nutrientes, e as microalgas que são microscópicas e responsáveis pela 
coloração e textura caraterísticas dos mares, segundo Chist (2007). 

Deve-se ressaltar que a capacidade de geração e o tipo de óleo produzido entre as duas 
algas é diferente, pois a microalga produz mais óleo e com características propícias à produção 

Vivemos em um mundo em que é necessária grande demanda de energia, em função 
do grande crescimento da população mundial e do consumo, em especial dos países 
desenvolvidos. Com vista de uma carência de recursos energéticos, principalmente os de 
origem fóssil, são buscadas novas alternativas para variação da matriz energética mundial, 
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de biodiesel, mesmo sendo de menor porte, chegando a serem medidas em polegadas, há 
mais facilidade para o cultivo, pois a produção requer menos espaço e se reproduzem muito 
rapidamente. (AMBIENTAL, 2014). 

    Levando em conta a viabilidade para a produção do biodiesel podemos apresentar 
variadas espécies de microalgas que podem ser utilizadas, dentre elas Sargassum, Glacilari, 
Euglena gracilis, Chlorell e Dunaliella Salina. É importante ressaltar os fatores que influenciam 
na velocidade de produção, como a atividade de crescimento, a quantidade de luminosidade, 
a temperatura, a acidez, a salinidade, a nutrição e a composição química do meio na qual a 
espécie será inserida, Cardoso (2012). 

Segundo Sheehan (1998) se levarmos em consideração as algas oleaginosas para a 
produção de biodiesel, o óleo possui composição de ácidos graxos semelhante a de óleos 
vegetais como mostrado na tabela 1. 

2.2 Técnicas para o cultivo de microalgas. 

Para o primeiro passo de obtenção do biodiesel a partir de algas é feita a seleção da 
técnica de dimensionamento para o cultivo e crescimento dessas. Existem vários métodos de 
cultivos para as diferentes utilizações e fins, variando de acordo com a espécie cultivada. 
Bhowmicka (2014) cita que há três técnicas principais de cultivo de microalgas amplamente 
divulgadas; as lagoas de crescimento, as raceway ponds e os fotobiorreatores.  

        Figura 1 – Lagoa Raceway        Figura 2 – Fotobiorreatores 

Fonte: http://www.gazzoni.eng.br/pagina40.htm   Fonte:http://www.brasilescola.com/quimica/biodiesel-

algas.htm 

As lagoas de crescimento, que podem ser abertas ao ar livre ou fechadas, são o método 
mais natural de cultivo de algas. Usando lagoas pode-se cultivar algas em áreas quentes e 
ensolaradas do mundo todo para obter produção máxima. Apesar de ser uma das técnicas 
menos invasivas, ela também apresenta dificuldades; o tempo ruim pode retardar o 
crescimento, assim como contaminação por uma variedade de bactérias ou outros 
organismos externos. Além disso, a água da lagoa deve ser mantida em determinados pontos 
de temperatura, salinidade e acidez o que pode causar complicações para o desenvolvimento 
das algas (NEWMAN, 2010). 
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As lagoas raceway também conhecidas como lagoas de rolamento aberto, são 
bastante utilizadas devido a sua facilidade de operação e construção. Geralmente recomenda-
se o cultivo de algas em tanques abertos de rolamento onde a luz solar disponível 
naturalmente pode ser utilizada como fonte de energia a fim de atingir uma produção de 
biodiesel à base de biomassa de microalgas de baixo custo (BHOWMICKA, 2014). 

Os fotobiorreatores são um conjunto de tubos transparentes, conhecidos como 
coletores solar. Neste sistema, o caldo de algas flui impulsionado por uma bomba mecânica 
ou de transporte aéreo alocada de forma que se garanta a penetração da luz, permitindo 
assim o crescimento máximo de algas. Eles proporcionam um melhor controle sobre as 
condições de cultura e parâmetros essenciais de crescimento, incluindo a temperatura, pH e 
níveis de CO2 e O2. Já que, este tipo de manutenção, diminui a chance de contaminação da 
cultura de algas e de invasão por microrganismos concorrentes (Garcia, 2015). 

Soares (2011) apresenta em seu trabalho que quando a intenção de produção é 
especialmente de larga escala, o crescimento e a reprodução de microalgas devem, 
preferencialmente, ser aplicadas em fotobiorreatores, embora todos os métodos sejam de 
amplo uso, tal técnica se destaca.  

Com relação ao potencial produtivo, as microalgas possuem uma produtividade anual 
e consequentemente um teor de óleo dependente de vários fatores chave, entre eles a 
tensão. Porém a escolha da técnica de cultivo depende de diversos fatores tais como pode ser 
observada na Tabela 2. 

Tabela 2:  Comparação de diferentes técnicas para produção de microalgas. 

Tipos de 

Cultivos e 

Processo 

[C] de

CO2 e O2 

Temp. Escoam. Iluminação Controle Produtividade 

Lagoas/ 

Batelada 

Depende do 

Ambiente 

Depende do 

ambiente, 

presença de 

gradientes e 

profundidad
e 

Sob 

influência 
de 

ventos 

Precária 

para zonas 

de grande 

profundida
de 

Operação 

simples, 

não 
requer 

controle 

Sazonal e 

distribuída 

geograficament
e 

Raceway 

Ponds/ 

Contínuo 

Depende 

do 

Ambiente 

Depende 

do ambiente, 

distribuição, 

homogênea 

Laminar ou 

Turbulento 

Precária 

para zonas 

de grande 

profundade 

Velocidad
e, 

vazões e 

conc. 

Sazonal e 

distribuída 

geograficament
e 
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 Fonte: Soares et al. (2011). 

2.3 Processo de extração do óleo para a produção de biodiesel. 

Para a extração do óleo das microalgas Newman (2015) demonstra o modo de como é 
feito utilizando uma reação química adicional. Uma vez que as algas são colhidas, os lipídios, 
ou óleos, são extraídos das paredes das células das algas. Há várias maneiras de se extrair óleo 
das algas, como por processos químicos onde solventes como benzeno, éter ou hexano são 
usados para promover a extração de lipídios. O uso de enzimas é outro método de extração 
eficaz, que torna o fracionamento do óleo mais fácil. Além destes métodos, o tradicional 
choque osmótico também é usado para rompimento da parede celular das algas. Mas, a 
prensagem de óleo é o método mais simples e mais popular, podendo-se extrair até 75% do 
óleo. Trata-se, basicamente de um processo em duas partes. O método com solvente hexano 
(combinado com a prensagem) extrai até 95% do óleo das algas. Primeiro, a prensa extrai o 
óleo. Depois, a sobra das algas é misturada com hexano, filtrada e limpa para não deixar 
nenhum resíduo químico no óleo. O método de fluidos supercríticos extrai até 100% do óleo 
das algas. O dióxido de carbono age como um fluido supercrítico quando a substância é 
prensada e aquecida para mudar sua composição tanto para líquido quanto para gás. Nesse 
ponto, o dióxido de carbono é misturado às algas. Quando combinados, o dióxido de carbono 
transforma totalmente a alga em óleo. O equipamento e o trabalho extras fazem desse 
método uma opção menos popular. 

Segundo Câmara (2006) em relação ao rendimento em óleo, o de microalgas é pelo 
menos quinze vezes maior que o de palma, oleaginosa que tem alta produtividade. 
Apresentamos na Tabela 3 algumas microalgas promissoras como matéria-prima para a 
produção de biodiesel, em vista do seu percentual de lipídios.  

Tabela 3:  Percentual de lipídios em algumas microalgas em relação à massa seca 
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Microalga % de Lipídios 

Dunaliella tertiolecta 64-71 

Scenedesmus dimorphus 16-40 

Prymnesium parvum 22-38 

Euglena gracilis 14-20 

Chlorella vulgaris 14-22 

Fonte: Takagi (2006) 

Newman (2015) relata que uma vez extraído, o óleo é refinado usando-se cadeias de 
ácidos graxos em um processo chamado transesterificação mostrado na Figura 5. Aqui, um 
catalisador como o hidróxido de sódio é misturado com um álcool como o metanol. Isto cria 
um combustível biodiesel combinado com um glicerol. A mistura é refinada para remover o 
glicerol. O produto final é o biodiesel das algas. 

Figura 3 - Reação de transesterificação de um triglicerídeo. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/quimica/reacoes-transesterificacao.htm 

3 METODOLOGIA 
O presente artigo constituiu-se através de indagações sobre a produção de biodiesel 

de microalgas. Para o desenvolvimento do mesmo foi feita uma revisão bibliográfica profunda, 
dos conceitos, dados e métodos já existentes na literatura por meio livros, revistas, artigos em 
periódicos nacionais e internacionais, blogs, sites, etc., pois o grupo desconhecia 
academicamente tal espécie oleaginosa. Ao todo foram encontrados e estudados oito artigos 
científicos em relação ao tema. Na análise foram utilizados os seguintes descritores: 
“microalgas”; “biodiesel”; “biocombustíveis”. Os autores buscados foram aqueles que 
apresentaram bons resultados em suas pesquisas para poder-se criar uma base sólida e 
futuramente pôr em prática.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A viabilidade da produção em grande escala do biodiesel de algas irá depender dos 

custos de produção. De forma geral são necessários estudos para o desenvolvimento de 
tecnologias de cultivo de microalgas próprias para produção de biodiesel para que o processo 
se torne atrativo economicamente. A estratégia para a elevação da produção seria a escolha 
de algas com alto teor de óleos, e práticas eficazes para o desenvolvimento do cultivo, 
permitindo assim a produção em larga escala.     

  Outrossim,  de acordo com o que é apontado no trabalho de Newman (2015) os testes 
feitos em tanques, ao longo de um ano, evidenciaram que uma microalga como matéria-prima 
para a produção de biodiesel tem eficiência elevada (superior a 90%) na utilização de CO2 e 
alta produtividade em biomassa – de 50g/m².dia, mas estes benefícios não se sustentavem ao 
longo dos meses do ano por conta da variação de temperatura do local, e para contornar este 
problema foi utilizado um sistema de controle de temperatura. As dificuldades, portanto, são: 
encontrar uma variedade com alto teor de óleo, com crescimento rápido, fácil de colher e 
sistema de cultivo com custo apropriado. Resultados promissores vêm sendo obtidos em 
relação ao aumento no teor de lipídios na biomassa de microalgas: Chlorella cultivada em 
diferentes regimes de luz; Navioua pelliculosa em estarvação de silício; Dunaliella tertiolecta 
em diferentes concentrações de cloreto de sódio no meio, chegando a ter 57% do seu peso 
em óleo (TAKAGI, 2006). 

Devido a esse enorme potencial das microalgas na produção de biodiesel, inúmeros 
pesquisadores estudam a viabilidade desse fator positivo comparado as fontes de matérias-
primas já existentes e em desenvolvimento. Nesse mesmo sentido Xu et al., (2006), equipara 
as características físico-químicas do biodiesel produzido a partir do óleo extraído das 
microalgas com diesel petroquímico segundo o órgão norte-americano de normalização 
(American Society for Testing and Materials - ASTM), tais normas podem ser visualizadas na 
Tabela 4. 

Tabela 4:  Comparação das propriedades do biodiesel de óleo de microalgas e óleo diesel e biodiesel norma 
ASTM 

Propriedades Biodiesel a partir 

do óleo de 

Microalgas 

Combustível 

Diesel 

Norma ASTM 

Biodiesel 

Densidade (kg/ L) 0,864 0,838 0,840-0,900 

Viscosidade (mm2/s 
ou 

cSt a 40 °C). 

5,2 1,9-4,1 3,5-5,0 
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Ponto de inflamação 
(°C) 

115 75 Mín.100 

Ponto solidificando 
(°C) 

-12 -50 A 10 - 

Filtro a frio ponto de 

Entupimento (°C) 

-11,0 -3,0 (Máx.-6,7) Verão máx.0 

Acidez (mg KOH/g) 0,374 Máx.0,500 Máx.0,500 

Calorífico (MJ/kg) 41 40-45 - 

Relação H/C 1,81 1,81 - 

Fonte: Xu et al. (2006). 

5 CONCLUSÃO 
Podemos afirmar que temos uma área de estudo muito promissora para a produção 

de biocombustíveis a partir das microalgas, pois eles se apresentam como fontes excelentes 
para a produção de biodiesel. Além disso, apresentam um rápido crescimento, alto teor de 
óleo e pequenas áreas para o cultivo, além de não competirem com a indústria alimentícia, 
com a agricultura e consumir grandes quantidades de gás carbônico.   

A final dessa revisão as microalgas mostraram-se laboratorialmente um investimento 
viável para maior aprofundamento no assunto e desenvolvimento da tecnologia, os relativos 
custos iniciais do processo, associados ao processamento do óleo na produção do biodiesel 
conformam-se como o ponto mais discutível do processo. Assim, o estimulo à produção só 
seria possível por meio de financiamentos e a comercialização dos subprodutos, práticas 
necessárias para que o biodiesel de microalgas se torne economicamente atrativo. Em suma, 
ao considerar a necessidade da diminuição da dependência do petróleo e de práticas salutares 
ao meio ambiente, a produção de biodiesel a partir de óleo de microalgas apresenta-se como 
uma ótima alternativa energética.  
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O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES SOBRE ENERGIAS LIMPAS 
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edilene.medeiros@ifrn.edu.br4. 

RESUMO 

Diante da atual crise energética enfrentada 
pelo Brasil, buscam-se novas fontes a fim de 
controlar esse déficit. Uma grande opção a ser 
estudada seriam as ditas “energias limpas”. 
Portanto, o presente artigo buscou expor a 
percepção dos 

estudantes com relação à Hidrelétrica, Eólica e 
Solar, num questionário que contém cinco 
perguntas, visando também o conhecimento 
pelos impactos e aspectos ambientais de tais 
fontes. 

PALAVRAS-CHAVE: energia, eólica, hidrelétrica, limpa, solar.

THE STUDENTS OF KNOWLEDGE ABOUT ENERGY CLEAN 
ABSTRACT 

Against the current energy crisis faced by 
Brazil, new sources are sought in order to 
control this deficit. A great option to be 
studied would be the so-called “clean 
energies”. Therefore, this article aims to 
expose the students’ perception 

about Hydro, Wind and Solar energies, applying 
a questionnaire containing five questions, also 
seeking theirs knowledge by the environmental 
impacts and aspects of such sources.  

KEY-WORDS: energy, wind, hydropower, clean, solar.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, é conhecido o fato de que o Brasil se encontra em uma crise no setor 

energético. E essa crise se deve principalmente ao fato de se utilizar no país, quase que 

exclusivamente, a energia hidrelétrica (Plano Nacional de Energia — PNE 2030). Usufruir somente 

um tipo de matriz energética, ainda mais a hidrelétrica, pode ser uma atividade arriscada, já que 

existe uma dependência constante com os fatores naturais, que não podem ser controlados pelo 

homem. 

Para contornar o déficit que a crise trouxe, o país deve explorar novas fontes de energia, o 

que pode ser um desafio. Isso porque são vários fatores que interferem na decisão de uma fonte 

energética para determinada região, como por exemplo: fatores climáticos, econômicos e 

ambientais. Na busca por novos meios de se conseguir energia é esperado sempre que haja uma 

preocupação ambiental, buscando fontes que causem o mínimo possível de impactos ao meio 

ambiente: as energias limpas e renováveis.  

Energias limpas são os tipos de energia que não geram resíduos contaminantes ao meio 

ambiente durante a sua fase de produção. Como exemplos se podem citar: energias de marés, 

solar, biogás, eólica e até mesmo as hidrelétricas. 

Contudo, a utilização destes tipos de energia se torna às vezes inviável por questões de 

custo de implantação e operação, por exemplo. Além disso, essas energias não estão isentas da 

geração de impactos ao meio ambiente, apesar de serem mínimos se comparados às demais.  

Um exemplo disso é a energia hidrelétrica, que de acordo com Dachery; Sergnini; Barbisan 

(2010) é um tipo de energia que não gera resíduos ao meio ambiente, tem uma boa capacidade 

produtiva e seu custo de operação é relativamente baixo. Porém, as usinas hidrelétricas podem 

gerar diversos impactos ambientais, como: perda de vegetação, perda de habitat natural de 

animais e erosão. 

Cesaretti (2010) mostra que a matriz eólica é uma energia limpa e relativamente barata 

como a hidrelétrica, contudo também gera impactos que podem ser muito danosos ao meio 

ambiente, como riscos de acidentes a aves e perda de cobertura vegetal. 

E, por fim, a energia solar, que é tida muitas vezes como a ideal, também gera impactos ao 

meio ambiente, como risco de acidente às aves e grande demanda de extração de recursos 

naturais. Além do fato de ser uma das matrizes energéticas mais caras na implantação. 

Muitas vezes, essas informações sobre as energias limpas são desconhecidas pela 

população, a qual acredita que estas fontes são inofensivas ao meio ambiente. Devido a isso, o 

presente trabalho busca conhecer a percepção de estudantes do Campus Natal Central/IFRN sobre 

as energias limpas em questão (hidrelétrica, eólica e solar) e seus impactos ao ambiente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para Roya et al. (2011, p. 145) não há distinção entre os conceitos de energias alternativas,

renováveis e limpas, as quais são tipos de energia que poluem menos do que as demais, além de 

serem inesgotáveis.  

De acordo com Leite (2005), a implantação de hidrelétricas pode gerar impactos ambientais 

na hidrologia, clima, erosão e assoreamento, sismologia, flora, fauna e alteração da paisagem. Na 

hidrologia impacta com a alteração do fluxo de corrente, alteração de vazão, alargamento do leito, 

aumento da profundidade, elevação do nível do lençol freático, mudança de lótico para lêntico e 

geração de pântanos. 

“O desmatamento é o principal fator da redução pluviométrica nas áreas de recarga 

(cabeceiras) dos rios que abastecem as represas”. (CORTEZ, 2005).  

De acordo com Inatomi e Udaeta (2007), as energias limpas não estão isentas de causarem 

impactos ambientais. 

As hidrelétricas, vistas por muitos como uma fonte de “energia limpa”, do ponto de vista 

ambiental não podem ser consideradas uma ótima solução ecológica. [...] 

Os impactos ambientais gerados pela energia eólica estão relacionados principalmente a 

ruídos, ao impacto visual e ao impacto sobre a fauna. [...] 

O impacto ambiental mais significante do sistema fotovoltaico para geração de energia 

solar é provocado durante a fabricação de seus materiais e construção, e também 

relacionado à questões de área de implantação. (INATOMI e UDAETA, 2007). 

3 METODOLOGIA

Para a abrangência de conhecimento foram utilizadas diversas vertentes no campo 

bibliográfico, dentre eles podemos citar o emprego de artigos científicos, monografias, sites de 

pesquisa, livros, estudos ambientais e RIMAs (Relatórios de Impactos Ambientais).  

Ademais, foi aplicado o questionário para noventa estudantes do IFRN-CNAT, contendo 

cinco perguntas que abordam a temática das energias consideradas limpas (Tabela 1). Foram 

utilizadas questões objetivas, pois dessa forma reduziria à resistência e a intimidação dos 

participantes do processo, assim como a eliminaria na subjetividade na coleta de informações 

(GIL, 1995 e ARAÚJO, 2010). 

Tabela 1: Perguntas do questionário aplicado aos estudantes do IFRN-CNAT. 

1. O que você entende por “energia limpa”?

a) São tipos de energia cujo suas matrizes

energéticas não causam impacto ao

meio ambiente.

b) É o tipo de energia que não gera, na sua fase
de produção, resíduos e gases poluentes.

723



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da aplicação dos noventa questionários, podem-se estabelecer os seguintes 
resultados: 

c) É o tipo de energia em que não há

problemas como fraude e desvio de

verbas públicas.

d) É o tipo de energia que gera, na sua fase
final de produção, gás natural.

2. Quais dos exemplos abaixo são considerados “energias limpas”?

a) Das marés, gás natural, eólica, solar. b) Biocombustíveis, biogás, das marés, eólica.

c) Eólica, nuclear, biogás, solar. d) Elétrica, solar, gás natural, biogás.

Marque abaixo os impactos ambientais causados por cada fonte energética. 

3. Hidrelétrica 4. Eólica 5. Solar

a) Perda da vegetação.
b) Perda de habitat para os

animais.
c) Risco de acidente à avifauna
d) Interferência em rotas 

migratórias de peixes.
e) Geração de resíduos sólidos
f) Alteração das vazões e

níveis d’água dos rios.
g) Interferência

eletromagnética
h) Aumento da temperatura

terrestre.
i) Geração de empregos.
j) Aumento da possibilidade

de erosão.
k) Contaminação do lençol

freático.

a) Perda de habitat para os
animais.

b) Degradação da camada de
ozônio.

c) Risco de acidentes à
avifauna.

d) Emissão de GEE (gases
efeito estufa)

e) Geração de resíduos 
sólidos.

f) Interferência
eletromagnética.

g) Contaminação do lençol
freático.

h) Perda de cobertura 
vegetal.

i) Geração de ruídos.

j) Agravamento do 
Aquecimento Global.

a) Emissão de gases poluentes.

b) Necessidade de extração de
recursos naturais em larga
escala.

c) Agravamento do 
Aquecimento Global.

d) Risco de acidente à 
avifauna. 

e) Geração de resíduos 
sólidos.

f) Degradação do solo.

g) Custo acentuado para 
instalação. 
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Figura 1: Gráfico referente ao conhecimento dos estudantes do IFRN sobre as energias limpas. IFRN. 2015. 

Percebe-se que, na Figura 1, a maior parte dos entrevistados (51%) acredita que a definição 
de energia limpa estende-se apenas por implantar fontes energéticas que não prejudiquem ou 
causem qualquer dano ao meio ambiente. Essa é uma afirmação errônea, característica de 
pessoas que possuem pouquíssimo conhecimento sobre o assunto. 

A energia Hidrelétrica, ainda dominante no país e considerada limpa, por exemplo, não 
está isenta de danos ambientais. Causa desde alteração nas vazões dos rios à perda de vegetação 
e de habitat dos animais, conforme o RIMA da Usina Hidrelétrica São Manoel (2011). Outro 
exemplo seria a energia Eólica, trazendo riscos de acidentes à avifauna, grande geração de ruído, 
impacto visual, entre outros, de acordo com TERCIOTE (2002). 

De maneira geral, outras 46% mostraram dominar o básico do assunto, admitindo que a 
energia limpa entende-se por reduzir ao máximo os impactos ao meio ambiente, objetivando a 
não liberação de gases de efeito estufa para a atmosfera e a não geração de resíduos no seu 
estágio de produção.  

Figura 2: Gráfico referente ao conhecimento dos estudantes do IFRN sobre as energias limpas. IFRN. 2015. 
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Quando abordado sobre exemplos de energias limpas na Figura 2, as respostas foram mais 

diversas se comparado à primeira questão. 49% dos estudantes afirmaram que a energia vinda das 

marés, do gás natural, da eólica e solar são limpas. O único, mas grave erro nessa afirmativa é somar 

com o gás natural. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (2015), o gás natural apresenta 

uma vantagem ambiental significativa em relação a outros combustíveis fósseis, em função da menor 

emissão de gases poluentes que contribuem para o efeito estufa. Mas também não está isento, 

afirmando também que os principais gases poluentes emitidos pela produção de energia vinda do gás 

natural são o dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOX) e, em menor escala, monóxido de 

carbono e alguns hidrocarbonetos de baixo peso molecular, inclusive metano. 

Apesar disso, 32% dos estudantes obtiveram êxito na resposta por afirmar que a energia dos 

Biocombustíveis – fontes de energia renováveis de origem biológica, não fóssil (SILVA, Rafael. 2010) –, 

Biogás – É o produto final da fermentação anaeróbica de dejetos animais, de resíduos vegetais e de lixo 

residencial e industrial, em condições adequadas de umidade (FILHO, José; 1981) –, Maremotriz – 

energia gerada a partir das grandes variações de nível entre marés altas e baixas (Adaptado de Wagner 

Tavares, 2005) –, e Eólica – a energia dos ventos pode ser explicada, em termos físicos, como a energia 

cinética formada nas massas de ar em movimento (Alves, 2006) – são fontes energéticas sustentáveis.   

Figura 3: Gráfico referente ao conhecimento dos estudantes do IFRN sobre as energias limpas. IFRN. 2015. 

A partir da determinação dos impactos e aspectos ambientais pelos estudantes, pode-se 
perceber na Figura 3, o seu grau de conhecimento diante de três das principais fontes energéticas 
limpas do Brasil. Dentre elas, há a energia Hidrelétrica, Eólica e Solar. 

Iniciando pela fonte quase total do país, percebe-se a ciência correta da maioria dos estudantes 
para a perda de vegetação da área (19%), perda do habitat de algumas espécies de animais (23%), 
alteração das vazões e níveis d’água dos rios (20%), interferência em rotas migratórias de peixes (19%) e 
aumento da possibilidade de erosão (8%).  
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Figura 4: Gráfico referente ao conhecimento dos estudantes do IFRN sobre as energias limpas. IFRN. 2015. 

Diante dos impactos e aspectos ambientais relacionados à energia Eólica na Figura 4, as mais 
selecionadas são a perda de habitat para os animais (27%) e perda da cobertura vegetal (23%) – 
aspectos pouco significantes devido sua pequena ocupação territorial–, a geração de ruído (18%) e risco 
de acidentes à avifauna (17%) – aspectos muito significantes, caracterizando danos prejudiciais 
constantes, conforme apresentado na Figura 4. 

Apesar de os principais impactos e aspectos terem sido abordados pelos estudantes, outro 
impacto significante apontado por apenas 4% é a interferência eletromagnética. As turbinas 
eólicas em algumas áreas podem refletir em ondas eletromagnéticas, interferindo em sistemas de 
comunicação eletromagnéticos, por exemplo, em transmissões televisivas, que dependendo do 
local de instalação da turbina, pode causar intervenção nos sinais obtidos pelas televisões, rádios, 
entre outros, conforme dados de Inatomi e Udaeta (2007). 

Figura 5: Gráfico referente ao conhecimento dos estudantes do IFRN sobre as energias limpas. IFRN. 2015. 
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Em relação aos impactos gerados pela energia solar, foi possível perceber na Figura 5 que, 
a principal informação que chega ao conhecimento da população é que esta matriz energética 
possui um elevado custo de instalação, além de sua alta necessidade de extração de recursos 
naturais.  

Entretanto, Inatomi e Udaeta (2007) expõem em seu artigo os impactos que essa matriz 
energética acarreta. O risco de acidentes com aves, que é um sério impacto para a região onde são 
implantadas as placas solares, é um fato quase desconhecido de acordo com os resultados do 
questionário.  

Essas informações mostram como o conhecimento sobre a energia solar é ainda superficial, 
o que está relacionado com a baixa implantação da energia no país.

5 CONCLUSÃO

A partir da aplicação dos questionários e análise dos resultados obtidos, foi possível 
perceber que ainda existe um grande desconhecimento por parte dos estudantes a respeito da 
definição de energias limpas. Isso pode ser preocupante no momento da crise energética atual 
onde é necessária a busca por novas fontes energéticas. Por esse motivo é importante que aja 
uma maior ciência da população para as diversas possibilidades afim do fornecimento de energia.  

Outra questão a ser pontuada é em relação ao desempenho do conhecimento dos 
estudantes sobre os aspectos e impactos ambientais das três fontes energéticas abordadas 
(Hidrelétrica, Eólica, Solar). Quando questionados sobre os impactos da energia hidrelétrica, a 
porcentagem das respostas corretas foi elevada. Esse dado pode ser explicado por essa energia ser 
a dominante do país, ou seja, a população obtém maior e melhor conhecimento. Quando 
abordados sobre a energia eólica, também houve um bom desempenho nas respostas corretas, 
mas percebe-se que as alternativas que obtiveram maiores porcentagens são de conhecimento 
geral, ou seja, os impactos mais significantes foram menos apontados, o que afirma um 
conhecimento intermediário dos impactos dessa fonte energética. Já sobre os impactos e aspectos 
da energia solar, percebe-se uma maior discrepância quando mais da metade das respostas se 
basearam apenas ao elevado custo de instalação, uma boa parte na alta necessidade de extração 
de recursos naturais e a menor porcentagem, porém correta, relacionada ao risco de acidente à 
avifauna. Dessa forma, pode-se afirmar que esta última fonte energética apontada foi a que gerou 
mais desconhecimento e talvez dúvida entre os estudantes.   

Portanto, se faz necessário que conheça novas alternativas para a energia elétrica, mesmo 
as poucos exploradas, e também as consequências que essas fontes energéticas podem impactar 
no futuro. Apenas dessa forma poderá haver uma maior força da população para pressionar os 
governantes a adotarem as matrizes energéticas mais adequadas ao país, visando custo-benefício 
e impactos ambientais.  

728



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, K. D. Análise da vegetação e organismos edáficos em áreas de caatinga sob pastejo e 
aspectos socioeconômicos e ambientais de São João do Cariri – PB. 2010. 151 f. Tese 
(Doutorado em Recursos Naturais) –Universidade Federal de Campina Grande, Campina 
Grande. 

BRASIL. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Parte III, Fontes não renováveis. Acesso em 
13 de agosto. 2015. Online. Disponível em: 
<www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par3_cap6.pdf>. 

Cortez, José H. Não existe Energia Limpa. Jornal Gazeta Mercantil. 24 de abril de 2002. C. Online. 
Disponível em: http://www.camaradecultura.org/Nao%20existe%20energia%20limpa.pdf. 
Acesso em 15 set, 2015. 

CESARETTI, Marcos de Araújo. Análise comparativa entre fontes de geração elétrica segundo 
critérios socioambientais e econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Energia) – 
Universidade Federal do ABC, Santo André, 201. Disponível em: 
<pgene.ufabc.edu.br/conteudo/bloco2/publicacoes/Dissertacoes2010/DissertacaoMarcosCes
aretti.pdf>. Acesso em 24 mar. 2015. 

DACHERY, Joiris Manoela; SEVERGNINI, Kathiussia; BARBISAN, Ailson Oldair. Energia hidrelétrica: 
principal fonte energética do país e a UHE Foz do Chapecó. 2010. Unoesc & Ciência – ACET, 
Joaçaba, v. 1, n. 1, p. 31-38, jan./jun. 2010. 2015. Disponível em: 
<editora.unoesc.edu.br/index.php/acet/article/view/172/pdf_27> Acesso em 13 ago, 2015. 

FILHO, José. Biogás, Independência energética do pantanal mato-grossense. 1981. Disponível em: 
<www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/787706/1/CT09.pdf>. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo, Atlas, 1995. 

INATOMI,Thais Aya Hassan; UDAETA, Miguel Edgar Morales. Análise dos impactos ambientais na 
produção de energia dentro do planejamento integrado de recursos. São Paulo. 2007. 
Disponível em: 
<www.espacosustentavel.com/pdf/INATOMI_TAHI_IMPACTOS_AMBIENTAIS.pdf>. Acesso em 
13 ago, 2015. 

LEITE, M. A. Impacto Ambiental das Usinas Hidrelétricas. II Semana do Meio Ambiente. UNESP. Ilha 
Solteira, junho 2005. 

ROYA, Bruno. et al. Biogás – Uma energia limpa. Revista Eletrônica Novo Enfoque, ano 2011, v. 13, 

n. 13, p. 142 – 149. Disponível em:

http://www.castelobranco.br/sistema/novoenfoque/files/13/artigos/12_BunoRoya_Biogas_Prof

_Djalma_VF.pdf. Acesso em 20 set, 2015.

SILVA, Rafael. Biocombustíveis. 2010. Bolsista de Valor: Revista de divulgação do Projeto 
Universidade Petrobras e IF Fluminense, V. 1, P. 365-370. Disponível em: 
<essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/BolsistaDeValor/article/view/1846/1024>. 

729



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

TAVARES, Wagner. Produção de eletricidade a partir da energia maremotriz. 2005. Câmara dos 
deputados. Brasília-DF. Online. Disponível em: <www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema16/2005_266.pdf>. 

TERCIOTE, Ricardo. A energia eólica e o meio ambiente. UNICAMP, São Paulo. 2002. Disponível 
em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022002000100002&script=sc
i_arttext&tlng=pt>. 

730



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

DINÂMICA DE REDE COM A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: UM 
ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN) 

M. V. G. Oliveira1 e G. L. P. Camelo2

E-mail: valiene.oliveira@ifrn.edu.br1; gerda.camelo@ifrn.edu.br2

RESUMO 
O trabalho tem por objetivo investigar a 

formação e a dinâmica de redes com base nos 
princípios da responsabilidade socioambiental. 
Apresenta dados dessa formação entre organizações 
públicas e privadas. A revisão bibliográfica revelou 
que são raros os trabalhos que investigam redes 
nessa perspectiva de dinâmica, qual seja, de grupos 
de corporações de diferentes esferas sociais que se 
unem para criar a responsabilidade compartilhada. 
Dessa forma, serão abordados os procedimentos 
relacionados à execução e à cooperação. Essa 
multiplicidade de fatores incide com a nova realidade 
de gestão coorporativa. As pesquisas foram 

efetivadas no banco de dados da organização pública 
e seus parceiros, no que se refere ao descarte dos 
resíduos perigosos sem geração de custo financeiro. 
Isto mostrou a importância de parcerias para 
solucionar demandas operacionais de forma mais 
rápida e dinâmica. Ressalta-se que a gestão 
operacional diz respeito aos valores sociais, tais como 
a conservação ambiental e a relação com a 
sociedade. Nessa esfera, encontram-se a lei e os 
valores morais que intermediaram a solução do 
problema dos resíduos, desde sua geração até seu 
destino final, fechando, assim, todo o ciclo da cadeia. 

PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica de redes. Responsabilidade Socioambiental. Organizações. 

NETWORK WITH DYNAMIC SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: A 
CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND 

NORTHERN GREAT RIVER TECHNOLOGY (IFRN) 

ABSTRACT 
The work aims to investigate the formation 

and dynamics of networks based on the 
principles of environmental responsibility with 
details of training between public and private 
organizations. The literature review revealed that 
are few studies that investigate networks, in this 
perspective dynamically, ie corporate groups from 
different walks of life who come together creating 
in the process a shared responsibility among the 
entities of the relationship. Thus, we will focus 
on procedures related to enforcement and 
cooperation, involving activities and the disposal of 
the logistics of waste generated, this multiplicity of 
factors influence with the new reality 

of corporative management. Effect were surveys of 
the public organization database partnerships with a 
dedicated optics, exclusively for the disposal of 
hazardous waste and do not generate financial cost. 
This demonstrates the importance of partnerships to 
address operational demands faster and more 
dynamically. The operational management with 
regard to social values, such as environmental 
conservation and the relationship with society. In this 
sphere, they are the law and the moral values that 
brokered the waste problem solution, from its 
generation to its final destination, thus closing the 
entire chain cycle. 

KEY-WORDS: Network Dynamics. Social and Environmental Responsibility. Organizations. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Um fenômeno que vem sendo, frequentemente, observado diz respeito a existência de 
redes corporativas, ou estruturas de gestão de rede, envolvendo diferentes atores, organizações 
ou grupo de pessoas, relacionando-se a partir do estabelecimento e manutenção de objetivos 
comuns e de uma dinâmica gerencial compatível, adequada e estratégica.  Isso se apresenta, 
igualmente, em diferentes campos gerenciais, manifestando-se na existência de redes 
organizacionais, redes de serviços, redes políticas e redes sociais.  

Apesar dos diferentes atores envolvidos em todas as parcerias, encontram-se elementos 
comuns, objetivos mútuos, impulsionados pelos desafios de estabelecer uma parceria, capaz de 
viabilizar um resultado positivo, rápido e dinâmico para um objetivo estabelecido. 

Por meio das novas tecnologias e avanços das informações, as redes têm sido vistas como 
a solução adequada para administrar problemas gerenciais em que existem múltiplos atores 
envolvidos, havendo inclusive uma crescente demanda por benefícios e por participação 
integrada, gerindo uma logística estratégica na cooperação e participação de todos os entes 
envolvidos. 

Dessa forma, as transformações estratégicas vêm influenciando o modelo de gestão do 
Estado e suas relações com a sociedade, proporcionando interação na sua estrutura, 
descentralizando, desburocratizando e inovando nas parcerias entre entes estatais, organizações 
empresariais ou sociais. 

As organizações, também, buscam estreitar seus laços organizacionais, capazes de 
gerenciar um resultado que lhes tragam benefícios, sejam eles, econômico ou social e nesse 
cenário, o ambiental, visando promover a sua responsabilidade socioambiental, bem como 
atender ao cenário legislativo vigente na área da responsabilidade compartilhada. 

Existe, nessa estruturação de redes, uma construção de mecanismos e processos de 
negociação, gerando consensos, estabelecimentos de regras de limites de atuação, de limites de 
responsabilidades, interação e administração de recursos. Nas discussões sobre estruturação, 
existe um amplo leque de aspectos, tais como: os benefícios, a estrutura, as transações, o estudo 
de variáveis específicas e as bases de sua dinâmica. Na formação dessa base estrutural, as redes se 
moldam em diferentes aspectos, ora em movimentos estratégicos, ora para soluções de 
problemas de custos e ainda, ora estruturadas nas relações sociais.   

Importante, ainda, falar sobre a socioambiental, visto que as organizações - pública ou 
privada - estão atentas para os riscos que suas atividades possuem. Apesar disso, uma grande 
parte delas não sabe como agir para galgar um estágio de progresso e desenvolvimento para que 
possam ser classificadas como aquelas que contribuem para o alcance de uma sociedade 
sustentável e um meio ambiente equilibrado.  

O objetivo dessa pesquisa consiste em investigar a formação e dinâmica de redes com 
base nos princípios da responsabilidade socioambiental, apresentando os dados dessa formação 
entre organizações pública e privada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O conceito de redes evoluiu ao longo e vem, cada vez mais, se destacando no ambiente 
organizacional, visto que vem sendo abordado, na teoria organizacional, desde o começo do 
século XX (NOHRIA, 1992) e perdura com força na atualidade. Para este trabalho, escolheu-se a 
definição de Inojosa (1998), considerada bastante pertinente: “Rede é parceria voluntária para a 
realização de um propósito comum. Implica, nesse sentido, a existência de entes autônomos que, 
movidos por uma ideia abraçada coletivamente, livremente e mantendo sua própria identidade, 
articulam-se para realizar objetivos comuns”. 

Para se trabalhar o significado de dinâmicas de redes, segue a contribuição de Castells 
(1999), quando diz que está em desenvolvimento uma nova forma de sociedade, organizada no 
formato de redes. Os eventos que definem uma sociedade, com seus rituais, as rotinas de vida das 
pessoas e os modos de produção e consumo, estão se alterando no mundo, operando por meio da 
multiplicidade de ligações entre as pessoas (diferente do padrão de poucas pessoas) e pela 
simultaneidade (diferente das relações ao longo de um tempo). 

Nohria e Ecles (1992), afirmam que é cada vez mais difícil entender os mercados e as 
organizações quando se analisam as empresas isoladas. Afirmam, ainda, os autores que a análise 
na perspectiva de redes é coerente com os formatos atuais de negócios e trazem vantagens para a 
compreensão de certos temas, como poder e liderança, já que aparecem nas conexões, que são 
visíveis e possíveis de ser investigada. O princípio que mais interessa ao presente trabalho é a 
afirmativa de que todas as organizações estão em redes, e a rede é o conjunto de conexões das 
organizações que participam dessa estratégia de cooperação. 

Com relação à responsabilidade socioambiental, Hart (1997) afirma que as empresas 
precisam criar uma visão de economia global sustentável, ou seja, desenvolver estratégias e 
competências integradas com o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, coerentes com os problemas 
nas diferentes economias de mercado, sobrevivência e da natureza. 

Sob esse enfoque, Savitz e Weber (2007) asseguram que a empresa sustentável gerencia 
o negócio com o intuito de gerar benefícios para todas as partes envolvidas com a organização.
Diante disso, infere-se que estas não realizam ações de responsabilidade social de maneira
abstrata. Ao contrário, elas buscam sempre atender, de forma simultânea, aos interesses da
comunidade em que atuam, ou seja, ter uma natureza estratégica.

Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto nº 7.404, de 23 
de dezembro de 2010, destaca-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos e a logística reversa. De acordo com a PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos é o "conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana 
e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei." 

A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade 
compartilhados pelo ciclo de vida dos produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
define a logística reversa como "instrumento de desenvolvimento econômico e social, 
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caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.  

3 METODOLOGIA 

O objetivo da pesquisa consistiu em investigar as ações de cooperação e responsabilidade 

socioambiental de uma organização pública com organizações privadas, observando se as ações 

efetivadas por elas podem ser classificadas como sistemas de redes, apresentando dados dessa 

formação. Para este estudo, foram escolhidas três organizações do setor de descarte de resíduos 

que fazem parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, não gerando nenhum custo para a instituição, tampouco obrigação contratual.  

Com base nessas considerações, procurou-se primeiramente, identificar quais os resíduos 

gerados pelo Instituto que podem ser descartados, legalmente, sem gerar custo aos cofres 

públicos. Em seguida, com base no argumento proposto, procura-se identificar as organizações 

que trabalham em rede e que promovem ações desenvolvidas de responsabilidade ambiental 

recíproca, de um lado a demanda do descarte, e do outro coletora do material proposto na 

pesquisa, visando a cumprir a sua obrigação legal no âmbito da logística reversa. 

A metodologia obedeceu ao modelo descritivo, apresentando características de 

observação, registros, análise e correlaciona os fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando 

descobrir, com a máxima precisão, a frequência com que um fenômeno ocorre. Já o modelo 

quantitativo pretende garantir, com confiabilidade nos resultados, evitando distorções de análise 

e interpretação, permitindo, assim, uma margem de segurança considerável quanto às deduções. 

Dessa forma, serão trabalhados os procedimentos relacionados à forma como está sendo 

executada a cooperação entre esferas sociais diferentes, descrevendo atividades realizadas e a 

logística de envio dos resíduos gerados.  

Nesse trabalho, utilizou-se, como fonte de dados, o material do Projeto Campus Verde, 
instituído, em 2011, e, atualmente, é responsável pela sustentabilidade da Instituição de ensino da 
referida pesquisa.  

Por uma questão de ética, não serão citados os nomes das organizações envolvidas, sem 
uma autorização prévia, mas utilizada, apenas, a nomenclatura organização 1 e 2. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A fonte de pesquisa é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN), localizado no estado do Rio Grande do Norte, com categoria administrativa 
pública e organização acadêmica, atuando no mercado acadêmico há mais de 100 anos.  Atuando 
em cursos em várias áreas do conhecimento, com aproximadamente 2.600 alunos matriculados, 
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aproximadamente 3.129 servidores (docentes e técnicos administrativos), 21 Campi espalhados 
pelo estado e uma Reitoria, no semestre da realização da pesquisa. 

O IFRN tem como função social ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade 
referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica, capaz de articular ciência, cultura, 
trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 
cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à 
transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social. 

Tem como objetivo principal a busca de trabalhadores para a formação profissional em 
nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas, cursos de tecnologia e pós-
graduação), além de ministrar cursos de formação inicial e continuada a trabalhadores; ministrar 
educação de jovens e adultos; ministrar ensino médio; ministrar educação profissional técnica em 
nível médio; ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 
ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos; ministrar cursos de licenciatura; realizar 
pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de forma criativa e 
estendendo seus benefícios à comunidade; estimular a produção cultural; estimular e apoiar a 
geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão; promover a 
integração com a comunidade e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa 
aplicada. 

A Organização 1 - é uma das principais marcas de soluções de impressão do mundo, com 
mais de 30 anos de experiência no mercado e presente em mais de 120 países. No Brasil, há 18 
anos, se destaca por seu pioneirismo e desenvolvimento de tecnologias inovadoras. A companhia, 
fundada, em 1881, é composta por organizações dos setores de telecomunicações, informática, 
eletroeletrônicos e componentes. Dentro do seu programa de sustentabilidade tem a finalidade 
de conscientizar seus clientes dos impactos ambientais que o lixo eletrônico pode causar ao meio 
ambiente, se descartado de forma inadequada.  Gratuitamente foi disponibilizado o Programa de 
Sustentabilidade visando ao retorno de consumíveis usados e equipamentos obsoletos, para a 
destinação de forma adequada, por organizações contratadas e auditadas, evitando a 
transferência desse passivo ambiental a qualquer aterro sanitário ou industrial no país, de acordo 
a legislação. O transporte do material e sua destinação são de total responsabilidade da empresa, 
inclusive os custos inerentes ao processo (frete, armazenamento, descaracterização do material, 
certificados). 

A Organização 2 - foi fundada em 1º de maio de 2002, e surgiu com a necessidade de 

garantir e assegurar os controles dos processos e das informações entre clientes e fornecedores e 

vice-versa, fazendo com que ela investisse no mercado de Logística Reversa via web, denominada 

de Gerenciamento Logístico. É especializada em leis ambientais aplicáveis no Brasil e no 

transporte, manuseio, armazenamento, tratamento e destinação final desses resíduos, o que 

justifica a preocupação com o meio ambiente, preservação da natureza e com os recursos 

naturais. Surge, portanto, o diferencial dessa empresa no mercado brasileiro que tem por objetivo 

gerenciar toda a cadeia da logística reversa e requisitos estatutários e legais em nível Brasil via 

web, uma necessidade atual de grandes organizações no mercado brasileiro. 
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Após uma intensa pesquisa, o IFRN encontrou as organizações 1 e 2, as quais promovem 

um programa de sustentabilidade visando ao retorno de consumíveis usados ou equipamentos 

obsoletos para a destinação de forma adequada e em grande parte reciclada em vários produtos, 

elas são contratadas e auditadas, evitando a transferência desse passivo ambiental a qualquer 

aterro sanitário ou industrial no país. A figura 1 demonstra a relação de rede estabelecida; nesse 

processo, criou-se a responsabilidade compartilhada entre todos os entes da relação: fabricante, 

importador, distribuidor, comerciante e consumidor. O transporte do material e sua destinação 

são de total responsabilidade da empresa, inclusive os custos inerentes ao processo (frete, 

armazenamento, descaracterização do material, certificados).  

Figura 1: Articulação em rede entre as organizações 

Organização
Pública

Organização
Privada 1

Organização
Privada 2

Reuso ou 
descarte

dos resíduos

Fonte geradora

Fonte: Elaborada pelas autoras (2015). 

Nesse sentido o gerenciamento logístico junto ao tratamento dos resíduos sólidos, em 

especial, pilhas, baterias, toneres e material de escrita usado, trazem uma solução que seria o 

descarte adequado e a destinação final ambientalmente correta desses resíduos. Daí então, surge 

o diferencial, nesta pesquisa, em mostrar toda a cadeia da logística via web, uma necessidade

atual de grandes organizações no mercado brasileiro.

Para a organização 1, que trabalha com solução de impressão, o material de descarte 

seriam os toneres que não podem ser mais reaproveitados. O Instituto fez um cadastro no site e 

quando necessário solicita a coleta (nesta fase não tem um quantitativo mínimo de coleta). 

Aproximadamente, em 2 (duas) semanas, a transportadora, contratada pela empresa, vem pegar 

o resíduo que deve estar devidamente embalado.

No site dessa organização, o Instituto pode ter todo um acompanhamento do descarte, 

gerar relatórios, verificar a destinação de resíduos, conhecer o programa de coleta e a sua política 

ambiental. 

Para os Campi do interior onde o descarte é ainda mais difícil devido à precária 

responsabilidade socioambiental que lá existe, os responsáveis do setor de manutenção enviam 

para a Reitoria, a qual solicita a coleta pela plataforma. 
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A pesquisa no banco de dados mostrou o quantitativo de descarte de toner gerado pela 

Instituição. Foram enviados para a empresa 2.251 toneres, e destes volumes, 1.289 tornaram-se 

efetivamente inservíveis.  

Para a organização 2, que trabalha com solução de eletroeletrônico, o material de 

descarte em foco seriam as pilhas e baterias que não podem ser mais reaproveitadas. O Instituto 

fez um cadastro por e-mail e solicita a coleta do resíduo; nessa fase, existe um quantitativo 

mínimo de coleta, ou seja, para cada 30 kg coletados faz-se um pedido de coleta. 

Aproximadamente, em 3 (três) semanas, a transportadora, contratada pela empresa, vem pegar o 

material.  

Para esse acompanhamento do descarte, são enviados laudos, declarações e certificações 

via e-mail, ficando o Instituto encarregado de elencar todo o quantitativo gerado. Para os Campi 

do interior, o descarte é feito da forma mencionada anteriormente. 

A pesquisa no banco de dados mostrou o quantitativo de descarte de pilhas e baterias 

gerados foi no montante de 720 Kg. Nessa coleta específica, a quantidade do material descartado 

deve ser considerada não somente para o uso da instituição, mas também externo, visto que ela é 

um ponto de coleta desse material. 

A gestão operacional dessa parceria diz respeito aos valores sociais, como a conservação 

ambiental, a relação com a sociedade e o cumprimento legal. Nessa esfera, estão as leis e os 

valores morais que intermediarão a solução do problema dos resíduos, desde a sua geração até o 

seu descarte final, fechando todo o ciclo produtivo.  

Nessa outra perspectiva, a pesquisa também procurou compreender a questão das 

obrigações financeiras das organizações nesse ciclo de cooperação.  Ao avaliar a rede estabelecida 

entre as organizações 1 e 2, observou-se que existe uma economia financeira para o Instituto.  

Na tabela 3, existe um recorte do Termo de Referência de uma licitação ocorrida no ano 

de 2015, com os valores estimados para coleta e transporte de resíduos perigosos, quando o IFRN 

não conseguiu estabelecer parcerias para os demais resíduos gerados.  

Tabela 3: Valor referente ao serviço de coleta e transporte de resíduos perigosos 

Fonte: Termo de referência da licitação feita pelo Campus Central (2015) 
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Na tabela 4 tomando como referência a tabela anterior, tem-se um valor unitário 

estimado para coleta de R$ 10,93 (quilograma (Kg)). Considerando o quantitativo avaliado para 

pilhas e baterias que foi de 720Kg, tem-se uma economia de R$ 7.869,60. O peso aproximado de 

toner foi de 3.376,5Kg (considerando o peso unitário do toner de 1,5Kg), tendo sido destinadas 

2.251 unidades, para uma economia de R$ 36.905,15. Perfazendo um montante de R$ 44.774,74, 

esse seria o valor aproximado a ser pago pelo Instituto caso não existissem as parcerias. 

Tabela 4: Valor em moeda corrente para o descarte do material 

Descrição Valor Unitário Peso Total 

Pilhas e baterias 10,93 720 7.869,6 

Toner 10,93 3.376,5 36.905,15 

Total RS 44.774,74 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2015) 

Ao avaliar a coleta feita por ambas as organizações, compreende-se que existe um valor 

econômico para a Instituição que vai além da dimensão da responsabilidade social. Há de se 

considerar que, nesse, cenário o Instituto passa a ser a grande beneficiada, visto que, além da 

economia, existe a questão operacional jurídica para esse descarte que seria a pratica do processo 

licitatório, como ocorre com outros materiais: lâmpadas, material de laboratório, saúde e outros 

produtos químicos inerentes às atividades administrativas e educacionais.  

O Instituto promove outras parcerias de sucesso para o gerenciamento dos resíduos de 

maneira bem dinâmica, ora gerando ônus para a instituição, ora promovendo ações sociais. A 

busca por parceiros, visando à solução do problema de descarte de resíduo, gerado por suas 

atividades administrativas e de ensino é constante, haja vista a grande preocupação com as 

questões ambientais. 

A conquista pelo desenvolvimento sustentável que não comprometa a capacidade do 

meio ambiente de fornecer os recursos para o processo de produção de bens e serviços é uma 

meta que precisa ser alcançada. Nesse cenário, as organizações têm procurado contribuir e - o 

mais importante – elas já estão se conscientizando de que não existe produção sem impacto 

ambiental. O ciclo produtivo é uma sequência de fases relacionadas com extração, produção, 

transporte, venda, consumo e descarte. A figura 3 exemplifica um ciclo de produção genérico, que 

começa com a exploração do recurso natural, como fonte de matéria-prima, embutido nessa fase, 

energia, água e uso do solo, culminando com a disposição final dos resíduos, quando a produtora 

contrata uma organização para se encarregar do descarte final como forma de mitigar o seu 

impacto ambiental.   
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Figura 3: Ciclo da cadeia produtiva com responsabilidade ambiental 

Recurso
natural

extração produção 

transporte 

venda 

Organização Pública

Organização 
receptora

Reuso dos 
resíduos

consumo 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2015) 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização pública exerce um papel fundamental na sensibilização da sociedade na 

medida em que adota procedimentos que minimizam impactos ambientais, promovem parcerias 

nas suas atividades, buscando práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos públicos. 

Essa responsabilidade se torna efetiva com a elaboração de políticas de rede corporativas visando 

otimizar o trabalho organizacional dos entes envolvidos, um precisando do descarte e o outro de 

efetuar a coleta para promover a responsabilidade compartilhada. 

As estratégias e ações de redes trabalhadas nesta pesquisa servem para contribuir com a 

transição do modelo de desenvolvimento no Brasil para um novo paradigma, que contemple os 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, de modo que o desenvolvimento sustentável do País 

deve ser promovido a partir de uma construção coletiva, integrando o grande ciclo de produção, 

venda e descarte de um determinado produto. Pensando nessa estratégia, o Instituto Federal fez 

uma pesquisa para promover parcerias com organizações que tenham responsabilidade 

socioambiental para fazer um descarte de material considerado perigoso e que causam um grande 

impacto ambiental para a natureza. Apesar da diversidade de atividades desenvolvidas, de 

instituições, de atores e recursos envolvidos, em todos os casos encontram-se elementos comuns, 

representados pelos desafios de estabelecer modalidades gerenciais capazes de viabilizar os 

objetivos pretendidos. 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar a formação e dinâmica de redes com base nos 

princípios da responsabilidade socioambiental e apresentar os dados dessa formação entre 

organizações pública e privada. Os indicadores apresentados mostram que as parcerias 
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produziram bons resultados, sendo bastante positivos quanto à promoção de cooperação de 

diferentes esferas sociais, havendo uma racionalização inclusive de gastos públicos, visto que 

nenhuma atividade apresentada, nesta pesquisa, gerou ônus para a instituição, tampouco 

obrigações futuras.  

Ademais, a pesquisa em questão fomentou dinâmicas e ações que mudam o atual 

paradigma de produção e consumo, contribuindo significativamente para o desenvolvimento 

sustentável da economia e da sociedade brasileiras, bem como para a consecução dos futuros 

objetivos de desenvolvimento sustentável, visando integrar uma rede de gestão e sua 

responsabilidade socioambiental. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a 
percepção ambiental de agricultores familiares 
residentes na região de Gramorezinho em Natal/RN, 
alcançados pelo projeto “Amigo Verde”, capitaneado 
pelo Ministério Público do RN, a partir da ótica da 
racionalidade ambiental. Para tanto, pretende-se 
utilizar da metodologia de observação não 
participante, além da execução de pesquisa 
bibliográfica e documental; coleta de dados 
secundários do projeto “Amigo Verde 
Gramorezinho”; visitas à comunidade; coleta de 
dados primários através de entrevistas; tratamento e 
análise dos dados e por fim, apresentação dos 

resultados à comunidade e aos outros atores sociais 
envolvidos, quais sejam: Ministério Público, Entidades 
Educacionais, prefeitura, Órgãos ambientais. Os 
resultados esperados com a consecução deste 
trabalho são o de gerar conhecimento e dar voz aos 
atores sociais tradicionais para que se possa 
contribuir para o desenvolvimento socioambiental 
dos agricultores da comunidade com vistas a uma 
maior sustentabilidade, através da ampliação da visão 
de forma holística e dentro dos preceitos da ciência 
ambiental. Tal fato se refletirá em benefícios para a 
comunidade, para o entorno e também para todos os 
consumidores dos produtos. 

PALAVRAS-CHAVE: percepção ambiental, educação ambiental, agricultura familiar. 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF GRAMOREZINHO FARMERS FROM THE 
PERSPECTIVE OF ENVIROMENTAL RATIONALITY  

ABSTRACT 
This research aims to analyze the environmental 
perception of farmers in Gramorezinho region, in 
Natal / RN, achieved by the "Amigo Verde" project, 
led by the Public Ministry of RN, from the perspective 
of environmental rationality. To this end, we intend 
to use the non-participant observation methodology, 
and performing bibliographical and documentary 
research; collect of secondary data from the project 
"Amigo Verde Gramorezinho"; visits to the 
community; collect of primary data through 
interviews; and analysis of data and finally present 
the results to the community and other social actors 

involved, as: Public Ministry, Educational Institutions, 
city hall, environmental agencies. The expected 
results with the achievement of this study is to 
generate knowledge and give voice to the traditional 
social actors so that they can contribute to the 
environmental development of community farmers 
with a view to sustainability by expanding the holistic 
view and within the precepts of environmental 
science. This fact will be reflected in benefits to the 
community, for the environment and for all consumer 
products. 

KEY-WORDS: environmental perception, environmental education, family agriculture. 
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1  INTRODUÇÃO

No início do século XXI o agronegócio apresenta-se como um importante elemento 
na balança comercial brasileira, fonte de divisas num país baseado na exportação de 
commodities. Esta agricultura em larga escala além de, em sua maioria, não visar o 
mercado interno, também é responsável pela degradação de diversos ecossistemas, 
dentre outras razões, pela mecanização e pelo elevado uso de agrotóxicos. Por outro lado, 
apesar de não figurar como um gigante econômico, a agricultura familiar persiste, ou por 
que não dizer, resiste, na base da nossa economia, sendo responsável pela fixação de 
famílias no campo de onde tiram o seu sustento com dignidade. 

Reconhecendo o potencial socioeconômico, programas governamentais surgiram 
para incentivar a agricultura familiar. Em 1996 surge o Programa Nacional de 
fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que prevê financiamentos para projetos 
individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da 
reforma agrária. É um programa importante que, no entanto, não contemplava aspectos 
ambientais. Somente com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CNDRS através do Decreto Federal 3508, de 14 de junho de 2000 e 
atualizações posteriores, incentivou-se legalmente a adequação de políticas públicas 
federais às necessidades da reforma agrária e da agricultura familiar, na perspectiva do 
desenvolvimento rural sustentável. 

A comunidade de agricultores de Gramorezinho, situada em região periférica de 
Natal, RN, é um exemplo de comunidade que se formou espontaneamente, proveniente 
do êxodo rural. Segundo os moradores mais antigos, estabeleceu-se na localidade há mais 
de 40 anos, relativamente próxima à capital do estado preservou o modo de vida agrícola. 
Até recentemente, antes da implantação do projeto Amigo Verde, produziam hortaliças 
com utilização indiscriminada de agrotóxicos, sem a realização de manejo ou qualquer 
outra prática ecológica. Esta produção ocorria em sítios localizados, segundo o Plano 
Diretor da cidade, na Zona de Proteção Ambiental 09 do Rio Doce e em uma Área Especial 
de Interesse Social de Segurança Alimentar (Lei Complementar nº 082/2007). 

Os agricultores são ligados à Associação de Amigos Moradores no Sítio Gramoré e 
Adjacências – AMIGS, que foi fundada em 05 de março de 2005, situada na região da Zona 
Norte da cidade do Natal. 
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A produção das hortaliças por meio do modelo convencional, com elevada utilização 
de produtos agrotóxicos em seu processo de plantio, gera danos diretos e indiretos aos 
agricultores, ao solo, aos recursos hídricos, e ao consumidor, que ingere os alimentos 
contaminados. A sustentabilidade econômica da atividade também era claudicante, pois os 
agricultores da comunidade já tinham a fama de que usavam muito agrotóxico, sendo 
rejeitados por redes de supermercado e causando repercussão negativa na esfera social, 
familiar e econômica das pessoas da comunidade. 

A partir de 07 de abril de 2011, a comunidade passou a ser atendida pelo Projeto 
“Amigo Verde”, que implementou mudança do sistema de plantio realizado por tais 
agricultores familiares, para que praticassem a agricultura orgânica. Tal projeto traz 
benefícios aos próprios associados, ao meio ambiente, aos recursos hídricos, bem como 
todos os consumidores da Grande Natal. Mas esta mudança não foi totalmente 
espontânea. As famílias celebraram um Termo de Ajustamento de Conduta com o 
Ministério Público do Rio Grande do Norte, em que se comprometeram a atingir a 
regularização ambiental da atividade.  

O projeto “Amigo Verde” revelou-se bem sucedido e até foi premiado 
nacionalmente. Beneficiou de forma direta 120 famílias, totalizando uma população 
aproximada de 514 pessoas, sem contar com os benefícios difusos e coletivos da 
descontaminação do meio ambiente para os moradores do entorno e as futuras gerações. 

Vencendo todos os desafios iniciais, o Projeto “Amigo Verde” encerrou sua primeira 
fase tendo cumprido a maior parte dos seus objetivos, do ponto de vista daqueles que o 
planejaram e o implementaram. Sem dúvida, os benefícios foram imensos, porém, 
naturalmente, surgiram demandas e lacunas a partir da própria execução do projeto, 
inclusive com relação a sua sustentabilidade pela própria comunidade, de forma autônoma 
e com recursos próprios. Os agricultores, que inicialmente participaram do projeto por 
força de um Termo de Ajustamento de Conduta, paulatinamente foram aderindo aos 
princípios ambientais do mesmo, ao perceberem os benefícios diretos e indiretos do 
plantio sem agrotóxicos. 

Esta construção de um novo olhar a respeito da questão ambiental nos remete ao 
conceito de Racionalidade Ambiental preconizada por Leff (2006). Segundo este autor, o 
desenvolvimento sustentável requer um processo contínuo de formação de um novo saber 
complexo, baseado em novos paradigmas e numa construção coletiva refletida. Enfim, 
todos precisam acreditar na ideia, perceber o ambiente com a sensação de pertencimento 
com postura colaborativa, de forma a contribuir para a sustentabilidade, beneficiando as 
gerações presentes e futuras.   
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Enfim, diante dos novos paradigmas, a oitiva dos atores sociais envolvidos nesse 
importante projeto faz-se necessária, pois um diagnóstico a partir da ótica dos que foram 
alcançados pelo projeto ajuda no sentimento de pertencimento e conduz à 
sustentabilidade de determinada comunidade. 

Diante do exposto, surge a problemática: qual a percepção ambiental dos 
agricultores da comunidade após a implementação do projeto “Amigo Verde 
Gramorezinho” e que rumos a comunidade deve seguir para alcançar a sustentabilidade 
com maior autonomia? 

Dessa forma, surge a presente pesquisa, tendo como objetivo geral: Analisar a 
percepção ambiental dos agricultores familiares da área de Gramorezinho, em Natal/RN, a 
partir da ótica da racionalidade ambiental, com vistas a subsidiar a continuidade de ações 
voltadas para o desenvolvimento socioambiental da comunidade.  

Em relação aos objetivos específicos, foram estabelecidas três principais metas, 
objetivando a compreensão do cenário exposto: 

 investigar a realidade da comunidade Gramorezinho através de observação in loco;

 aplicar instrumentos de coleta de dados junto aos atores sociais;
compreender como se dá a percepção ambiental dos agricultores familiares da área
de Gramorezinho, em Natal/RN;

 elaborar um documento com resultados da pesquisa de forma a apresenta-lo a
comunidade e outros atores sociais.

É nítida a importância da realização desta pesquisa para análise da percepção 
ambiental dos agricultores. Assim, a consecução deste estudo se justifica pela necessidade 
de se avaliar o alcance do projeto “Amigo Verde” do ponto de vista dos atores sociais 
envolvidos, desta forma será possível propor a continuidade baseado no retrato mais 
ampliado. O estudo da percepção ambiental é um importante instrumento para 
compreender comportamentos de uma determinada comunidade e também para corrigir 
rumos e planejar ações futuras de sensibilização para a sustentabilidade. 

Além disso, a existência de um bem sucedido projeto que envolveu ações de 
educação ambiental na comunidade a ser pesquisada estabelece um parâmetro inicial 
bastante significativo para ser analisado e aprimorado a partir da visão dos agricultores, 
que são, por excelência, atores sociais tradicionais.  
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Afinal, o projeto “Amigo Verde” tem por escopo, além de recuperar o meio 
ambiente, melhorar a qualidade de vida dos agricultores e suas famílias, no ponto de vista 
econômico e socioambiental. 

Portanto, não obstante os efeitos benéficos claramente percebidos e divulgados do 
projeto capitaneado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, cabe após o 
amadurecimento temporal, ouvir, do ponto de vista científico, a voz dos participantes, 
numa abordagem holística que inclua aspectos teóricos de racionalidade ambiental e que 
contemple aspectos sociais, psicológicos, econômicos, ambientais e culturais. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Percepção ambiental

Todo ser humano vê o mundo através de um filtro formado por suas crenças e história de 
vida. Dessa forma, o processo de perceber o mundo e suas nuances é naturalmente complexo. 
Diante dessa complexidade, como se pode aferir a percepção ambiental? Tratando do assunto, 
Marin, Oliveira e Comar (2003) ressaltam que a percepção quando busca a apreensão da 
realidade, não pode ser medida apenas pelas vias racionalistas embasadas somente em 
características conceituais. 

      As formas distintas de se retratar a natureza também são abordadas por Leff (2002), que, 
para o autor, perpassa pela ética: 

Sob a perspectiva da ética, as mudanças nos valores e comportamentos dos 
indivíduos se convertem em condição fundamental para alcançar a 
sustentabilidade. Cada uma destas perspectivas implica projetos 
diferenciados de educação ambiental, centrados na formação econômica, 
técnica e ética (LEFF, 2002, p. 247). 

Assim, a Percepção Ambiental não pode ser aferida de forma fria e estanque, requer um 
envolvimento do pesquisador com a comunidade e seu cotidiano. Conhecer como os atores sociais 
locais percebem o seu ambiente, ondem vivem e retiram seu sustento, ouvir suas histórias de 
vida, suas esperanças e frustações, é de fundamental importância para a continuidade de ações 
com bases locais, partindo da realidade de quem mais sente os impactos de um projeto, programa 
ou qualquer ação exógena ou endógena.  Adequar um projeto à percepção de diferentes grupos 
de pessoas é fundamental para planejar e, caso necessário, rever ações de educação ambiental e 
sustentabilidade, pois avalia a sua eficácia e contribui para a sua continuidade (HOEFFEL et al. 
2008). 
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2.2 Educação ambiental e a construção da sustentabilidade

      A busca da sustentabilidade e da racionalidade ambiental, conforme comentado no tópico 
anterior, naturalmente perpassa pelo processo de educação ambiental, presente e necessária em 
todos os momentos. Por ser um pilar da nova racionalidade, a educação deve ser exercida num 
contexto mais amplo: o da educação para o fortalecimento da cidadania concretizada pela 
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se ser um ator 
corresponsável na defesa da qualidade de vida. A educação ambiental, assim, se relaciona com a 
cidadania, pois esta tem relação com a sensação de pertencimento a um lugar, a uma coletividade 
(JACOBI, 2003). 

      Do ponto de vista jurídico, existe toda uma base legal para implantação de ações de 
educação ambiental, a partir da Lei 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente em que a 
educação figura entre os seus princípios a serem atendidos (Art. 2º, inciso X): “educação ambiental 
a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

Cita-se também a Lei 9795/99, a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, que logo 
em seu artigo primeiro estabelece ligações com conceitos teóricos de vanguarda, como a 
racionalidade ambiental: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Portanto, o processo de educação ambiental é contínuo e deve se nortear em princípios 
como o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a vinculação entre a ética, a 
educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo e o reconhecimento e o respeito 
à pluralidade e à diversidade individual e cultural (Lei 9795/99 Art.4 incisos I, IV, V, VI e VIII). 

A comunidade a ser pesquisada vive experiências de educação ambiental no sentido 
amplo, o que se coaduna com o Art. 13 da PNEA que compreende ações e práticas educativas 
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Resta saber, a partir do ponto de vista dos agricultores que participaram do projeto “Amigo 
Verde Gramorezinho”, a percepção a respeito dos ganhos, desafios e potencialidade com vistas à 
sustentabilidade e à racionalidade ambiental, após sua implantação na comunidade. 
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2.3 Racionalidade ambiental

      Racionalidade Ambiental preconizada por Leff (2006), é um novo modo de pensar a questão 
ambiental baseado num paradigma revolucionário, que vai além do pensamento fragmentado da 
ciência cartesiana  e  requer um processo contínuo de formação de um novo saber complexo, 
baseado em novos paradigmas e numa construção coletiva refletida. 

Assim, na construção da Racionalidade Ambiental, é necessária a intervenção de um 
conjunto de processos sociais incluindo a reforma democrática do Estado, com vistas a canalizar a 
participação da sociedade na gestão dos recursos. Para tanto, é necessária uma reorganização 
transversal da ciência e da administração pública; da formação de uma ética ambiental; da 
construção de um novo saber que se dá não só em sua relação de objetividade com o mundo 
como em sua relação com o ser, articulando um sistema de teorias e conceitos, de normas 
jurídicas e instrumentos técnicos além de significações e valores culturais (LEFF, 2009). 

Como conceito revolucionário, é um constructo de normas, interesses, valores, 
significações e ações que vão além dos processos sociais e suas atuais estruturas. Em outras 
palavras: 

A categoria de racionalidade ambiental possibilita uma análise integrada 
das bases materiais, os instrumentos técnicos e legais e as ações e 
programas orientados para este fim. Neste sentido a categoria de 
racionalidade ambiental é proposta como um conceito heurístico, dinâmico 
e flexível para analisar e orientar os processos e as ações “ambientalistas”. 
(LEFF, 2007 p. 127) 

Enfim, deve ser entendida como um conjunto de objetivos, meios, instrumentos, regras 
sociais, normas jurídicas, valores culturais, dentre outros aspectos, que vislumbram uma nova 
forma de construir a sociedade, de forma que a inclusão dos saberes populares contribui para uma 
gestão ambiental mais inclusiva e holística. 

      Portanto, a oitiva dos agricultores, atores sociais tradicionais, contribuirá para a 
continuidade do projeto de forma mais condizente com os ditames do novo saber ambiental que 
aborda as questões socioambientais de forma complexa e respeitando os saberes tradicionais 
(LEFF, 2002, 2007) 

METODOLOGIA 

A temática proposta nesta pesquisa aponta para um olhar mais apurado a respeito dos 

atores sociais participantes do projeto “Amigo Verde”, mais especificamente os agricultores da 
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comunidade Gramorezinho. Pretende-se ouvi-los de maneira que possam exprimir suas 

esperanças e inquietações. 

Será utilizada a técnica da observação não participante, direta e intensiva, tratando-se de 

uma “situação de pesquisa onde observador e observado encontram-se face a face, e onde o 

processo de coleta de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos observados que 

passam a ser vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em 

dado projeto de estudos” (MARCONI e LAKATOS, 2000). No entanto, situação em que o 

observador não se integra à comunidade observada, não se confunde com ela. 

Para avaliar as variáveis relativas às dimensões sociais, ambientais, e culturais a partir da 

percepção da evolução da pesquisa aos processos e a seu impacto no cotidiano da comunidade, 

será realizada uma pesquisa exploratória, através de entrevistas (GIL, 2008), tendo como objetivo 

proporcionar maior entendimento do problema a ser estudado. A técnica de entrevista 

possibilitará a observação direta das atitudes, comportamentos e até a o grau de empatia com o 

tema. 

Será utilizada na pesquisa a abordagem qualitativa, por se entender, de acordo com 

Minayo (2010), que essa se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 

Para a autora, ainda, as abordagens qualitativas se adequam melhor às investigações de 

grupos e segmentos delimitados e focalizados, para o resgate de histórias sociais sob a ótica dos 

atores, de relações e para análises de discursos e de documentos. 

Para a consecução da pesquisa, estão previstas as seguintes etapas: Pesquisa bibliográfica 

e documental; coleta de dados secundários do projeto “Amigo Verde Gramorezinho”; visitas à 

comunidade; coleta de dados primários através de entrevistas; tratamento e análise dos dados e 

por fim, apresentação dos resultados à comunidade e aos outros atores sociais envolvidos, quais 

sejam: Ministério Público, Entidades Educacionais, Prefeitura, Órgãos ambientais. Apresentar os 

resultados, analisando e discutindo os diversos aspectos de interesse. 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa encontra-se em andamento. Foram realizadas as primeiras visitas à 

comunidade de Gramorezinho com o grupo composto pelas professoras pesquisadoras e a 

estudante bolsista com intuito de coletar percepções iniciais dos atores sociais a respeito do 

projeto.  

No que diz respeito a essa primeira etapa, foi feita uma roda de conversa, com objetivo de 

construir uma relação de confiança e profissionalismo em prol da sustentabilidade. Os resultados 

obtidos foram animadores, no sentido de abrir um canal de comunicação com a comunidade. 
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4   CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a realização desta pesquisa, que faz parte do Núcleo de Estudos 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente - NEDMA,  espera-se gerar conhecimento e dar voz aos 

atores sociais tradicionais para que, com as suas impressões e percepções, somados aos dados já 

registrados existentes, se amplie a visão de forma holística e dentro dos preceitos da ciência 

ambiental se possa contribuir para o desenvolvimento da comunidade de agricultores com vistas a 

uma maior sustentabilidade o que se refletirá em benefícios para  o meio ambiente, para a 

população local e do entorno, para os consumidores dos produtos e para as futuras gerações. 
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CENÁRIO E DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS A 
EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO NA GERAÇÃO DE ENERGIA 

NO RIO GRANDE DO NORTE

RESUMO
O RN vem recebendo diversos parques de energia 
eólica e atenção de grandes empresas nacionais e 
internacionais. Entretanto, ao pesquisar sobre as 
políticas públicas estaduais para a exploração da 
energia eólica, não é fácil encontrar resultados que 
discutam quais são e as contribuições das mesmas 
sobre a geração de energia. Dessa forma surge a 
questão: quais são e como contribuem as políticas 
públicas estaduais para exploração do potencial 
eólico no RN? A fim de responder a questão, o 
presente trabalho levantou as políticas públicas do 

Rio Grande do Norte e discutiu seus desafios na 
contribuição para a exploração do potencial eólico na 
geração de energia elétrica Como resultados 
observou-se que os benefícios existentes atualmente 
no estado são oriundos dos efeitos da política nacional 
e que o estado não possui política estruturada e 
destinada ao aproveitamento do potencial eólico do 
estado. Foram propostas então diversas medidas que 
poderiam vencer os desafios de produção de energia. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, parques eólicos, energia eólica.

PUBLIC POLICY STATE SCENARIO AND CHALLENGES FOR WIND 
POWER POTENTIAL IN THE GENERATION OF ELETRICITY IN RIO 

GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
With the emergence of national public policies for the
exploitation of wind energy potential in Brazil, the 
state of Rio Grande do Norte-RN is revealed to be one 
of states with better potential of this energy source. 
This way RN has received several wind parks and 
attention of large national and international 
companies. However, in researching the state public 
policies for the exploitation of wind power, it is not 
easy to find results to discuss what they are and the 
contributions of the same on the generation of 
energy. Thus, the question arises: what are and how 
they contribute to state public policy for exploitation 

of wind power in RN? In orde to answer the question, 
this paper raised the public policy of Rio Grande do 
Norte and discussed their challenges in contributing to 
the exploitation of wind power in electricity 
generation. As a result, it was observed that the 
currently existing benefits in the state are coming from 
the effects of national policy and that the state has no 
structured policy and intended for the use of the 
state's wind potential. It was proposed then several 
measures that could overcome the energy production 
challenges.

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, parques eólicos, energia eólica.
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1   INTRODUÇÃO

      As crises energéticas ocorridas no mundo e no Brasil (choque de petróleo e “o apagão”) abriram as 
portas para as discussões da sustentabilidade energética do petróleo através dos anos. Após os impactos 
negativos, o choque de petróleo reorganizou o planejamento energético e diversificou as fontes energéticas. 
Assim foi ampliada então a utilização de carvão mineral, energia nuclear e hidroeletricidade. Foram também 
implantados programas de parques de energias eólica e reestruturação dos parques industriais (REIS; 
FADIGAS e CARVALHO, 2012). Assim, diante da ameaça da crise energética a afetar drasticamente o 
crescimento econômico e desenvolvimento do Brasil, emergiu, nos anos seguintes, uma série de políticas 
públicas com o intuito de diversificar a matriz energética do país e aumentar o potencial energético 
instalado.

     Entretanto, ao pesquisar sobre as políticas públicas do Rio Grande do Norte para a exploração da 
energia eólica, não encontram-se trabalhos e publicações que exponhão ou discutam quais são e quais as 
contribuições das mesmas sobre a geração de energia. Em face desse problema surge a questão: como 
contribuem as políticas públicas estaduais para exploração do potencial eólico no RN? 

     A fim de responder a questão, o presente trabalho tem como objetivo o de discutir os desafios 
políticas públicas do Rio Grande do Norte na contribuição para a exploração do potencial eólico na geração 
de energia elétrica. Como objetivo específico, cita-se: apresentar o cenário das políticas públicas e do 
potencial eólico do estado.

        Diante do objetivo proposto, a presente pesquisa se caracteriza como descritiva eexploratória a qual 
foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e documental, visitando sites de organizações 
relevantes que abordassem o tema proposto, organizando os documentos e publicações científicas 
encontradas de modo a interpretar e analisar os dados permitindo chegar às considerações finais descritas 
ao final do trabalho.

       Assim, o trabalho apresenta revisão bibliográfica apresentando os principais conceitos referentes à 
políticas públicas, ao potencial eólico brasileiro de form do potencial eólico do RN frente ao potencial eólico 
brasileiro. Em seguida apresenta-se o cenário das políticas públicas para promoção da energia eólica no 
Brasil e por fim analisa-se o contexto das políticas no estado. Por fim são apresentadas algumas 
considerações finais que podem servir de base para futuras investigações sobre o aproveitamento do 
potencial eólico.

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Energia eólica
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      A energia eólica “consiste na energia cinética contida nos movimentos das massas de ar na atmosfera 
(ventos), produzidos essencialmente por meio do aquecimento diferenciado das camadas de ar pelo sol e 
pelo movimento de rotação da Terra” (REIS, FADIGAS E CARVALHO, 2012). Atualmente a geração de 
energia eólica tem sido realizada a partir de parques eólicos. O parque eólico trata-se de um espaço 
(terrestre ou marítimo), onde um conjunto de aerogeradores são destinados a transformar energia eólica 
em energia elétrica. Geralmente além dos aerogeradores, os parques eólicos são constituídos, também, de 
linhas de transmissão e subestação de energia (PUCRS, 2015). 

      Schultz et.al. (2001) demonstra em seu trabalho que o potencial eólico do Brasil é um dos fatores que 
possibilita a contribuição da energia eólica para o sistema elétrico brasileiro. O potencial eólico é o 
resultado do estudo de diversos elementos inerentes ao espaço estudado, tal assunto será mais bem 
exposto na seção seguinte 

 2.2 Potencial eólico Norte-rio-grandense

     Apesar de toda a atratividade da fonte de energia eólica, se for instalada em um local desfavorecido 
de ventos a geração de energia ficará comprometida. Ou seja, os parques eólicos devem ser instalados em 
locais onde haja ventos intensos no período diurno e noturno e predominante, mesmo que variando, 
durante todos os meses do ano (BRASIL, 2001).

    O Rio Grande do Norte foi privilegiado com o estudo específico do seu potencial eólico, o qual foi 
realizado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte- Cosern em 2003. O resultado do estudo foi 
apontado no Atlas do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Norte, utilizando-se da mesma 
metodologia do atlas brasileiro. O atlas do RN apresentou um potencial eólico instalável de 9,56 GW. Esse 
potencial revelou que o aproveitamento da energia dos ventos “pode alavancar o crescimento econômico 
e autossustentabilidade energética do RN, gerando energia e qualidade de vida para milhões de 
pessoas” (COSERN, 2003, p. 44).

      Conforme Dutra (2007), o alto potencial de geração de energia não é suficiente para a sua prosperação 
no mercado de energia elétrica, para isso “necessita de políticas específicas para que diversas barreiras que 
impedem sua integração no mercado convencional de energia elétrica sejam superadas”.

 2.3 Políticas públicas

    Secchi (2013) define políticas públicas como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 
público. Souza (2007) aponta conceitos apresentados por diversos pesquisadores de políticas 
públicas, os quais encontram-se resumidos no quadro sequente:
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   São exemplos de formas de políticas públicas: leis, projetos, programas públicos,campanhas 
publicitárias, esclarecimentos políticos, inovações tecnológicas, subsídios governamentais, gasto público 
direto, incentivos fiscais, entre outros. Ou seja, “as políticas públicas podem fazer uso de diversos 
instrumentos para que as orientações e diretrizes sejam transformadas em ação” (SECCHI, 2013). 

    De acordo com Secchi (2013) estudos sobre políticas públicas se dividem em duas visões. A visão 
multicêntrica faz referência à abordagem a cujas organizações privadas,organizações não governamentais, 
organismos multilaterais e redes políticas, juntamente aos atores estatais, podem ser responsáveis pelo 
estabelecimento das políticas públicas. Já a visão estatista considera que são monopólio de atores estatais. 
O presente trabalho investiga as políticas públicas com a visão multicêntrica. Faz-se, também, necessário o 
acréscimo de duas abordagens das políticas públicas à presente pauta, para que não hajam conflitos nas 
discussões apresentadas mais adiante. São elas (SECCHI, 2013):

    1  A ausência de políticas, negligência ou não posicionamento do governo responsável não se 
configura como política pública.

      2  As políticas públicas não se limitam as diretrizes estruturantes (níveis estratégicos), mas também 
incluem as políticas de nível intermediário e operacionais. Ou seja, não somente os planos nacionais, 
políticas nacionais e etc, compõem as políticas públicas, pois, se assim ocorresse as soluções para 
problemas municipais, regionais ou estaduais seriam excluídas.
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  Por fim, Souza (2014) considerando que a política pública é um campo holístico, acrescenta que se 
trata de uma área territorial de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos. Dessa forma, “embora tenha 
nascido como uma subárea da ciência política, a ela não mais se resume, podendo ser objeto analítico de 
outras áreas de conhecimento”

3    METODOLOGIA

     Diante do objetivo proposto, a presente pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória (GIL, 
2010). No que se refere ao método empregado, foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e 
documental. Assim a coleta de dados foi feita por meio pesquisa documental realizada em sites das 
organizações responsáveis pela gestão, promoção, pesquisa e financiamento da energia eólica no Brasil e no 
RN. Além dessas fontes citadas, foi realizada pesquisa bibliográfica de estudos atuais sobre os assuntos 
propostos.

        Para a análise dos documentos encontrados, foram seguidos alguns passos propostos por Gil (2010). O 
primeiro passo consistiu na definição do objetivo do estudo, onde a leitura dos textos possibilitaram a 
otimização na delimitação do problema do estudo. Em seguida veio a constituição de quadro de 
referência, onde foram definidos os conceitos de políticas públicas delimitando assim a interpretação 
do material encontrado. Outro passo foi a seleção dos documentos a serem analisados que foi feita a partir 
da relação do documento com o tema proposto. Por fim, o tratamento dos dados foi feito por meio da 
identificação de ações, medidas, legislações ou projetos que se enquadrassem nos conceitos de políticas 
públicas adotadas e no contexto de aproveitamento do potencial eólico do estado.

4    RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

      Com a instituição do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), em 
2002, foram também introduzidos os Leilões de Energia do Ministério do Meio Ambiente (MME) que 
passaram a ser o mecanismo de contratação e de ajuste de preços e quantidade de energia entre agentes 
distribuidores e geradores. Em 2004, em uma nova lei e decreto (Lei 10.848/2004 e Decreto 5.025/2004) o 
Proinfa ganha novas forças e o governo opta por contratar energia renovável (eólica, biomassa e pequenas 
centrais hidrelétricas-PCHs) em leilões exclusivos como forma de incentivar o desenvolvimento e/ou 
emancipação dessas fontes. O Proinfa contava então com o apoio de programas da Eletrobras, BNDES, Banco 
do Brasil, BASA, dentre outros.
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  Outra conquista do advento do programa em pauta que merece destaque é a atração e instalação de 
vultosas empresas da indústria de aerogeradores para o Brasil. Em meados de 2014, já estavam instalados no 
país: 10 fabricantes de aerogeradores, 9 fabricantes de torres e 4 fabricantes de pás; todos com suas 
respectivas cadeias de suprimento globais. Tal fator tem origem da linha de financiamento do BNDES, a 
Financiamento de Máquinas e EquipamentoFINAME(WWF-BRASIL,2015). Podem-se destacar ainda os 
seguintes incentivos fiscais para a energia eólica no Brasil (WWF-BRASIL, 2015):

• a desoneração do ICMS sobre equipamentos;

• adiantamento dos créditos de PIS-COFINS na forma de abatimento à vista na compra de equipamentos
(REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento Industrial); E

• o abatimento de 50% das tarifas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD, respectivamente, Tarifas
de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição.

   A atual geração de energia eólica vem abastecendo cerca de 4 milhões de lares brasileiros, 
aproximadamente, 12 milhões de pessoas o que corresponde a uma cidade do tamanho de São Paulo 
(ABEEÓLICA, 2014). Assim, apesar de incipiente, em relação a gigantesca capacidade das hidrelétricas, com o 
contínuo estímulo das políticas públicas, o desenvolvimento tende a aumentar nos próximos anos. Esse 
aumento afere-se no Plano Decenal de Expansão Energia –PDE 2023, um dos principais instrumentos de 
planejamento da expansão eletroenergética do país. O plano prevê que dos atuais 1,7% da matriz elétrica, a 
energia eólica, deverá passar a 8,1% em 2023, devido à expansão de 20 GW no período (BRASIL, 2014).

6   CENÁRIO E DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À ENERGIA EÓLICA NO 
RIO GRANDE DO NORTE

      O Rio Grande do Norte tem sido destaque tanto na atual capacidade instalada que superou todos os 
outros estados do Brasil (2,02GW atingidos em abril de 2015) quanto na matriz nacional de energia eólica 
pois “o RN detém a maior matriz estadual de geração eólica nacional, com 45,49% da matriz formada por 
energia eólica [...] chegamos a mais de 4,5 GW a serem instalados até 2018. “o RN deverá receber 
investimentos superiores a R$ 1 1,2 bilhões para a instalação de mais de 100 parques eólicos, sendo que um 
terço disso resultará em compras diretas no estado” (CERNE, 2014,p.22).

 O quadro seguinte apresenta resume alguns avanços destacados advindos da implantação 
do PROINFA:
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        Entretanto, em meio a esse cenário de crescimento de energia eólica, são observadas 
algumas limitações diretamente ligadas à ausência de políticas públicas estaduais para o 
desenvolvimento da energia eólica no Rio Grande do Norte. Apesar de todo o crescimento 
e desenvolvimento apresentado, ao fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre as políticas 
públicas do estado para a energia eólica, observa-se que todo o mérito do atual contexto 
dessa matriz no RN é das medidas instituídas pela política nacional. 

     Embora a União seja a responsável por legislar questões energéticas do Brasil (de 
acordo com a Constituição Federal Brasileira), o estado pode criar políticas estaduais que 
colaborem em consonância com as políticas nacionais. Isso ocorre com os estados do 
Piauí, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais, que instituíram política de 
incentivo ao aproveitamento das energias eólica e solar (RIO GRANDE DO NORTE, 2015).

        Dessa forma, ao revisar a literatura, é possível identificar alguns pontos prioritários a 
serem atacados pelas políticas públicas estaduais no RN, tais como (MINAS GERAIS, 2013 e 
BRASIL, [201?]):

• o desenvolvimento e a capacitação de setores comerciais e de serviços relativos a
sistemas de energia eólica;

• instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e a aquisição de

equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia eólica;

• convênios com instituições públicas e privadas e financiar pesquisas e projetos que

visem o desenvolvimento tecnológico, a redução de custos de sistemas de energia e a

capacitação de recursos humanos para a elaboração, a instalação e a manutenção de

projetos;

• condições de financiamento, licenciamento ambiental, conexão à rede

(regulamentação) custo e estrutura física; 

    O Estado do Rio Grande do Norte, por conta do grande número de parques 
instalados e a instalar, teria potencial para o desenvolvimento de aglomerações produtivas. 
Porém, com exceção da fábrica móvel de torres de concreto da WOBBEN, não tem 
fabricantes instalados. O principal fator para esta realidade é a precariedade em termos de 
sua infraestrutura portuária (ABDI, 2015, p. 125). Conforme exposto na seção de explanação 
sobre a energia eólica, o aerogerador é composto por três partes principais (torre, nacele 
e pás) e no RN somente existe a fabricação das torres pela empresa supracitada.
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     Além da WOBBEN, destaca-se, também, a empresa GE que possui centros de serviços instalados no 
município de João Câmara. Para a instalação de um dos centros, houve uma parceria entre a multinacional 
GE e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2013. A parceria foi para o investimento de 1,2 
milhões de reais por parte da GE para construção do centro de serviços no município gerando empregos 
diretos e indiretos e contribuindo para a formação de técnicos e tecnólogos pelo IFRN com a perspectiva de 
contratar mão de obra formada pela instituição. Percebe-se então um exemplo dos benefícios que podem 
surgir como resultado das políticas públicas e da atração das empresas para o RN.

      A atração de indústrias para o RN e investimentos nas infraestrutura necessária além de alavancar o 
desenvolvimento do estado, contribuiria para a competitividade dos preços finais na geração de energia dos 
parques eólicos no estado. Apesar dos bons resultados no estado expostos no início da discussão, o 
investimento em políticas de atração de indústrias, melhoria das infraestruturas, pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias para otimização dos investimentos realizados no estado.

       O exemplo da menor competitividade das eólicas em solo norte-rio-grandense em relação aos estados 
com melhores infraestruturas foi o último leilão de energia, o A-3 realizado em agosto de 2015, que deixou 
de fora o RN pela primeira vez desde que se iniciaram os leilões de energia eólica. Apesar de ter sido um 
leilão incomum (em que o preço teto estabelecido para a energia gerada foi abaixo dos leilões anteriores), 
foram habilitados 29 projetos nos seguintes estados: Bahia (1), Ceará (4), Maranhão (7), Minas Gerais (4), 
Piauí (8), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (2) e São Paulo (12) (EPE, 2015).

7    CONSIDERAÇÕES FINAIS

        Desde que conquistou espaço no Rio Grande do Norte, a energia eólica vem trazendo desenvolvimento, 
diversificação da matriz energética com fontes mais limpas de produção de energia, crescimento econômico, 
investimentos entre vários outros benefícios ao país e RN. Atualmente com o ranking de estado com maior 
capacidade instalada de energia eólica, o estado tem se destacado na produção de energia pela energia dos 
ventos.

      Entretanto, no contexto de crise econômica vivenciado pelo país atualmente, o alto potencial, por si só, 
não basta para o aproveitamento da energia do vento. Acontece que muitas partes da estrutura necessária à 
instalação de parques eólicos ainda é exportada. As partes produzidas no Brasil, estão concentradas 
principalmente nas regiões sudeste e sul do país, tendo uma minoria no nordeste e apenas uma fabricante 
de torres (uma das partes dos aerogeradores) instalada no Rio Grande do Norte.
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     Os levantamentos efetuados no presente trabalho permitiram concluir que esse contexto é reflexo da 
falta de políticas públicas, voltadas para investimentos na melhoria de infraestrutura, instrumentos fiscais e 
creditícios para as empresas geradoras e indústrias, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e parcerias. 
Estes são somente exemplos de alguns aspectos no âmbito das políticas públicas que devem ser atacados 
para otimizar a produção de energia eólica no estado.

        Portanto, recomenda-se que sejam estudados os aspectos levantados para que possa ser formulada as 
políticas públicas de incentivo ao crescimento e desenvolvimento da geração de energia eólica no estado do 
Rio Grande do Norte. Assim haverá melhor aproveitamento do potencial eólico da região, gerando maior 
oferta de energia limpa, aumentando o potencial de desenvolvimento do estado, além de reduzir as 
emissões de gases efeitos estufa e impactos ambientais inerentes às diversas outras fontes de geração de 
energia.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE SOLOS DE ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE 
PETRÓLEO 

R. F. Brasil1 e R. G. Norte2 
E-mail: brasil@ifrn.edu.br1; norte@ifrn.edu.br2

RESUMO 

O objetivo do trabalho foi caracterizar 

quimicamente os solos onde há exploração de 

petróleo. Foram escolhidas duas áreas de exploração 

de petróleo na região de Mossoró – RN. Em cada área 

foram realizadas visitas para sua identificação e 

estudo, inicialmente, visual. Em cada local foram feitas 

também amostragens de solo com um auxílio de um 

trado. As amostras foram coletadas nas profundidades 

de 0 – 10 cm; 10 – 20 cm. As amostras coletadas foram 

acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e 

levadas para o laboratório de solos do IFRN campus 

Mossoró para sua caracterização química. Os valores 

de sódio que se apresentaram muito elevados. Tal 

elemento é tóxico para as plantas, que pode justificar 

também, a pouca presença vegetal na área em estudo. 

Verificou-se também a necessidade de implantação de 

uma gestão ambiental na área em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Análise química, solos, exploração de petróleo. 

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF OIL EXPLORATION AREAS

KEY-WORDS: chemical analysis, soil, oil exploration. 

ABSTRACT

The objective was to chemically characterize the soils 
where there is oil exploration. Two oil exploration 
areas were chosen in the region of Mossoró - RN . In 
each area were visited for identification and study 
initially look. At each site they were also taken soil 
samples with the aid of an auger. Samples were 
collected at the depths 0-10 cm; 10 - 20 cm. The 
samples were placed in plastic bags, identified and 
taken to the laboratory IFRN soils campus Mossoro for 
their chemical characterization.

Sodium values that had very high. This element is toxic 
to plants, which may explain also the little vegetable 
presence in the study area . There was also the need 
to implement an environmental management in the 
study area. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Região Nordeste do Brasil, devido às suas condições de semiaridez, está sujeita a processos 

naturais de retrogressão biótica nos períodos de secas prolongadas que, associados à intensa 

pressão antrópica, têm levado à formação de núcleos de degradação edáfica e biótica de caráter 

irreversível. A semiaridez nordestina pode ser intensificada em virtude do manejo inadequado do 

solo e da água, pela utilização de tecnologias inadequadas, de produção ou de preservação 

ambiental. É nesse sentido que terras semiáridas podem chegar a se transformar em desertos, quer 

sua exploração seja feita em grande ou pequena escala (CARVALHO, 1994). 

Nas duas últimas décadas, a exploração de petróleo aumentou consideravelmente na Bacia 

Potiguar, aumentando também suas obras de infraestrutura e de apoio logístico, principalmente no 

que diz respeito aos projetos de implantação de dutos de gás e óleo, nos campos de exploração. 

Tentando monitorar e prevenir prejuízos para o meio ambiente, as empresas petroleiras 

aumentaram muito as medidas preventivas e a implementação de recursos técnicos avançados que 

visam impedir tais problemas.  

A Gestão Ambiental em regiões de atividades exploratórias de petróleo tem se tornado uma 

necessidade tão vital quanto à descoberta de novas reservas (DUARTE, et. al. 2005). Considerando 

os riscos ligados às atividades de extração, torna-se necessário desenvolver um estudo voltado ao 

conhecimento das condições físico-ambientais, decorrentes do sistema exploratório de petróleo e 

gás. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer uma caracterização química dos solos 

de áreas de exploração de petróleo na região de Mossoró – RN. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Há muito tempo a exploração de recursos naturais tem mobilizado projetos e pesquisas a 

respeito dos impactos que isso traz ao meio ambiente. A exploração indevida do petróleo - matéria 

prima esgotável - traz danos de diferentes escalas ao solo. Durante a exploração, o refino, o 

transporte e as operações de armazenamento do petróleo e/ou de seus derivados podem vir a 

ocorrer derramamentos acidentais ocasionando a contaminação de solos, rios, etc.  

Este tem sido, nas últimas décadas um grande problema a ser resolvido. Felizmente, fatos 

como esses podem ser evitados e tratados. A prevenção está relacionada a forma de execução da 

exploração do petróleo, tendo-se o cuidado com a retirada e o transporte do mesmo. No Brasil, 

muitas empresas que trabalham com essa área já têm essa preocupação com o meio ambiente. O 

tratamento se faz necessário quando algum acidente de contaminação acontece. Há diversas 

técnicas utilizadas para este fim, mas a mais utilizada é a biorremediação. 

A biorremediação envolve a utilização de microrganismos, nativos ou cultivados, para 

degradar ou imobilizar contaminantes em águas subterrâneas e em solos. Esses organismos 
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assumem a função de biodegradantes, eliminando a matéria orgânica presente no solo, incluindo o 

petróleo. E por serem de procedência natural não agridem de forma significativo a região e seus 

outros seres vivos. Para maiores efeitos a gestão ambiental é a melhor solução, procurando 

recuperar as áreas degradadas com a técnica que mais se adequa as necessidades daquele solo, 

utilizando, por exemplo, a revegetação dessas áreas com vegetações nativas, possibilitando uma 

melhor recuperação do solo. 

3 METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado, além da constante revisão de literatura, foi a análise 

laboratorial de amostras de solos. Foram escolhidas duas áreas de exploração de petróleo na região 

de Mossoró – RN. Em cada área foram realizadas visitas em uma área de exploração de petróleo as 

margens da BR -110, cujas coordenadas geográficas são: 05°10’28’’ S e 37°16’17’’ W, (Figura 1) zona 

rural de Mossoró – RN (Figura 2). Em cada local foram feitas também amostragens de solo com um 

auxílio de um trado. As amostras foram coletadas nas profundidades de 0 – 10 cm; 10 – 20 cm. As 

amostras coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e levadas para o 

laboratório de solos do IFRN campus Mossoró para sua caracterização química. 

Figura 1 – Campo de exploração de petróleo, local de realização das amostragens. 
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Figura 2 – Vista panorâmica das áreas de exploração de petróleo, local de realização das amostragens. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com relação às características químicas do solo da área em estudo na camada de 0 – 10 cm 

verificou-se pH de 4,91; fósforo de 4,2 mg/dm3; potássio de 77,7 mg/dm3; sódio de 24,5 mg/dm3. 

Na camada de 10 – 20 cm verificou-se pH de 5,06; fósforo de 6,8 mg/dm3; potássio de 72,7 mg/

dm3; sódio de 17,6 mg/dm3, conforme está indicado na Tabela 1 a seguir. O que chama atenção 

nesses dados são os valores de sódio que se apresentam muito elevados. Tal elemento é tóxico 

para as plantas, que pode justificar também, a pouca presença vegetal na área em estudo.  

Foi observado nas áreas estudadas pouca vegetação características da região, uma 

vegetação bastante raleada. Acredita-se que há uma retirada dessa camada vegetal natural, 

para que se possa facilitar os trabalhos exploração de petróleo. Tal ação é necessária, 

porém, é importante a revegetação desta área, ou de outra para que se possa fazer a 

compensação vegetal da área explorada.  

Verificou-se também, a necessidade de uma gestão ambiental na área em estudo. 

Tabela 1: Análise química do solo 

Identificação pH (água) 

P K Na Ca Mg Al PST 

Mg/dm³ Cmol/dm³ % 

0 – 10 cm 4,91 4,2 77,7 24,5 1,50 0,70 0,40 3 

10 – 20 cm 5,06 6,8 72,7 17,6 1,40 0,70 0,30 2 
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5 CONCLUSÃO 

Verificou-se a presença elevada de sódio nas camadas mais superficial do solo. Vegetação 

bastante raleada, que pode ser causada pela presença do sódio, ou pela ação antrópica. 
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RESUMO 

O acumulo de resíduos gerados pela sociedade com 
seu consumismo, contribui em grande parte da crise 
ambiental, essa é a questão mais preocupante, pois 
diz respeito ao destino do nosso lixo. Inicialmente 
deve-se reduzir o volume de lixo gerado, com 
redução de nível de consumo. Mesmo reduzindo o 
consumo é preciso reaproveitar o que foi descartado. 
Uma terceira opção é encaminhar os resíduos a 
reciclagem. Sendo o aterro a última alternativa para 
os resíduos gerados. Essas alternativas ajudam a criar 
o hábito de separar o lixo que parece não servir mais,
mas podem passar por um processo de reconstrução.
A prática de reutilização está se tornando cada vez

mais presente como modelo de incentivo de ajuda no 
desperdício de materiais que tinham como destino o 
lixo. Nesse contexto, buscamos estudar os benefícios 
da coleta seletiva, indicando materiais que além de 
ser recicláveis, podem ser reutilizados evitando o 
aumento de lixo no planeta. Com isso as pessoas 
podem utilizar esse recurso a seu favor, gerando 
novos objetos, até mesmo para diminuir custos 
financeiros e aumentar a preservação ambiental. 
Com o resultado desse estudo procura-se mostrar 
alguns trabalhos realizados artesanalmente com 
materiais da coleta seletiva. 

PALAVRAS-CHAVE:  reutilização, consumismo; preservação Ambiental 

REUSE: A DECREASE OF CONSUMERISM AND INCREASE ENVIRONMENTAL 
PRESERVATION 

ABSTRACT 

The accumulation of waste generated by the 
company with its consumerism contributes to a large 
part of the environmental crisis, this is the most 
worrying issue as it relates to the fate of our waste. 
Initially should reduce the volume of waste 
generated, with power level reduction. Even 
reducing consumption we need to reclaim what was 
discarded. A third option is to route the waste 
recycling. It is the last alternative to landfill waste 
generated. These alternatives help to create the 
habit of separating garbage that seems to serve 

more, but can go through a rebuilding process. Reuse 
of practice is becoming increasingly present as aid 
incentive model in waste materials which were 
bound waste. In this context, we seek to study the 
benefits of selective collection, indicating material 
that besides being recyclable, can be reused avoiding 
the rising trash on the planet. Thus people can use 
this feature to your advantage by generating new 
objects, even to reduce financial costs. As a result of 
this study seeks to show some work carried out by 
hand with the selective collection materials. 

KEY-WORDS: reuse, consumerism, environmental preservation 
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1 INTRODUÇÃO 
Vivemos em um mundo onde todos os dias são realizadas agressões ao meio ambiente 

perceptíveis através das grandes quantidades de queimadas nas florestas, desmatamento, a 

grande quantidade de geração de resíduos domésticos, industrializados e hospitalares sendo 

depositadas sem o tratamento necessário em locais inapropriados poluindo cada vez mais o que 

ainda existe como fonte de vida para o homem. De acordo com Foladori (1999, p.31) “quando a 

extração de recursos ou a geração de dejetos é maior do que a capacidade do ecossistema de 

reproduzi-los ou reciclá-los, estamos frente à depredação e/ou poluição, as duas manifestações de 

uma crise ambiental”. 

A agressão ao meio ambiente ocasionada pela poluição e pelo aumento dos resíduos 

sólidos depositados no solo é um dos maiores contribuintes para a crise ambiental relatada 

diariamente. Isso nos leva a percepção que a prática do desperdício é bastante comum, o que 

acaba gerando toneladas de lixo sem locais adequados para o seu tratamento correto. A 

sociedade encontra-se cada vez mais consumista, suprindo sempre a necessidade de comprar algo 

desejável sem a cultura de reutilizar o que já se tem. Quando um objeto é reutilizado ou reciclado, 

consequentemente o lixo diminui, pois o que iria ser levado ao lixo, ganhou uma nova utilização. 

Em meio os diversos problemas ambientais espalhados pelo mundo, à questão do lixo é 

das mais preocupantes, pois diz respeito a cada um de nós. Relatar o problema da produção e 

destinação do lixo no processo de educação é um desafio onde à solução passa pela compreensão 

do indivíduo como parte atuante no meio em que vive (LEMOS et al.,1999). Frequentemente, são 

realizados campanhas e programas inseridos pela Educação Ambiental, com a possibilidade de 

melhorias na conscientização a preservação ambiental. 

De todos os programas propostos, a coleta seletiva é o que vem sendo bem executado pela 

sociedade auxiliando corretamente no destino final dos resíduos que geramos. Segundo Joia e 

Silva (p.123, 2008) apud Monteiro et al (2001) e Cortez (2002), a coleta seletiva pode ser 

considerada “o modelo mais empregado nos programas de reciclagem e consiste na separação, na 

própria fonte geradora (no domicílio, no comércio, na escola, e outros), dos componentes que 

podem ser recuperados.” A reciclagem e reutilização vem proporcionando muitos benefícios à 

sociedade. Muitas pessoas criaram o hábito de separar o lixo adequadamente para ajudar na 

construção de novos objetos utilizando os que já existem e por algum motivo, não serve mais, 

também sendo um recurso para diminuir custos financeiros. 

O trabalho busca estudar os benefícios gerados pela coleta seletiva, proporcionando à 

população a criação de objetos produzidos através da reutilização, expondo relevância de coletar 

informações para sensibilizar a população a separar o lixo de maneira adequada, bem como 

contribuindo para a preservação ambiental. Com o resultado, procura-se mostrar alguns trabalhos 

realizados artesanalmente com materiais reutilizados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A crise ambiental 

Nos dias atuais, uma das maiores preocupações da população gira em torno da crescente 

crise ambiental, que a cada dia ganha mais espaço, seja mostrando as soluções ou para relatar 

desastres. “A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de 

garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que 

sustentam as comunidades” (JACOBI, 2003, p. 191). A mobilização para gerar soluções e criar 

novos ambientes sustentáveis está sempre presente, porém, ainda não se torna suficiente para 

reverte a situação. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em 2010 a Política de Resíduos sólidos 

Brasileira instituiu a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-

consumo. Criou metas importantes que contribuíram para a eliminação dos lixões e institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, micro regional, intermunicipal e 

metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E colocou o Brasil em patamar de igualdade aos principais 

países desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta 

Seletiva. 

Em se tratando do consumismo, é um dos fatores que mais contribui para o aumento da 

crise. O livro Consumo Sustentável (2005) relata que “é difícil estabelecer o limite entre consumo 

e consumismo, pois a definição de necessidades básicas e supérfluas está intimamente ligada às 

características culturais da sociedade e do grupo a que pertencemos. O que é básico para uns 

pode ser supérfluo para outros e vice-versa”. Pequenas atitudes fazem a diferença, quando se 

trata de contribuir com a preservação ambiental. A implantação de ações sustentáveis está se 

tornando essencial. As empresas, organizações e escolas estão se adaptando cada vez mais a esse 

perfil. “Vivemos em um país onde a eliminação da pobreza, a diminuição da desigualdade social e 

a preservação do nosso ambiente devem ser prioridades para consumidores, empresas e 

governos, pois todos são corresponsáveis pela construção de sociedades sustentáveis e mais 

justas” (Consumo Sustentável, 2005). 

Para Barsano e Barbosa (2013), a conscientização ambiental está ocorrendo de forma lenta 

e progressiva, como forma de alcançar as melhorias na qualidade de vida nos seus mais diversos 

campos de atuação, assim, vem trazendo consigo uma cobrança maior para as empresas em fazer 

sua contribuição ambiental, para assim, não causar prejuízos e para que possa utilizar recursos 

naturais com maior racionalização e responsabilidade. Apesar da inclusão desses programas de 
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gestão ambiental nas empresas representar um avanço, ainda não se torna garantia de que será 

agregada uma imagem de excelência organizacional, pois em algumas vezes, essas empresas estão 

cumprindo leis ambientais e não por uma iniciativa própria e cultural, se tornando uma empresa 

sustentável por espontaneidade.  

2.2 A importância da coleta seletiva 

Em função das discussões sobre a relação entre o modelo de desenvolvimento e o meio 

ambiente, originou-se e se popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável como “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (IBGE, 2008, p. 2).  

As questões relacionadas ao inadequado descarte dos resíduos sólidos e a implementação 

de medidas que incorporem programas de gerenciamento desses resíduos sejam no campo ou na 

cidade, seriam de difícil resolução se não relacionadas com propostas de Desenvolvimento 

Sustentável, voltadas para com os cuidados inerentes a limitação do Planeta Terra e seus finitos 

recursos naturais, buscando com isso diminuir o volume de lixo nos aterros controlados, aterros 

sanitários dos centros urbanos. Dessa maneira, “a reciclagem se constitui numa opção para o 

desenvolvimento sustentável, se apresentando como alternativa social e econômica a geração e 

concentração de milhões de toneladas de lixo produzido diariamente pelos grandes centros 

urbanos espalhados pelo mundo” (SILVA, LOPES e DANTAS, 2013, p. 27) 

Para Peixoto, Campos e D’Agosto (2005), os resíduos sólidos podem ser qualquer material, 

substância ou objeto descartado das atividades humanas e/ou animais. Dessa maneira, existem 

diversas formas de classificação de lixo. Pode ser citado como exemplo: lixo domiciliar, lixo 

comercial, lixo industrial, lixo hospitalar, lixo de vias públicas, entulho da construção civil entre 

outro. 

Com novos programas sustentáveis implantados visando a solução dos problemas 

encontrados nos grande volumes dos lixões, a coleta seletiva vem auxiliando no processo de 

separação do lixo para assim poder ser reutilizado. De acordo com Ribeiro e Besen (2007) a coleta 

seletiva consiste na separação de materiais recicláveis, como plásticos, vidros, papéis, metais e 

outros, nas várias fontes geradoras – residências, empresas, escolas, comércio, indústrias, 

unidades de saúde –, tendo em vista a coleta e o encaminhamento para a reciclagem.  

Para que a coleta seletiva seja realizada, é necessário que haja uma estrutura para coloca-

la em prática. Assim, De acordo com as palavras de Barsano e Barbosa (2013) a coleta seletiva 

apresenta atualmente quatro modalidades básicas para que a população possa fazer a entrega do 

lixo. 
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De acordo com as palavras de Ribeiro e Besen (2005), existem as vantagens ambientais da 

coleta seletiva, nas quais podem ser destacadas: a redução do uso de matéria-prima virgem e a 

economia dos recursos naturais renováveis e não renováveis; a economia de energia no 

reprocessamento de materiais se comparada com a extração e produção a partir de matérias-

primas virgens e da valorização das matérias-primas secundárias, e a redução da disposição de lixo 

nos aterros sanitários e dos impactos ambientais decorrentes. Os materiais recicláveis tornaram-

se um bem disponível e o recurso não natural em mais rápido crescimento. 

2.3 Educação ambiental 

A necessidade de construir uma sociedade mais sustentável começou a se fortalecer 

principalmente a partir da crítica ao consumismo, onde a população não tem a consciência de 

preservar o ambiente e ajudar na redução do volume dos resíduos sólidos. Assim, a implantação 

da educação ambiental vem se mostrando como uma estratégia, ocupando um lugar importante 

na sociedade como meio para obter resultados positivos no que diz respeito às informações, as 

ações e os cuidados que se espera da sociedade em relação à preservação do meio ambiente.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art 1º, a 

educação ambiental pode ser conceituada como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

A preservação do meio ambiente depende muito da forma de atuação da população em 

ações do presente e do futuro para diminuir os impactos ambientais. Dessa maneira, a 

implantação da educação ambiental para a população procura “promover o crescimento da 

consciência ambiental, expandindo a possibilidade da população participar em um nível mais alto 

no processo decisório, como uma forma de fortalecer sua corresponsabilidade na fiscalização e no 

controle dos agentes de degradação ambiental” (JACOBI, 2003, p. 192). 

“Um importante princípio relacionado à reciclagem e consequentemente à coleta seletiva é 

o princípio dos 3R, que baseiam-se em: Reduzir, Reutilizar e Reciclar” (PEIXOTO, CAMPOS e

D’AGOSTO, 2005, p. 12). A redução com consumismo pode ser realizada através da reutilização

dos demais objetos existentes que não possui mais valor para exercer sua função para qual foi

inventado. Para que esse objeto que foi descartado ganhe uma nova utilização, é necessário

realizar um processo de construção. Com a realização da coleta seletiva, o processo de construção

de novos objetos reutilizáveis a partir do lixo se torna mais fácil.

De acordo com o livro Consumo Sustentável (Ministério do meio ambiente, 2005), apesar 

de exercerem conceitos parecidos, existe diferença entre os processos de reciclagem e de 

reutilização. A reutilização é conceituada em usar novamente os materiais, como utilizar o pacote 
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plástico de sorvete para armazenar alimentos, ou seja, consiste em transformar um determinado 

material já beneficiado em outro. E reciclar envolve a transformação dos materiais, como fabricar 

um produto a partir de um material usado, como por exemplo, é possível fabricar papéis a partir 

de papéis usados. Em ambos os processos, é essencial que haja a separação do lixo. 

Assim, a educação ambiental se mostra de extrema importância e possui a necessidade de 

ser abordada nas instituições de ensino, para que todos os seus membros possam desenvolver a 

consciência ambiental a partir das informações adquiridas e também para que possam ter atitudes 

responsáveis em relação ao meio ambiente. 

3 METODOLOGIA 
O presente trabalho busca realizar um estudo sobre a importância da coleta seletiva, 

maneiras da separação do lixo adequada para que posteriormente, o material possa ser reciclado, 

contribuindo para a diminuição de lixo no planeta, aumentando a preservação ambiental e 

ajudando na economia financeira. Suas informações serão coletadas através de revisão de 

literatura em livros e artigos existentes, e também serão expostos projetos relacionados ao 

assunto que utiliza lixo como principal matéria prima do seu produto, mostrando trabalho 

produzido a partir da separação correta do lixo, podendo assim, gerar novos objetos para 

sociedade. 

A maioria dos produtos apresentados nessa pesquisa foi produzida pelos autores, 

realizando a sua fabricação em suas residências com materiais que tinham como destino o lixo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para a criação de novos objetos a partir dos que já existem e não possuem mais utilidade, é 

necessária a adição de alguns recursos a mais e criatividade, para que seja gerado um novo objeto. 

As Figuras abaixo mostram objetos que não tinha mais utilização e teriam como destino o lixo, que 

consequentemente iria aumentar o volume dos lixões, porém, com o programa da coleta seletiva 

e o interesse da população em reciclar e reutilizar esses materiais dando uma nova utilidade. 
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a)   b)  

Figura 1: Carteira Reciclável - a)Carteira aberta ; b) Carteira fechada. 

A Figura 1 mostra um bolsa do tipo carteira, sendo fabricada através de matérias 

reutilizados tendo como principal matéria prima a caixa de leite tetra pak e retalhos de tecido. 

Para o processo de reutilização desse material, foi necessária a utilização de outros elementos 

como: botão, cola e manta. Após esse processo, a carteira se encontra em perfeitas condições de 

uso. De acordo com o website Muda Rock (2015), a caixa de leite tetra pak, quando depositada ao 

solo, demora cerca de 100 anos para se decompor na natureza. Além de ser utilizado para a 

criação de bolsas recicláveis, a caixa tetra pak pode ser reutilizada e dar origem a outros materiais 

tais como: embalagem de presente, porta lápis, jarro decorativo, etc. Pode também, passar pelo 

processo de reciclagem contribuindo para a fabricação de telhas, apesar de ser viável, é difícil 

reciclar a embalagem cartonada porque ela apresenta diversos componentes prensados que 

possuem características físicas e químicas diferentes, o que dificulta a separação dos mesmos. 

a)   b) 

Figura 2: Mandalas – a) Mandalas riscadas ; b) Mandalas pintadas. 

A Figura 2 mostra a fabricação de mandalas. Um objeto que tem como principal objetivo a 

decoração de ambientes demonstrando alguns significados culturais para quem as possuem. Esse 

produto tem como principal matéria prima o CD. Para o seu processo de fabricação, foi necessário 
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utilizar elementos como: moldes das mandalas, verniz colorido, cola colorida e alguns miçangas 

para a sua finalização. O CD também pode ser reutilizado gerando vários outros objetos, tais 

como: relógio, luminárias, porta copo, globo de festa, etc. Apesar da reciclabilidade do material, a 

“Software Manufacturer’s Association” (USA) estima que menos de 30% das mídias são recicladas, 

pois é um processo inviável devido a desmagnetização e desmonte, onde o custo X benefício da 

operação não é vantajoso. Isto significa que milhões de CDs e outras mídias de armazenamento 

vão para o lixo. De acordo com o website Materna, o CD quando depositado ao solo, leva cerca de 

450 anos para se decompor na natureza, e quando incinerado, volta como chuva ácida.  

 a)   b) 

Figura 3: Porta-treco – a) matéria-prima o papelão ; b) produto finalizado. 

A Figura 3 mostra a fabricação de um porta treco que tem como principal matéria prima o 

papelão. Para o processo de produção foram utilizados materiais como: caixa de sapato, rolos do 

papel higiênico, cola e papel decorativo. É um processo simples e prático. O papelão pode também 

ser utilizado dando origem a outros tipos de objetos, no qual é possível citar: caixa de presente, 

organizador, quadros decorativos, porta retrato e etc. De acordo com o website Ambiente Brasil 

(2015), o papelão demora cerca de seis meses para se decompor, quando depositado ao solo.  

Esses produtos também servem de incentivo a aprendizagem de reutilização realizando 

oficinas culturais. A Figura 4 a seguir mostra a realização da 14ª Semana de Meio Ambiente do 

IFRN – Campus Mossoró, onde uma oficina foi ministrada informando como realizar o processo de 

fabricação de vários objetos reutilizáveis. 
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 a)   b) 

Figura 4: Oficinas de produtos reutilizáveis – a) montagem ; b) pintura. 

5 CONCLUSÃO 
A geração de resíduos sólidos e a sua destinação inadequada, são grandes responsáveis 

pela poluição do solo, dos rios e do ar, tendo a coleta seletiva apontada como boa solução para 

ajudar a reduzir essa quantidade de malefícios gerados pelo lixo. Contudo, este tipo de coleta 

ainda deve ser ampliado para conscientizar a população por meio dos programas de educação 

ambiental, e associado a isto, há a necessidade de que estudos sejam realizados de forma a 

otimizar o processo da coleta seletiva. 

Existem várias maneiras de ajudar o ambiente e combater a crise ambiental de maneira 

simples, reutilizando objetos que tinha como destino o lixo e como consequência, o aumento do 

volume dos resíduos sólidos. Após passarem pelo processo de reconstrução, esses objetos ficam 

em condições de uso podendo assim, se tornar objetos comerciais.  

Neste trabalho foi apresentado um panorama sobre o problema do acúmulo dos resíduos 

sólidos apresentando diferentes possibilidades de reutilização do lixo e de geração de renda 

ocasionada pelos programas ambientais, que demonstram grande importância para a população. 

Muitos produtos podem ser reutilizados e com criatividade, ser gerado novos objetos com novas 

utilidades. Assim, torna-se possível unir esses fatores para que a crise possa ser amenizada nos 

tempos atuais.   

Dessa maneira, percebe-se que as pessoas podem ter atitudes para melhorar e preservar a 

qualidade do meio ambiente, desde o cuidado na compra de bens de consumo ate separação do 

lixo em sua residência. Com a implantação dos programas ambientais nas escolas e empresas, o 

combate à crise ambiental se torna cada vez mais eficientes mostrando resultados positivos para o 

ambiente.  
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RESUMO 

Neste trabalho, são apresentados os resultados e as 
análises referentes à pesquisa feita na comunidade do 
campus Natal-Zona Norte do IFRN quanto ao consumo 
de energia elétrica no ambiente domiciliar e 
acadêmico. A pesquisa teve como objetivo avaliar o 
nível de conscientização das pessoas, bem como o 
interesse   existente em economizar energia elétrica e 
o grau de conhecimento quanto a questões como
quais aparelhos possuem maior potência e qual o valor
da conta mensal em suas residências e no local de
trabalho. Também foram feitas perguntas a respeito

do comportamento das pessoas no dia a dia frente a 
necessidade de economia de energia elétrica. O 
estudo de campo foi realizado com cinquenta e sete 
pessoas, estando 64,9% na faixa etária de 16 a 20 anos 
e 73,7% possuindo ensino médio incompleto. Por fim, 
a pesquisa verificou que as pessoas possuem interesse 
em reduzir o consumo energético, mas, além de não 
terem conhecimento suficiente sobre o assunto, não 
consideram eficazes os meios que promovem essa 
redução, e, por isso, buscam novas maneiras de 
realiza-la.   

PALAVRAS-CHAVE: conscientização, consumo energético, energia elétrica, economia de energia, recursos
naturais.

EVALUATION OF THE AWARENESS OF THE ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION 
OF SCHOOL COMMUNITY IN THE NORTH ZONE NATAL-CAMPUS IFRN 

ABSTRACT 

In this work, are presented the results and analyses 
concerning research done in the community of Natal-
North Zone campus IFRN about power consumption in 
the home environment and academic. The research 
aimed to evaluate the level of awareness of the 
people, as well as the existing interest in saving energy 
and the degree of knowledge about issues such as 
which devices have greater power and what the value 
of the monthly account in their homes and at work. 
Were also asked questions about the behavior of 

people on a daily basis face the need of energy saving 
electric. The field study was carried out with fifty-
seven people, while 64.9% in the age group of 16 to 20 
years and 73.7% having incomplete high school. 
Finally, the research found that people have an 
interest in reducing energy consumption, but aside 
from not having enough knowledge on the subject, do 
not consider effective ways and means to promote 
such reduction, and therefore seek new ways to 
perform it.

KEY-WORDS: awareness, energy, electric power, energy saving, natural resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

A degradação dos recursos naturais é um dos assuntos mais discutidos no mundo 

atualmente. O planeta Terra sofre há muitos séculos com a exploração exacerbada destes recursos, 

o que acarretou a escassez da maioria deles (REUTERS, 2011). Esse problema tem trazido

consequências catastróficas para toda a humanidade, e por isso, economizá-los passou a ser não

mais uma opção, mas sim uma atitude fundamental para a continuidade da vida saudável na terra.

A produção de energia elétrica é uma das ações que mais se utiliza de recursos naturais e 

causa danos ao meio ambiente (MENICONE, 2011). Por consequência, é necessário que haja a 

conscientização da população em relação à economia de energia bem como o desenvolvimento de 

métodos que estimulem esse consumo consciente.  

No Brasil, as usinas hidrelétricas representam a principal fonte de geração de energia 

(PORTAL BRASIL, 2011). Na técnica de geração de energia elétrica por meio das hidroelétricas, é 

necessário alagar enormes áreas para que se forme um grande lago e se instale uma represa com 

geradores que são movimentados pela liberação da água através deles. 

Para agravar a situação, segundo a Empresa de Pesquisa Energética [2013], o consumo de 

energia elétrica no país vai crescer 4,3%, em média, nos próximos dez anos (OLIVEIRA, 2014). 

Preocupados com essa estatística, o país, com o objetivo de poupar água dessas represas, tem 

utilizado fontes alternativas de geração de energia, como as termelétricas. A geração de energia por 

termoelétrica é feita através da queima de óleo, carvão, ou milho, o que causa degradação na 

extração, diminuição de áreas de plantio de comida e expedição de poluentes na atmosfera. Além 

desses problemas, a produção energética por termoelétrica é extremamente cara, contribuindo 

para o aumento no custo das contas de energia (GLOBO, 2015). 

Por esses motivos, o consumo consciente da energia elétrica tornou-se fundamental para o 

desenvolvimento sustentável do planeta e se dá principalmente através do uso equilibrado dos 

equipamentos elétricos, a fim de evitar o consumo excessivo de energia. Dessa forma, o 

monitoramento da energia elétrica consumida por esses aparelhos é fundamental para auxiliar na 

redução dos valores pagos na conta de energia bem como na redução do desperdício dos recursos 

naturais.     

Devido a essa urgente necessidade, dá-se a importância da economia não somente em 

ambientes domiciliares, mas também institucionais. Por isso, a pesquisa analisou a comunidade 

acadêmica do IFRN Campus Natal – Zona Norte nessas duas perspectivas, buscando avaliar a sua 

consciência acerca do consumo de energia elétrica e tornando conhecida sua posição frente à essa 

problemática atual. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. Seção 2 apresenta a revisão 

bibliográfica, a qual aborda os aspectos teóricos diretamente relacionados com a pesquisa 
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desenvolvida. Seção 3 expõe a metodologia, adotada para execução desta pesquisa e análises dos 

resultados. Seção 4 expõe e discute os principais resultados desta pesquisa. Seção 5 retrata as 

considerações finais obtidas de acordo com os resultados observados na pesquisa. E, por fim, seção 

6, que relaciona toda a bibliografia consultada e citada no artigo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ao longo dos últimos séculos houve um crescimento exponencial na população mundial. O 

crescimento das cidades, impulsionado pela Revolução Industrial a partir do século XVIII, é o 

principal marco que levou à expansão da população do planeta. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, atualmente a população mundial está estimada 

em 7 bilhões de pessoas (ONU, 2015), o que gera preocupação sobre como esse grande número de 

habitantes utilizará os recursos naturais disponíveis na Terra.  

São considerados recursos naturais tudo o que se obtém da natureza com objetivos de 

desenvolvimento, sobrevivência e conforto da sociedade. Esses recursos podem ser classificados 

como "renováveis" quando, mesmo explorados por algum tempo em determinado lugar, continuam 

disponíveis, e como "não renováveis" quando inevitavelmente se esgotam (AGENDA 21, 2010). 

O principal recurso natural indispensável a existência humana é a água. A água potável limpa, 

segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento 

dos ecossistemas, comunidades e economias. Por muitos anos, acreditou-se que a água era um 

recurso infinito e renovável, uma vez que existe em grande abundância na natureza. Entretanto, a 

má utilização do recurso através da poluição e do desperdício, fez com que se elevasse a 

preocupação pela disponibilidade de água potável. Isso porque apenas 1% de toda a água da Terra 

é potável e está disponível para consumo. 

Além dos recursos naturais, as fontes de energia também são de suma importância para o 

desenvolvimento das atividades humanas. Por meio delas, são originados combustíveis e 

eletricidade que servem para iluminar, movimentar máquinas e alimentar dispositivos eletrônicos 

que possibilitam uma melhor qualidade de vida.  

No Brasil, grande parte da geração de energia provém das usinas hidrelétricas.  A água possui 

um potencial energético que aumenta quando represada. Numa usina hidrelétrica existem turbinas 

que, na queda d'água, fazem funcionar um gerador elétrico, produzindo energia. Esta é uma fonte 

considerada limpa. Porém, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no ano 

de 2015, cerca 85% dos principais reservatórios do país atingiram níveis muito baixos, devido à falta 

de chuvas (MADEIRO, 2015).  

A estiagem fez com que o governo federal decidisse pelo acionamento das usinas 

termelétricas, que possuem um custo muito mais elevado que as hidrelétricas. Para o 

funcionamento das usinas termelétricas, é necessária a queima de algum combustível fóssil, como 
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petróleo, gás natural ou carvão, de forma que a queima produza energia. Nesse contexto, as 

queimas desses combustíveis lançam na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de 

serem recursos naturais não renováveis. 

Nesse contexto, é imprescindível que sejam adotadas práticas sustentáveis de modo a 

economizar recursos naturais e otimizar o uso dos recursos energéticos, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável do planeta.   

3 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta detalhes da metodologia adotada neste trabalho para coleta de dados 

sobre a opinião do público-alvo referente a sua conscientização energética. Para isso, foram 

seguidas as seguintes etapas: 

a) Preparação do questionário: esta etapa envolveu o estudo preliminar sobre o objetivo de

estudo desta pesquisa, conscientização energética em ambientes residenciais e institucionais, e 

formas de composição/aplicação de questionários. Como resultados desta etapa, foi elaborado um 

questionário com 3 perguntas objetivas de múltipla escolha sobre informações gerais do 

entrevistado e 3 grades, agrupadas em três aspectos: informações sobre redução do consumo 

energético em geral, informações sobre o consumo de energia elétrica em ambiente domiciliar e 

informações sobre o consumo de energia elétrica em ambiente acadêmico e institucional;  

b) aplicação do questionário: foi realizada durante o período de 13 a 16 de setembro de

2015, de forma impressa e online, tendo como público-alvo a comunidade escolar do Campus IFRN 

Natal – Zona Norte, incluindo alunos, pais e professores; 

c) análise dos resultados: as respostas do questionário foram analisadas de forma

quantitativa e de acordo com o agrupamento feito das perguntas, através da geração de gráficos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Essa seção apresenta os resultados da pesquisa realizada no Campus Natal-Zona Norte do 

IFRN durante o período de 13 de setembro de 2015 à 16 de setembro de 2015 e suas análises feitas 

através de gráficos gerados.  

4.1 Perfil geral dos entrevistados 

O questionário referente à pesquisa foi respondido por 57 pessoas, tendo 64,9% delas de 16 

a 20 anos e 73,7% ensino médio incompleto, o que caracteriza a maior parte do público como 

estudantes do Instituto. 
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4.2 Redução do consumo de energia elétrica em geral 

Nesse aspecto, foi analisado o interesse na redução do consumo energético dos 

entrevistados de uma forma geral. Pode-se notar que 98,3% (Gráfico 1) deles estão interessados em 

economizar energia elétrica para reduzir os gastos financeiros e 94,8% para reduzir os desperdícios 

de recursos naturais (Gráfico 2). Ou seja, é quase unânime a ansiedade pela economia de energia 

elétrica por parte da comunidade do Instituto.    

Gráfico 1: entrevistados adeptos à economia de energia elétrica para reduzir gastos financeiros. 

Gráfico 2: entrevistados adeptos à economia de energia elétrica para conservar os recursos naturais. 

Porém, apesar do anseio demonstrado, metade dos entrevistados (Gráfico 3) não 
considera efetivas as campanhas de conscientização do consumo de energia elétrica promovidas 
pelo governo ou por órgãos privados, o que significa que não se sentem auxiliados a realizar essa 
economia.  

Gráfico 3: opinião dos entrevistados quanto às campanhas promovidas pelo governo. 
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4.3 Conscientização energética no ambiente residencial 

Quanto a conscientização em ambiente domiciliar, as perguntas foram feitas para analisar o 

interesse das pessoas em economizar energia elétrica e o comportamento delas diante dessa 

necessidade. 

De acordo com o Gráfico 4, 75,4% dos entrevistados afirmam que não passam a maior parte 

do dia em casa. Diante desse resultado, entende-se que a maior parte do dia os entrevistados vivem 

em ambientes não-residenciais, dessa forma, faz-se necessária a conscientização por parte das 

instituições de ensino/trabalho em promover meios que possibilitem a economia de energia elétrica 

em seus ambientes.    

Gráfico 4: entrevistados que passam a maior parte do dia em suas residências. 

 Dando continuidade à análise da conscientização energética no ambiente residencial, 

verifica-se o comportamento consciente no dia a dia das pessoas diante da realidade da economia, 

pois aproximadamente 69,3% dos entrevistados que possuem chuveiro elétrico, sendo estes 68,4% 

(Gráfico 5) do total de entrevistados, procuram passar o mínimo de tempo usando-o a fim de 

economizar energia e 96,5% (Gráfico 6) costumam apagar as luzes dos ambientes vazios.   

Gráfico 5: entrevistados que otimizam o tempo enquanto fazem uso do chuveiro elétrico. 
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Gráfico 6: entrevistados que possuem hábitos favoráveis à economia de energia. 

Apesar do anseio pela economia e esse comportamento consciente, como visto até agora, a 

maioria das pessoas não costumam avaliar o quanto é gasto com energia elétrica por mês nas suas 

residências, sendo estes 53,5% dos entrevistados (Gráfico 7), o que demonstra a falta de atenção 

das pessoas em relação aos seus próprios gastos, ocasionando o descontrole do seu consumo.    

Gráfico 7: entrevistados que possuem o hábito de analisar a conta de energia elétrica. 

Como uma solução para controlar mais esses gastos e suprir as ineficazes campanhas de 

conscientização promovidas por órgãos públicos/privados (Gráfico 3), 96,4% dos entrevistados 

(Gráfico 8) achariam útil um aplicativo que medisse o consumo energético da sua casa em tempo 

real. 

Gráfico 8: entrevistados que consideram apropriado um aplicativo medidor de energia elétrica em 

tempo real. 
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4.4 Conscientização energética no ambiente institucional 

No que se refere a conscientização energética no ambiente institucional, as questões 

levantadas têm como objetivo verificar a posição tanto dos integrantes da instituição quanto da 

própria em relação à economia de energia elétrica.  

Por meio do levantamento feito, verificamos que 82% dos entrevistados (Gráfico 9) afirmam 

desligar o computador quando não está utilizando-o em ambientes institucionais e 68,4% (Gráfico 

10) manter a temperatura do ar-condicionado estável durante o dia para evitar variações. Esse

comportamento é similar ao comportamento nas residências, analisado no tópico anterior, e

demonstra o interesse das pessoas em manter atitudes conscientes no seu cotidiano.

Gráfico 9: entrevistados que possuem hábito de desligar os computadores. 

Gráfico 10: entrevistados que monitoram as variações relacionadas ao ar-condicionado. 

É interessante ressaltar que 68,4% dos entrevistados (Gráfico 11) afirmam que suas 

instituições, sejam elas de ensino ou de trabalho, têm o hábito de conscientizar os integrantes 

quanto a importância de reduzir consumo de energia elétrica, porém, ao mesmo tempo em que isso 

é afirmado, 66,7% deles dizem não saber quanto é gasto por mês com energia elétrica nessas 

instituições. Pode-se afirmar, então, que existe interesse por parte destas em economizar, no 

entanto, o valor do gasto energético não é repassado para os próprios integrantes do local, o que 

torna cada vez mais difícil a economia de energia elétrica.  
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Gráfico 11: avaliação dos entrevistados acerca da divulgação por parte das instituições sobre a 

economia de energia elétrica. 

Gráfico 12: estimativa do número de pessoas que têm conhecimento a respeito do consumo elétrico 

no seu local de estudo/trabalho. 

4.5 Fechamento dos resultados 

Através da pesquisa realizada, podemos verificar que as pessoas, como também as 

instituições, estão interessadas em economizar energia elétrica, tanto para reduzir os gastos 

financeiros quanto para reduzir a exploração dos recursos naturais, no entanto as campanhas de 

conscientização promovidas pelo governo ou por instituições privadas não são eficientes para 

efetivar essa redução. Apesar do interesse demonstrado, as pessoas não possuem conhecimento a 

respeito dos próprios gastos de energia, sejam eles pessoais ou coletivos. Por isso, consideram uma 

boa alternativa a implementação de plataformas modernas de monitorar e, consequentemente, 

reduzir o consumo de energia elétrica.  

5 CONCLUSÃO 

Tendo em vista todos os aspectos observados, concluímos que economizar energia elétrica 

é uma necessidade da realidade atual devido à situação de escassez dos recursos naturais, como 

também que tanto pessoas quanto instituições, sejam elas privadas ou públicas, demonstram-se 

interessadas em economizar energia elétrica, mas que os meios existentes não são eficientes para 

que isso seja posto em prática. Além disso, verificamos que há uma busca por maneiras mais 
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modernas e eficazes de monitorar e promover a redução do consumo energético. Diante do 

problema apresentado, uma solução sugerida é o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica 

e prática que monitora o consumo de energia elétrica a fim de, primeiramente, conscientizar as 

pessoas dos seus próprios gastos e, consequentemente, diminui-los, tornando indivíduos que 

cooperam para a melhoria do meio ambiente.  
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DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO CEMITÉRIO PÚBLICO BOM PASTOR I EM 
NATAL/RN: UM ESTUDO DE CASO 

RESUMO 
Ao longo da história, sempre houveram tratamentos 

diferenciados em relação aos sepultamentos, que 

causavam danos à população e ao meio ambiente e 

no Brasil, historicamente, não se tem uma cultura de 

considerar os cemitérios fontes de contaminação 

ambiental. Mediante o interesse na normatização e 

adequação ambiental de cemitérios, o presente 

estudo tem como objetivo identificar os aspectos e 

condições ambientais do cemitério público Bom 

Pastor I, localizado na cidade de Natal/RN, avaliando-

o qualitativamente. Para tanto, utilizou-se de 

pesquisas bibliográficas, visitas in loco, entrevistas 

semi-estruturadas com profissionais da área e 

entrevistas estruturadas com visitantes do cemitério. 

Com base nos resultados obtidos, constatou-se que o 

cemitério estudado não se enquadra dentro dos 

padrões requeridos pelos órgãos ambientais e 

possuem uma deficiente fiscalização, fazendo-se 

necessário à contratação de profissionais, os quais 

trabalhem na sua gestão, licenciamento e 

fiscalização, elaborando projetos para a normatização 

desses locais. Verificou-se também, um 

desconhecimento por parte da opinião dos visitantes 

no que concerne a questão ambiental envolvendo 

cemitérios.

PALAVRAS-CHAVE: Cemitérios, Aspectos Ambientais e Legislação. 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE PUBLIC CEMETERY BOM PASTOR I IN 
NATAL/RN: A CASE STUDY 

ABSTRACT 
Throughout history, there have always been different 

treatments in relation to burials, which caused 

damage to the population and the environment and 

in Brazil, historically, there is no one culture to 

consider the graveyards sources of environmental 

contamination. By the interest in regulation and 

environmental adaptation of cemetery, this study 

aims to identify the environmental aspects and 

conditions of the public cemetery Bom Pastor I, 

located in Natal/RN, evaluating it qualitatively. 

Therefore, it used bibliographical research, site visits, 

semi structured interviews with professionals and 

structured interviews with cemetery’s visitors. Based 

on the results, it was found that the cemetery does 

not meet the standards required by environmental 

agencies and have poor supervision, making it 

necessary to hire professionals, who work in 

management, licensing and inspection, elaborating 

projects for the standardization of these locations. 

There was also a knowledge lack by the visitors’ 

opinion regarding environmental issues involving 

cemetery. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a Antiguidade, diversas formas de rituais funerários vêm se desenvolvendo. Esses 

rituais levam em conta aspectos religiosos, tais como as ideias de reencarnação e ressurreição, e 

aspectos higiênicos, como a possibilidade de contaminação causada pela decomposição dos 

corpos. Ao longo da história, sempre houveram tratamentos diferenciados em relação aos 

sepultamentos, que variavam de acordo com a classe social do morto, entretanto, ambas as 

formas já causavam danos à população e ao meio ambiente, esse último, não levado em 

consideração. A propósito, tradicionalmente, os cemitérios não se encontram incluídos nas listas 

de fontes de contaminação ambiental. 

No entanto, hoje em dia, no Brasil, há normas que regulamentam os procedimentos para 

implantação e operação de cemitérios, estabelecidos pelas Resoluções CONAMA n° 335/2003 e 

338/2006, com intuito de reduzir os riscos de problemas e contaminação do ambiente (LELI et al., 

2012). 

Com base nesta normatização a respeito do tema, foi feita uma identificação das condições 

ambientais do cemitério público Bom Pastor I, na cidade de Natal/RN, para avaliar se esse 

estabelecimento se encontra dentro das normas reguladoras municipais, estaduais e federal.  

O interesse neste assunto advém do fato de haver poucos estudos ou projetos de 

adequação dos cemitérios no âmbito público se comparados aos cemitérios privados.  

Vale ressaltar que, segundo a Agência Brasil (2012), “75% dos cemitérios públicos do país 

têm problemas ambientais e sanitários”, o que foi constatado através de uma pesquisa em mais 

de mil cemitérios espalhados por todo Brasil.  

A radioatividade é um dos graves problemas, pois há presença de radiação num raio de 200 

metros das sepulturas de cadáveres que, em vida, foram submetidos à radioterapia ou que 

receberam marca-passos cardiológicos, alimentados com fontes radioativas. Materiais radioativos 

são móveis na presença de água, por isso, pessoas que fazem esse tipo de tratamento deveriam 

ser cremadas e suas cinzas dispostas como lixo atômico (BORTOLOTTI, 2008). 

Com a decomposição dos corpos, há a geração dos chamados efluentes cadavéricos, 

gasosos e líquidos. Os primeiros que surgem são os gasosos, seguindo-se os líquidos. Os efluentes 

líquidos, chamados de necrochorume, são mais viscosos que a água, de cor acinzentada a 

acastanhada, com cheiro acre e fétido. Ele é constituído por água, sais minerais e substâncias 

orgânicas degradáveis, dentre as quais, duas muito tóxicas que são constituídas pela Putrescina e 

pela Cadaverina, dois venenos potentes para os quais não se dispõem de antídotos eficientes e 

que, se atingirem o lençol freático, causam danos gravíssimos (ROMANÓ, 2005). 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso no cemitério público de Natal, 

identificando seus respectivos aspectos ambientais e avaliando qualitativamente o local. 
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2 METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo da identificação das condições ambientais do cemitério, foram 

adotados diferentes procedimentos técnicos. Primeiramente, buscou-se informações e 

conhecimentos prévios sobre o tema através do método de pesquisa bibliográfica em textos 

legais, fontes de referência de órgãos e universidades públicas. 

Em seguida, foi feito um levantamento de dados, através de entrevistas de âmbito 

qualitativo com profissionais da área administrativa e licenciadora dos cemitérios, visando 

conhecer suas qualidades e deficiências. A partir do resultado dessas entrevistas foi escolhido o 

cemitério a ser pesquisado in loco para a realização do estudo de caso: o cemitério público Bom 

Pastor I, criado em 1961, com uma área de 200 metros quadrados, localizado em Natal/RN. 

Por último, realizou-se uma entrevista estruturada com os visitantes do cemitério, para 

avaliar a opinião pública sobre as condições estruturais e ambientais do local. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nas entrevistas realizadas, constatou-se que as condições ambientais dos 

cemitérios públicos de Natal, como os cemitérios de Igapó, Alecrim e Bom Pastor I e II, são 

insatisfatórias, principalmente por serem muito antigos, construídos antes da promulgação das 

leis concernentes a regulamentação desses empreendimentos. Além disso, é necessário, no 

mínimo, 15 anos para adequar os cemitérios, com um setor específico para essa atividade. 

Segundo o diretor, há uma grande necessidade de inserir esses cemitérios dentro dos padrões 

ambientais exigidos. As maiores dificuldades enfrentadas são o abandono dos jazigos e a 

permeabilização do solo. 

Na visita realizada ao cemitério Bom Pastor I, verificou-se péssimas condições em toda a 

estrutura física, com sepulturas deterioradas pelo abandono e/ou vandalismo, algumas repletas 

de lixo e ossos expostos que atraem diversos animais (gatos, baratas, aranhas, escorpiões, etc.), o 

que torna motivo de reclamação para os moradores ao redor. 

Outro grande problema é a falta constante de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

para os coveiros, que frequentemente realizam suas atividades, como exumações, sem a utilização 

de luvas e máscaras, ficando assim expostos a grandes riscos de contaminação por fungos, vírus e 

bactérias.  

Segundo informações de Jurandir Soares, administrador geral do cemitério Bom Pastor I, 

nenhum estudo ambiental foi realizado no estabelecimento, o que leva a um desconhecimento a 

respeito de informações relevantes, como a profundidade do lençol freático na região do 

cemitério e a avaliação da infiltração do necrochorume. Logo, é perceptível seu alto grau de 

contaminação já que os mortos são enterrados diretamente no solo, sem uma medida precisa da 
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profundidade da cova e sem qualquer tipo de isolamento para conter a infiltração dos resíduos 

cadavéricos no solo e aquífero. 

Além das questões ambientais levantadas (Tabela 1), a acessibilidade no interior do 

cemitério é bastante comprometida, gerando grandes transtornos para pessoas portadoras ou 

não de deficiências físicas. Existe apenas uma rua principal pavimentada, pela qual passam carros 

e visitantes. As demais ruas não são pavimentadas e muitas foram transformadas em espaços para 

jazigos, diminuindo ou interrompendo o acesso a outras sepulturas (Figura 1). Por essa razão, 

muitos funcionários e visitantes precisam caminhar sobre os túmulos. 

Para uma melhor compreensão do quadro apresentado no cemitério Bom Pastor I foram 

elencados algumas atividades e seus principais aspectos e impactos ambientais. 

Tabela 1: Atividades, Aspectos e Impactos Ambientais do Cemitério Bom Pastor I. 

 

ATIVIDADES ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Necrochorume sobre o lençol 

freático 

Geração de efluentes e 

geração de odor 

Poluição do solo e poluição 

da água 

Superlotação do Cemitério Escassez de área física 
Impacto visual e obstrução 

da acessibilidade 

Abandono de Sepulturas Proliferação de animais 
Impacto visual e doenças 

infecciosas 

Falta de tratamento de 

efluentes gerados pelo 

cemitério 

Geração de efluentes 
Poluição da água e poluição 

do solo 

Falta de EPI´s para os coveiros 
Aumento no risco de 

acidentes 
Doenças infecciosas 

Destino impróprio aos resíduos 

sólidos (folhas, descartáveis, 

grinaldas, etc.) do cemitério 

Geração de resíduos sólidos 

e aumento no risco de 

contaminação 

Contaminação do solo, 

contaminação da água e 

doenças infecciosas 

Fonte: PEGADO; et al. (2014). 

11%

56%

33%
Nenhum 

Parente 

Zelador 
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Figura 1: Cemitério Bom Pastor I. 
Fonte: Lucas Cortez. (2014) 

A entrevista realizada com os visitantes enquadra-se, segundo Gil (2007), na modalidade 

estruturada, seguindo uma sequência lógica de perguntas, visando analisar a percepção que os 

visitantes possuem em relação aos seguintes fatores:  

 Frequência do visitante ao cemitério;

 Existência de responsável pela manutenção do túmulo no decorrer do ano;

 Qualidade da infraestrutura do cemitério;

 Qualidade da manutenção e limpeza do cemitério;

 Avaliação da segurança do cemitério;

 Opinião a respeito de cemitérios causarem danos ambientais ou não.

A quantidade de entrevistas foi definida em 60 visitantes. O público entrevistado possui

uma faixa etária que varia de 30 a 50 anos, sendo a maioria adultos e idosos, com alguns poucos 

jovens.  A data da entrevista foi escolhida estrategicamente por ser o feriado do Dia de Finados, 

dia em que há o maior fluxo de pessoas visitando o cemitério.   

Figura 2: Frequência de visita ao cemitério. 

17% 5%

15%

10%

53%

Diária 

Semanal 

Mensal 

Semestral 

Anual 
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Na figura 2 podemos observar que mais da metade dos entrevistados visita o cemitério 

somente uma vez ao ano, em decorrência do feriado. Em contrapartida, uma parcela significativa 

de 17% visita-o diariamente. Este dado preliminar repercute de modo interessante em todo o 

restante das respostas a entrevista, na medida em que a maioria das opiniões sobre o local são 

negativas, sejam elas provenientes de pessoas que visitam com maior frequência ou mesmo das 

que visitam apenas anualmente.  

Figura 3: Responsável pelo tumulo. 

No figura 3 foi indagado se no decorrer do ano haveria alguém responsável pela 

manutenção e limpeza do túmulo visitado, já que trata-se de um ambiente como um todo público. 

Novamente, mais de 50% alegaram ser os próprios responsáveis ou terem familiares responsáveis; 

uma grande quantidade respondeu ser o zelador responsável por este serviço, em razão de tratar-

se apenas de um trabalho de limpeza. E 11% disse não haver ninguém responsável por isso, esta 

realidade repercute visivelmente no local, pois estes jazigos “abandonados” são em muitos casos 

alvo de vandalismo e deposição de resíduos. 

  Figura 4: Infraestrutura.    Figura 5: Manutenção e Limpeza. 

As figuras 4 e 5 possuem características similares, por tratarem de assuntos relacionados, 

como infraestrutura e limpeza do local. Neles, a grande maioria considera ruim estes quesitos; e 

uma segunda parcela mais expressiva considera-os regulares. Algo que chama a atenção é o fato 

de que em meio a resultados tão negativos ainda há pequenas porcentagens que avaliam como 

excelente. 

11%

56%

33%
Nenhum 

Parente 

Zelador 

57%
30%

10%

3%

Ruim

Regular 

Bom 

Excelente 

64%
20%

14%

2%

Ruim

Regular 

Bom 

Excelente 
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Com relação a esse tópico, algumas observações feitas no momento da entrevista podem 

ser ressaltadas, tais como a dificuldade de locomoção, que ocasionou a queda de uma senhora 

que se desequilibrou na passagem entre os jazigos, devido aos estreitos espaços e ausência de 

ruas. 

Outros tiveram dificuldade de localizar a sepultura de entes queridos devido ao 

crescimento desordenado do cemitério, que acabou por modificar a estrutura do local. 

Uma família, ao visitar a sepultura de seus falecidos, encontrou-a repleta de lixo, deixado 

no local após a limpeza de outros jazigos, como mostrado na Figura 6.  

Figura 6: Resíduos sólidos depositados em jazigo.  
Fonte: Lucas Cortez. (2014) 

Vale ressaltar que não existem locais dentro do cemitério para o depósito adequado de 

resíduos, e muitas famílias, zeladores, ou agentes de limpeza pública, acabam por concentrar o 

lixo de uma sepultura no jazigo vizinho.  

Figura 7: Segurança 

Na figura 7 relacionado a segurança do local, quase 80% dos entrevistados avaliam-na 

como ruim e nenhum como excelente, um dado preocupante que pede a atenção das autoridades 

e secretarias responsáveis. 

76%

14%

10%
RUIM

REGULAR

BOM

EXCELENTE
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  Figura 8: Cemitérios causam danos ambientais? 

Por último, no Figura 8, podemos observar a tamanha falta de conhecimento do público 

entrevistado em relação aos danos ambientais que cemitérios podem causar. Por outro lado, os 

que responderam afirmativamente, citaram exemplos corretos dos danos causados, tais como: 

lixo, infiltração no lençol freático, impacto visual, chorume, superlotação (sic), etc.  

É importante frisar que os entrevistados que mais avaliaram de forma negativa o cemitério 

foram as zeladoras, coveiros, e demais funcionários do local. Porém, eles afirmam que antes era 

pior, e que algumas mudanças positivas vêm ocorrendo. 

4 CONCLUSÃO 

Com base nos dados levantados por meio das pesquisas bibliográficas e de campo, 

verificou-se que os cemitérios públicos da cidade de Natal/RN não se encontram dentro dos 

padrões requeridos pelos órgãos ambientais e possuem uma deficiente fiscalização, com ênfase 

para o cemitério Bom Pastor I, onde se realizou a identificação de seus aspectos físicos e 

ambientais. 

No que concerne a opinião pública dos visitantes, a grande maioria possui opiniões 

negativas concernentes ao cemitério, destacando-se o problema da segurança local, o vandalismo 

e a deposição de resíduos, consequência do abandono de jazigos. Percebeu-se também, o quanto 

é deficiente o conhecimento da população sobre os danos ambientais que os cemitérios podem 

causar, o que nos leva a campanhas que despertem o interesse pelo assunto, para que se tenha 

uma vida e morte ambientalmente corretas. 

Por fim, sugerimos como medida de intervenção, à contratação de profissionais, os quais 

trabalhem na gestão, licenciamento e fiscalização dos cemitérios púbicos de Natal, elaborando 

projetos para a normatização desses locais. 

26%

74%

SIM

NÃO
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RESUMO 
Este artigo aborda a temática conscientização 
ambiental, de estudantes de escola publica sobre 
questões ambientais mediante ao consumo de 
bens materiais, da geração de resíduos e de 
rejeitos, no tocante a controle ambiental dos 
recursos naturais, como: o ar, a água, o solo e a 
vegetação nativa. Com base nessa temática, o 
presente artigo teve como objetivo geral analisar a 
conscientização ambiental de estudantes de duas 
Escolas Públicas no município de Pureza-RN, no 

período de 2015, tendo como foco o descarte dos 
resíduos sólidos doméstico. A metodologia trilhou 
por meio de pesquisa bibliográfica (GIL, 2009), 
estudo de caso (YIN, 2005) e roda de conversa 
(IERVOLINO; PELICIONI, 2001). Conclui-se que os 
estudantes das escolas do município de Pureza-RN 
demonstraram visões amplas sobre as questões 
ambientais e possuírem consciência pautada na 
importância dos recursos naturais para melhoria 
de vida e manutenção do ecossistema.

PALAVRAS-CHAVE: conscientização ambiental, educação ambiental, resíduos sólidos. 

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS IN SCHOOLS IN THE 
MUNICIPALITY OF PUREZA-RN 

ABSTRACT 

This article aborts the theme environmental 
awareness of school students public on 
environmental issues through the consumption of 
material goods, waste generation and waste, with 
regard to environmental control of natural resources, 
such as air, water, soil and native vegetation. Based 
on this theme, this paper aimed to analyze the 
environmental awareness of students from two 
public schools in the municipality of Pureza-RN, in the 

2015 period, focusing on the disposal of domestic 
solid waste. The methodology walked through 
literature (GIL, 2009), case study (YIN, 2005) and 
wheel conversation (IERVOLINO; PELICIONI, 2001). It 
was concluded that students in schools of Pureza-RN 
county showed ample views on environmental issues 
and having guided awareness on the importance of 
natural resources to improve the lives and 
maintaining the ecosystem. 

KEY-WORDS:  environmental awareness, environmental education, solid waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do aumento do consumo de bens materiais e da geração de resíduos e rejeitos, 

nota-se o quanto o controle ambiental dos recursos naturais, como o ar, a água, o solo e a 

vegetação nativa, estão sendo comprometidos. A disposição inadequada, dos resíduos sólidos, no 

meio tem sido um dos grandes problemas socioambientais de cidade, de diversas escalas 

hierárquicas. Muitos estudiosos destacam que os resíduos sólidos contribuem para a poluição do 

solo, bloqueio das galerias pluviais e consequentemente a poluição das águas subterrâneas e 

superficiais, na medida em que as substâncias poluidoras são carreadas (MORANDI; GIL, 2004). 

Atualmente, a disponibilização dos resíduos sólidos são uns dos problemas enfrentados no 

cotidiano pela sociedade estando atrelado ao aumento da população, a qual exige consumo de 

alimentos, utilização de matérias-primas, contribuindo de tal forma, para o aumento da geração 

de resíduos sólidos, desencadeando consequências desastrosas para o meio ambiente (LUIZ, et al. 

2014). Por essa lógica, dados apontam que 76% dos resíduos sólidos residenciais, em cidades 

brasileiras, são descartados de maneira inadequada, acumulando-se nas ruas, terrenos baldios, 

leitos de rios, valas, encosta de morros e outros locais impróprios, prejudicando a população local.  

Nesse cenário a discussão sobre os processos de consciência ambiental emergem, sendo 

entendida como a capacidade do indivíduo de enxergar os problemas ambientais gerados por ele 

próprio (LEFF, 1999). Estudos sobre as questões ambientais, mais especificamente, sobre os 

resíduos sólidos, elencam que não há atividade humana que não interfira no meio ambiente, de 

alguma forma (CRUZ, 2001), visto que a sociedade pratica intervenção da natureza, mediante o 

usos dos recursos naturais como: água, solo, vegetação nativa e ar (MOLINA, 2001).  

Para muitos, ambientalistas, não há duvida de que o crescimento das atividades industriais 

e de serviços vem constituindo uma ameaça para o meio, porém é defendida a tese de que pode 

ser revertido se forem implantadas medidas que envolvam a sociedade local, numa perspectiva de 

mudanças de hábitos e atitudes, no repensar do processo de conscientização, mediante o uso dos 

recursos naturais. Na contemporaneidade, esse uso é entendido conforme o nível de 

conscientização ambiental de cada pessoa, pois se constitui em um dos meios de enfrentamento à 

degradação ambiental, em escala local, nacional e global. Nesse contexto, a Educação Ambiental 

(EA) se constitui num instrumento de repensar o processo de conscientização ambiental, quando 

trabalhada nas escolas e junto aos diversos segmentos da sociedade, constitui-se na formação de 

uma sociedade sintonizada com a sustentabilidade (BRASIL, 2013). 

A EA, no pensar de Dias (2004) é um processo permanente no qual os indivíduos e a 

comunidade tornam-se conscientes do seu meio e adquirem conhecimentos, valores e 

habilidades; experiência e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas atuais. 

Vale destacar, que tanto em termos relativos como absolutos, o Nordeste é a região do Brasil em 

condição sanitária mais precária quanto à cobertura de coleta dos resíduos sólidos domiciliares, 

com cerca de 50% do déficit nacional (BRASIL, 2013). 
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Conforme dados do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (BRASIL) em 2010, estima-se que, 90% dos domicílios urbanos tinham coleta direta de 

resíduos, enquanto que na área rural, 72% dos domicílios não dispunham de qualquer tipo de 

coleta de seus resíduos.  Dentre a população atendida pela coleta de resíduo sólido, a maior 

cobertura encontra-se na região Sudeste, com 89,5%, e a menor no Nordeste, com 63,2% (IBGE, 

2011). Enquanto que na área urbana a população tem acesso mais adequado ao serviço de coleta 

dos resíduos sólidos domiciliares, aproximadamente 80%, na rural, não alcançam 30%. Mediante a 

esse déficit, principalmente na zona rural, a prática de queimar ou enterrar os resíduos em 

terrenos próprios representa mais de 50% de práticas consideradas inadequadas (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto e da importância de analise da conscientização ambiental, este trabalho 

teve como objetivo analisar a conscientização ambiental de estudantes de duas Escolas Públicas 

no município de Pureza-RN, no período de 2015, tendo como foco os resíduos sólidos domésticos. 

Para atingir tal objetivo a metodologia trilhou por meio de pesquisa bibliográfica (GIL, 2009), 

estudo de caso (YIN, 2005) e roda de conversa (IERVOLINO; PELICIONI, 2001).  

Nesse contexto, justifica-se esse estudo, na medida em que a escola, para muitos 

estudiosos  (DIAS, 2004) é considerada o lugar mais adequado para se conhecer à relação homem-

ambiente-sociedade, sendo um espaço propício para a formação de cidadãos críticos e criativos, 

preocupados com o meio em que estão inseridos. Para tal, o artigo está estruturado em seis 

seções. Além desta introdução, o estudo em pauta dispõe, ainda, das seções seguintes: revisão 

bibliográfica, metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências bibliográficas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Conscientização ambiental 

A conscientização ambiental surge como uma medida de reintegrar homem e natureza 

(Leff, 1999: 117), entendida como a capacidade do indivíduo enxergar os problemas ambientais 

causados devido a ações que ele mesmo realiza. A partir do momento que o indivíduo adquire 

essa consciência é dever dele realizar ações que ajude a outros desenvolverem esta consciência 

também, mesmo que a conscientização ambiental seja um processo introspectivo, que necessita 

do próprio indivíduo adquirir tais pensamentos. 

2.2 Resíduos sólidos e coleta dos resíduos sólidos 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define como resíduos sólidos e 

semissólidos, os remanescentes resultantes de atividade humana (BRASIL, 2004). Segundo a lei 

12.305/10 resíduos sólidos são classificados quanto a sua origem, podendo ser: domiciliares, de 

limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, dos serviços públicos 

de saneamento básico, industriais, de serviços da saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de 

serviços de transporte e de mineração. Quanto a origem podem ser feitas distinções entre os 

resíduos úmidos e secos, orgânicos e inorgânicos e perigosos e não perigosos (BENTO, 2013). 
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Os resíduos classificados como domiciliares, são todos aqueles originários de atividades 

domésticas em residências urbanas (BRASIL, 2004). De acordo com a Funasa (2009), os resíduos 

sólidos domiciliares são constituídos por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras), papel 

(jornais, revistas), embalagens em geral (vidro, papelão, alumínio), resíduos contaminados, entre 

eles o papel higiênico, fraldas descartáveis e resíduos tóxicos (tintas, esmaltes, aerossóis).  

De acordo com a lei 11.445/07, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos se dão por 

meio do conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do resíduo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. O saneamento básico é definido como o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de 

esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 

águas pluviais (BRASIL, 2013).  

2.3 Educação ambiental 

Mediante a demanda dos problemas ambientais, a EA começou a ser estudada nos anos de 

1970, entretanto as discussões relacionadas a essa área no cenário brasileiro chega a meados da 

década de 1980, com a realização dos encontros nacionais, a atuação das organizações 

ambientalistas e o aumento da produção acadêmica. Somente com a Constituição Federal de 

1988, a política ambiental brasileira foi gerida de forma centralizada, tecnocrática, sem a 

participação popular na definição de suas diretrizes e estratégias, à luz da Lei Federal n. 6.938, de 

31/08/81, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (LOUREIRO, 2008).

Nos dias atuais, o ser humano continua agindo de forma irresponsável, causando 

desequilíbrios no meio ambiente. É nesta perspectiva, que se afirma que a EA é entendida como 

transformadora de valores e atitudes, pois a partir dela há construção de novos hábitos e 

conhecimentos, conscientizada para as relações integradas do ser humano, sociedade, natureza 

objetivando o equilíbrio local e global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida 

(GUIMARÃES, 2005, p.17). 

2.3. Educação ambiental escolar 

Tomando a lógica de Dias (2004) a EA no ambiente escolar deve ser aplicada de maneira 

não conservacionista, a qual os ensinamentos são baseados em usar de maneira racional os 

recursos naturais e manter a produtividade dos ecossistemas naturais ou gerenciados pelo 

homem em nível ótimo. É necessário que a educação abranja o meio e promova mudança de 

valores, gerando visão de mundo da totalidade, ultrapassando assim o estado conservacionista.

Na visão de Carvalho (2006) a educação em prol do meio ambiente é conteúdo e 

aprendizado, é motivo e motivação, é parâmetro e norma, está além dos conteúdos pedagógicos e 

é capaz de interagir com o ser humano de maneira positiva para ambos. Os educadores 

ambientais são apaixonados pelo o que fazem e para que o respeito seja o primeiro sentimento 
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motivador das ações ambientais será necessário que a escola mude as suas regras, dessa maneira 

o trabalho será feito de maneira mais humana.

Acredita-se que uma das formas que podem ser utilizadas para o estudo de problemas 

causados ao meio ambiente, seria a introdução de uma disciplina específica para o assunto em 

questão nos currículos das Escolas. Dessa maneira, seria possível alcançar a mudança no 

comportamento em um número considerável de estudantes, o que os tornaria influentes na 

defesa do meio ambiente e ecologicamente corretos e saudáveis (SANTOS, 2007).  

3 METODOLOGIA 

O delineamento metodológico deste trabalho iniciou-se pela pesquisa bibliográfica (GIL, 

2009), realizada em pesquisa online e na biblioteca central Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT), e 

setorial da DIAREN (IFRN-CNAT RN) na busca de informações sobre o tema em periódicos, livros e 

teses, dentre outras fontes, além do estudo de caso exploratório (YIN, 2005). 

3.1 Caracterização da área do estudo de caso 

A pesquisa foi realizada em duas Escolas Públicas, sendo a Estadual Maria Antônia, 

localizada no Centro, Zona urbana e a Municipal Isabel Lucas de Brito, localizada no Povoado de 

Cana Brava, SN - Zona Rural, ambas no município de Pureza-RN, situado na mesorregião Leste 

Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste, limitando-se com os municípios de Touros, 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Taipu, Poço Branco e João Câmara, está a 59 km da Capital Natal, 

possui uma área de 504,32 Km², com latitude 5º 28’ 01” Sul e longitude 35º 33’ 22” Oeste, possui 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,577 (PNUD, 2013). 

Para a realização desse estudo utilizou-se instrumentos de roda de conversa, entrevista 

sistematizada, além de câmera fotográfica, data show, notebook, 16 cartolinas, coleção de álcool, 

cola colorida, papel crepom, coleção de cera, tinta guache, materiais recicláveis, pedaço de tecido, 

botões, tampa de garrafas de refrigerante, pedaços de linha de tricô, jornais e revistas. 

3.3 Momentos da pesquisa 

Para o delineamento das oficinas, mediante o objetivo proposto, foram desenvolvidas 

Rodas de Conversas, por compreender que esse tipo de oficina atendia ao propósito de adentrar a 

dimensão da linguagem do processo de conscientização do estudante, na medida em que 

possibilita “[...] ao investigador verificar como as pessoas avaliam uma experiência, ideia ou 

evento; como definem um problema e quais opiniões, sentimentos e significados encontram-se 

associados a determinados fenômenos” (IERVOLINO; PELICIONI, 2001, p. 116).  Para tal 

estruturou-se a oficina Roda de Conversa em três momentos. 

3.3.1.  Primeiro momento 
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No primeiro momento foi feito uma oficina de EA com a comunidade escolar, visando 

sensibilizá-los a respeito da problemática dos resíduos sólidos. Para isso fez-se uso de uma 

apresentação em slide, a qual trazia conceitos como o de resíduos e rejeitos, coleta convencional e 

seletiva, impactos ambientais, consumo excessivo, EA e vídeos com animações a respeito da 

geração de resíduos sólidos e consequências nas diversas esferas do local a global. 

3.3.2   Segundo Momento

No segundo momento foram distribuídos questionários, com o intuito de identificar os 

problemas ambientais mais frequentes no município de Pureza-RN. Organizados em quatro 

grupos, cada um composto por cinco estudantes (Figura 1), foram então incentivados a refletir 

sobre a apresentação do slide, para em seguida responderem ao questionário em conjunto. 

3.3.3 Terceiro Momento 

No terceiro momento os estudantes de cada grupo foram desafiados a confeccionar um 

cartaz sobre o problema ambiental do cotidiano, mencionado no questionário com o intuito de 

externar o nível de conscientização ambiental (Figura 2). Em seguida, com os cartazes prontos, foi 

feita uma roda de conversa para discussão e apresentação dos cartazes confeccionados. 

   Figura 1: Grupo discutindo o tema.    Figura 2: Grupo externalizando a 
  Consciência Ambiental. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Primeiro momento 

Com a apresentação dos slides contendo os conceitos e vídeos, foi possível sensibilizar os 

estudantes e despertar o interesse desses em participar da oficina Roda de Conversa e produção 

dos cartazes.  Durante a apresentação de slide, foi possível também identificar que esses já tinham 

uma leve consciência do que é certo e errado no que se refere ao comportamento das pessoas, 

frente à preservação do meio ambiente, mas não colocam em prática.   

4.2 Segundo Momento 
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Após a apresentação dos slides e aplicação dos questionários, obtivemos o resultado 

mostrado na Figura 3 para a primeira questão que perguntava qual o problema ambiental mais 

frequente no município de Pureza/RN. Constatou-se, conforme mostrado na Figura 3, que a 

poluição do ar, da água e do solo é o problema ambiental mais frequente tanto na zona rural, 

como na zona urbana do município de Pureza/RN. Também foram citados as inundações e 

aquecimento global como problemas encontrados no município.  

    Figura 3: Problemas ambientais citados pelos grupos. 

Na segunda questão, onde se perguntou qual a possível causa para o problema ambiental 

apontado por eles na primeira questão, obtivemos o resultado mostrado na Figura 4.  

      Figura 4: Causas dos problemas ambientais citados pelos grupos. 

Pode-se observar que na Figura 4, a principal causa para os problemas ambientais apontados 

é em primeiro lugar o descarte inadequado do resíduo sólido, tanto na zona rural, como na 

urbana, o que inclui práticas como a de queimar, enterrar e jogar o resíduo sólido nas ruas ou a 

céu aberto. Seguido por desmatamento, falta de saneamento básico e EA. 
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De acordo com dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do Ministério da 

Saúde (2013), o município de Pureza apresenta um percentual com cerca de 36,7% de famílias 

com coleta dos resíduos sólidos, enquanto que 60,4% queimam ou enterram o seu lixo e, 2,9% 

disponibilizam a céu aberto. 

4.3 Terceiro Momento 

Os estudantes das escolas do município de Pureza-RN demonstraram ter leve percepção do 

que é meio ambiente e um processo de consciência ambiental satisfatório, entretanto não tem um 

conhecimento crítico da importância do meio ambiente em que vivem, na medida em que não 

colocam em prática atitudes ecologicamente corretas para o bem estar local. A partir 

do questionário e das rodas de conversas os estudantes produziram cartazes (Figura5 e 

6). 

Figura 5: Cartazes construídos pelos estudantes, ilustrando os problemas ambientais. 

 Figura 6: Cartaz construídos pelos estudantes, com o intuito representação de cenários. 

Além da produção dos cartazes (Figura 5 e 6) os estudantes realizaram a oficina Roda de 

Conversa (Figura 7 e 8) momento em que se criou uma possibilidade metodológica para a 

comunicação dinâmica e produtiva entre os estudantes, de uma maneira informal, descontraindo 

os grupos. Durante o desenvolvimento da pesquisa já se apresentaram os primeiros sinais de que 

essa técnica utilizada para levantamento de dados poderia se transformar em uma metodologia 

de trabalho em sala de aula como alternativa para refletir sobre o processo da conscientização 
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ambiental, sobre o controle e usos dos recursos naturais. Mas, mais que uma técnica de pesquisa, 

as Rodas de Conversa abriram espaço para que os estudantes rompessem as barreiras, da timidez, 

por exemplo, e interagissem, ampliando suas percepções sobre si e do coleguinha do lado. 

5 CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, destaca-se que trabalhar com o tema conscientização e educação 

ambiental na escola foi bastante desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso e, que para haver o 

desenvolvimento sustentável, medidas devem ser tomadas como, por exemplo, debater sobre 

processos de consciência ambiental na sociedade como um todo, sendo assim a escola torna-se o 

lugar mais propicio para trabalhar a EA.  

A educação ambiental deveria ser uma temática na ementa da grade curricular, perpassando 

por todas as disciplinas, ou seja, trabalhada interdisciplinarmente e não como disciplina. Assim 

seria dada maior importância ao tema e possibilitaria a formação cultural de desenvolver reflexão 

sobre processo de conscientização dos estudantes desde a convivência na escola, até no convívio 

da família, culminando com a formação de cidadãos responsáveis e envolvidos no controle 

ambiental dos recursos naturais. 

E por fim a partir das referencias bibliográficas, das respostas ao questionário aplicado nas 

oficinas construtivas e dinamizadoras e das rodas de conversas pode-se concluir que os estudantes 

das duas escolas analisadas, do município de Pureza-RN, demonstraram visões amplas sobre 

questões ambientais, responsáveis pela degradação ambiental, dos cenários vivenciados e da 

importância da destinação adequada dos resíduos sólidos e do manejo do uso dos recursos 

naturais, para melhoria de vida e manutenção do ecossistema local. 
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RESUMO 
O presente trabalho objetivou descrever o cenário 
do processo de licenciamento ambiental de parques 
de energia eólica no estado do Rio Grande do 
Norte. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
descritiva e exploratória por meio de levantamento 
bibliográfico e documental e com exceção dos 
conceitos adotados, baseou-se principalmente nas 
legislações vigentes sobre o assunto. Concluiu-se 
então que o licenciamento de parques eólicos no 
RN possui procedimentos bem estabelecidos. 
Entretanto faltam informações disponíveis sobre a 
competência do licenciamento e documentação de 
exigências específicas como por exemplo os planos 
ambientais. 

Recomendou-se a elaboração de material 
explicativo (cartilha, página no site, resolução, entre 
outros) que exponha as etapas, competências, 
estudos, projetos, planos e medidas que compõem 
o processo de licenciamento de parques eólicos que
sejam de fácil entendimento e acesso ao público
geral e aos empreendedores. Por fim espera-se
contribuir para o acervo de dados para pesquisas
sobre energia eólica e estimular novos estudos
sobre cada um dos processos expostos no presente
trabalho, gerando assim informações mais
detalhadas sobre os mesmos e contribuindo com a
verticalização do assunto.

PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento ambiental, parques eólicos, energia eólica.

ENVIRONMENTAL LICENSING OF WIND PARKS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO 
NORTE

RESUMO 
This study aimed to describe the setting of the 
environmental licensing process of wind parks in 
the state of Rio Grande do Norte. For this, a 
descriptive and exploratory research through 
literature and documentary was held, which added 
the experience of the authors. It was concluded 
that the licensing of wind farms in RN has well-
established procedures. However lack of 
information available about the competence of 
licensing and documentation of specific 
requirements such as environmental plans. It was 
recommended the development of explanatory 
material (booklet, page on the site, resolution, etc.)

setting out the steps, competence, studies, designs, 
plans and measures that make up the wind farm 
licensing process that are easy to understand and 
access the general public and entrepreneurs. Finally 
we hope to contribute to the data collection for 
research on wind energy and stimulate new studies 
on each of the processes outlined in this paper, thus 
generating more detailed information about them 
and contributing to the vertical integration of the 
subject.

KEY-WORDS: environmental licensing, wind parks, wind energy.
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1    INTRODUÇÃO 
    O surgimento de políticas públicas nacionais de incentivo à energia eólica desencadeou um 
processo de crescimento rápido do cenário desta fonte de energia que levaram o Brasil a ser o 
terceiro país no ranking mundial de contratação de energia eólica em 2014 (WWF, 2015). Neste 
cenário, o Rio Grande do Norte se destaca por ser um dos estados que apresentam alto potencial 
eólico no Brasil. O banco de informações da geração da Agencia Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), informa que atualmente (setembro de 2015) a capacidade instalada do RN é de 1,89 GW.

     A energia eólica é uma fonte renovável de energia e por isso é considerada de menor impacto 
quando comparada as outras fontes de energia. Entretanto, ela não foge ao licenciamento 
ambiental que é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Isso porque 
o licenciamento ambiental é obrigatório à todas as atividades com potencial poluidor. Devido à 
necessidade de supressão de vegetação, obras de engenharia civil, mudança da realidade social e 
ambiental da área, entre outros fatores, a instalação de empreendimentos de geração de energia 
elétrica a partir de fonte eólica se enquadra também como atividade poluidora.

     Ao se pesquisar na literatura atual, não se encontram publicações que exponham o processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos de energia eólica, no Estado do Rio Grande do 
Norte. Informações sobre a competência do licenciamento, as etapas, e quais são os estudos 
necessários, podem ser de grande colaboração às pesquisas atuais sobre energia eólica, uma vez 
que o processo interfere diretamente na mitigação, ou atenuação, dos impactos socioambientais 
destes empreendimentos. Dessa forma, o presente trabalho visa descrever o atual cenário do 
processo de licenciamento ambiental de parques eólicos no Rio Grande do Norte.

  Trata-se, portanto, de uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada por meio de 
levantamento bibliográfico e documental, analisando fontes de materiais diversos da área, e 
utilizando como processo de seleção das fontes, principalmente a legislação vigente sobre o 
assunto.

     Inicia-se o artigo com os conceitos adotados sobre energias renováveis e eólica, em seguida 
conceitua-se o licenciamento ambiental. Na seção seguinte é apresentado os resultados da 
pesquisa que é a apresentação do cenário atual do Estado do Rio Grande do Norte. Espera-se 
contribuir para o acervo de dados para pesquisas sobre energia eólica e o seu processo de 
licenciamento no estado.

2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
       2.1 Fontes de energia
Reis, Fadigas e Carvalho (2012), afirmam que as fontes primárias para produção de energia 
podem ser classificadas em renováveis e não renováreis. As não renováveis são as passíveis 
de esgotamento, devido a sua capacidade de resiliência ser muito menor que demanda de 
consumo, a citar: petróleo, combustíveis radioativos, energia geotérmica e o gás natural.
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      Já as fontes renováveis, que se pretende estudar, são aquelas cuja reposição pela natureza é 
bem mais rápida do que a sua utilização energética (REIS, FADIGAS E CARVALHO, 2012). São 
exemplos de fontes de energia renovável: a força da água dos rios, mares, vento, sol e biomassa. 
No presente trabalho a energia renovável, objeto deste estudo, é a energia proveniente dos ventos, 
ou seja, a energia eólica.

     2.1.1 Energia eólica e parques eólicos

     A energia eólica de acordo com Reis, Fadigas e Carvalho (2012) “consiste na energia cinética 
contida nos movimentos das massas de ar na atmosfera (ventos), produzidos essencialmente por 
meio do aquecimento diferenciado das camadas de ar pelo sol e pelo movimento de rotação da 
Terra.” Atualmente a geração de energia eólica tem sido realizada a partir de parques eólicos, que 
se trata de um espaço (terrestre ou marítimo), onde um conjunto de aerogeradores é destinado a 
transformar energia eólica em energia elétrica. Geralmente além dos aerogeradores, os parques 
eólicos são constituídos, também, de linhas de transmissão e subestação de energia (PUCRS, 2015).

    A instalação destes parques eólicos requer licenciamento ambiental conforme previsto na 
Política Nacional do Meio Ambiente e mais especificamente na Resolução 462 do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que estabelece procedimentos para o licenciamento 
ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em 
superfície terrestre (BRASIL, 2014). 

        2.2 Licenciamento ambiental

    A Lei Nº 6.938/81 estabelece a PNMA, que institui instrumentos como o impacto 
ambiental, o licenciamento e revisão atividades potencialmente poluidoras. A mesma lei 
define atividades poluidoras poluidoras como sendo a degradação da qualidade do 
ambiente que resultem em atividades que prejudiquem a segurança, o bem-estar da 
população, a saúde, às atividades sociais e econômicas; à biota; às condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente (BRASIL, 1981). Assim, a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental (BRASIL, 1981).

        O licenciamento ambiental tem se constituído como um dos instrumentos de gestão do 
meio ambiente mais controversos estabelecido pela Lei 6.938/81, pois uma vez previsto 
pela legislação em 1981, o instrumento teve seu início em 1975, no estado do Rio de 
Janeiro, e em 1976 no estado de São Paulo. Esse foi estabelecido para nortear atividades 
dos governos locais em relação às da indústria e de certos projetos da cidade como 
loteamentos e aterros de resíduos (SÁNCHEZ, 2006).
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procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimento e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados de efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas (BRASIL, 1997).

      O licenciamento ambiental é um procedimento para aplicação e regulamentação da legislação 
ambiental, conforme a resolução do CONAMA que complementou a PNMA. A finalidade do 
licenciamento ambiental é assegurar que o ambiente seja respeitado quando da instalação, 
ampliação e operação de atividades que utilizam os recursos ambientais de modo potencialmente 
poluidor ou que possa degradar a natureza.

3    METODOLOGIA

     A metodologia utilizada para consecução desta pesquisa foi proposta por Gil (2014), e de 
acordo com o objetivo se caracterizou como descritiva e exploratória, uma vez que descreveu e, ao 
mesmo tempo, proporcionou uma visão do processo de licenciamento ambiental de parques de 
energia eólica no estado do Rio Grande do Norte.

      Quanto ao delineamento do estudo, foi realizado levantamento bibliográfico e documental. 
Assim a coleta de dados foi feita por meio pesquisa documental realizada em sites das organizações 
responsáveis pela gestão, licenciamento e pesquisa da energia eólica no Brasil e no RN, dentre os 
quais pode-se cita: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ministério de Minas e Energia (MME), 
Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Sistemas de Informações Georreferenciadas do Setor 
Elétrico (SIGEL), Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) e Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (IDEMA). Além dessas fontes citadas, foi 
realizada pesquisa bibliográfica de estudos atuais sobre o tema proposto. 

    O tratamento dos dados foi realizado de forma analítica a partir da leitura e seleção de 
documentos e trabalhos publicados sobre o assunto, com a subdivisão das seções propostas, e por 
fim das fontes legislativas vigentes sobre o assunto. Constitui-se um quadro de referência, onde 
foram resumidas as competências do licenciamento ambiental referentes à energia eólica, e 
delimitando assim a interpretação do material encontrado. 

     Faz-se importante destacar que as informações presentes no trabalho são intrínsecas aos 
parques eólicos de geração de energia, mais especificamente aqueles que são advindos dos leilões 
de energia. Cada processo de licenciamento ambiental é bem específico devendo ser consultada a 
realidade de cada tipo de atividade.

 Em suma, o licenciamento ambiental é definido abaixo, conforme a Resolução do CONAMA:
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4     BREVE HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICOS NO BRASIL

      Após a previsão de licenciamentos ambientais pela PNMA, conforme discutido nas referencias 
bibliográficas, a resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, em seu Anexo 1, enquadrou 
as diversas atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. Nesta lista, por 
consequência do ano em que foi criada, percebe-se que as atividades de geração de energia elétrica 
não são citadas, sendo contempladas somente no item de serviços de utilidade, como a produção de 
energia termoelétrica e transmissão de energia elétrica (BRASIL, 1997).

     Após vários anos de pouca elaboração de leis específicas para energia eólica, onde algumas 
outras resoluções do CONAMA eram utilizadas para suprir essa necessidade, mesmo não sendo 
direcionadas à atividade, em 2014 foi aprovada a resolução específica nº 462 de 24 de julho de 2014, 
que estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de 
energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre (BRASIL, 2014). Como legislação 
nacional, esta é atualmente a base norteadora para os processos de licenciamento propostos.

5 O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE PARQUES EÓLICOS NO RN

     Apesar de haver a resolução CONAMA, os estados podem criar leis mais específicas para que 
possam adequar leis nacionais a realidade regional de seus territórios. Dessa maneira, faz-se 
necessário estudar o processo de licenciamento especificamente do estado do Rio Grande do Norte, 
mesmo sabendo que ele deve tomar como base mínima (mudando apenas para critérios mais 
exigentes) a resolução nacional.

    5.1 Competência do licenciamento

O quadro a seguir resume as competências do licenciamento ambiental cabíveis à energia eólica e 
comuns ao estado do RN, seguida pela fonte das informações que as estabelecem:
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        Observa-se no quadro que a ultima opção listada de licenciamento é o órgão municipal conforme 
previsto na CONAMA onde cabe ao município “o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio” (BRASIL, 1997). Sabe-se, por informação não documentada, que a 
Secretaria de Meio Ambiente de Guamaré/RN, licencia parques eólicos de até 15 MW de potência. 
Tal afirmativa está em consonância com a resolução CONAMA citada, mas não foram encontrados 
documentos de fácil acesso que registrassem a mesma.

        5.2 Etapas do licenciamento

O licenciamento ambiental é dividido em fases para uma melhor análise, conforme segue 
IBAMA, [201-?]):

•  Licença prévia: Fase de projeto, onde é analisada a viabilidade do projeto para a área

proposta, neste momento nenhuma alteração foi e não pode realizada na área ainda;

•  Licença de instalação: Autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento;

Empreendimentos que impliquem desmatamento dependem da "Autorização de Supressão 
de Vegetação" para começar a instalação; e

•  Licença de operação: Deve ser solicitada antes do empreendimento entrar em 
operação, pois é essa licença que autoriza o início do funcionamento da obra/
empreendimento.
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       As etapas demonstradas a seguir, tratam da descrição do processo de licenciamento pelo IDEMA 
que é o mais comumente realizado no estado. Processos ou medidas diferentes podem ser exigidos 
pelos outros órgãos licenciadores que não citados no texto em tela.

  5.2.1 Licença prévia

   A partir da documentação apresentada pelo empreendedor com informações de potência, 
localização e área, o órgão ambiental responsável terá condições de enquadrar o empreendimento 
quanto ao seu porte, localização e potencial impacto ambiental, definindo assim, qual o tipo de 
estudo que deverá ser apresentado.  Sobre o estudo ambiental, a Resolução CONAMA nº 462 (BRASIL, 
2014), define que deverá ser apresentado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), acompanhado do 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), com a realização inclusive de audiência 
pública, nas seguintes situações: formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e 
demais áreas úmidas; Bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e 
secundária no estágio avançado de regeneração; zona costeira com alterações significativas das suas 
características naturais; zonas de amortecimento de Unidades de Conservação. 

       Quando o empreendimento, não é enquadrado pelo órgão ambiental na situação supracitada, o 
empreendedor fica dispensado do EIA/RIMA, e obrigado a apresentar então um Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS).

   Estes estudos ambientais são realizados no intuito de prever os impactos ambientais do 
empreendimento em todas as suas fases, de acordo com a realidade exposta por um diagnóstico 
ambiental. O termo de referência é o documento que estabelece os critérios mínimos para a os 
estudos ambientais supracitados e é disponibilizado, quando é dada entrada no processo de LP e é 
feita a vistoria na área, pelo IDEMA (RIO GRANDE DO NORTE, 2014).

        Nessa etapa do licenciamento avalia-se a viabilidade do projeto proposto para a realidade da área 
exposta nos estudos ambientais supracitados. Após vistoria de campo para validar as informações 
expostas é feita a aprovação deste estudo pelo órgão competente, assim como do restante da 
documentação apresentada, é concedida a Licença Prévia do empreendimento.

      5.2.2 Licença de Instalação

      Com a licença prévia em mãos, o quarto passo dentro do processo de licenciamento, é dar entrada 
no requerimento de Licença de Instalação. Porém, a Licença de Instalação só será concedida se todas 
as condicionantes da Licença Prévia estiverem atendidas, e após à aprovação do Relatório de 
Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), também denominado em outros estados de Plano 
Básico Ambiental (PBA).
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     O Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais é responsável por detalhar todos os 
programas que serão executados durante a instalação e operação do empreendimento, com o 
objetivo de minimizar os impactos ambientais negativos, e potencializar os impactos positivos, 
identificados no estudo ambiental, sendo pré-requisito para a emissão da Licença de Instalação (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2014).

     Após o recebimento da Licença de Instalação, o empreendedor estará autorizado a iniciar as 
atividades de instalação necessárias à operação do empreendimento. Lembrando que a Licença de 
Instalação não autoriza que a operação do empreendimento entre em funcionamento. Autoriza 
apenas que o empreendimento seja instalado mediante as suas condicionantes e as recomendações 
do órgão ambiental.

           5.2.3 Licença de Operação

     A ultima etapa do processo de licenciamento é a Licença de Operação onde o empreendedor 
deverá atender todas as condicionantes da Licença de Instalação, as recomendações do órgão 
ambiental, apresentar Plano/Relatório de Operação, Manutenção e Conservação e principalmente, 
apresentar relatórios semestrais, comprovando a execução dos Programas Ambientais inclusos no 
RDPA (IDEMA, 2014).

Ao revisar as condicionantes de licenças emitidas pelo IDEMA, pode-se afirmar que os principais 
programas ambientais, solicitados pelo órgão durante a instalação e operação de parques de energia 
eólica são:

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
• Programa de Preservação dos Recursos Hídricos e Paisagísticos;
• Programa de Monitoramento do Nível de Ruído;
• Programa de Monitoramento da Fauna e Avifauna;
• Programa de Controle de Desmatamento;
• Programa de Comunicação Social;
• Programa de Educação Ambiental;
• Programa de Controle de Processos Erosivos;
• Programa para Identificação e Salvamento de Sítios Históricos e Arqueológicos;
• Programa de Proteção ao Trabalhador e Segurança no Ambiente de Trabalho;
• Programa de Sinalização das Obras do Empreendimento;
• Programa de Treinamento e Aproveitamento de Mão de Obra Local;
• Programa de Auditoria Ambiental.
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    Vale ressaltar que o tipo e a quantidade de programas ambientais executados irão variar em 
função dos impactos ambientais identificados no estudo que são resultado direto da realidade 
ambiental da área.

 5.2.4 Outras etapas do licenciamento

     Além das licenças citadas, outras licenças deverão ser obtidas pelo empreendedor, diretamente 
relacionadas ao Parque Eólico, para a viabilização do empreendimento e de seus sistemas 
associados (canteiro de obras, subestação e linha de transmissão), como segue: Autorização 
Especial do Canteiro de Obras; Autorização para Supressão Vegetal e Uso Alternativo do Solo; 
Autorização Especial para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico; Licença da 
Subestação e; Licença da Linha de Transmissão (RIO GRANDE DO NORTE, 2014).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

    Ainda que estipulado desde a PNMA de 1981, o processo de licenciamento ambiental de 
parques eólicos no estado do Brasil e no Rio Grande do Norte é recente e passou a ser 
normatizado pela resolução específica nº 462 de 24 de julho de 2014, com a necessidade de 
procedimentos que instituíssem o licenciamento da instalação de parques eólicos.

    Surgindo da escassez de trabalhos que abordassem o assunto como um todo, o presente 
estudo apresentou o cenário atual do processo de licenciamento ambiental de parques eólicos no 
estado, apresentado as competências, etapas e documentos necessários ao estudo de forma geral.

    Concluiu-se então que o licenciamento de parques eólicos no RN já possui procedimentos 
bem estabelecidos e que é um instrumento de prevenção e controle dos impactos potenciais 
inerentes à atividade. O fato de ser realizada separadamente em cada uma das etapas do processo 
otimiza este processo de controle dos impactos. 

    Entretanto, sobre o processo de licenciamento no estado, observou-se que faltam algumas 
informações disponíveis sobre a competência do licenciamento e documentação de exigências 
específicas como por exemplo os planos ambientais. Apesar de saber que tais informações 
dependem da realidade ambiental da área a ser proposta o empreendimento, recomenda-se a 
elaboração de material explicativo (cartilha, página no site, resolução, entre outros) que exponha as 
etapas, competências, estudos, projetos, planos e medidas que compõem o processo de 
licenciamento de parques eólicos que sejam de fácil entendimento e acesso ao público geral e aos 
empreendedores.

     Por fim, espera-se contribuir para o acervo de dados para pesquisas sobre energia eólica e o 
seu processo de licenciamento no estado e propor novos estudos detalhados sobre cada um dos 
processos expostos no presente trabalho, gerando assim informações mais detalhadas sobre os 
mesmos e contribuindo com a verticalização do assunto.
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REFLETINDO ACERCA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: JOGO “À CAMINHO 
DAS PROTEÍNAS” - UMA PROPOSTA LÚDICA E FACILITADORA PARA O 

ENSINO DE GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO 

I. J. Santos1; J. S. Aquino²; J. C. F. Santana³
E-mail: ismarjsantos@yahoo.com.br 1; akino_java@hotmail.com²; julhynhocfs@hotmail.com³ 

RESUMO 

Repensar a qualidade da educação dá a 
oportunidade de o professor poder fazer uma 
avaliação autocrítica do seu fazer pedagógico. 
Diante disso, buscamos elaborar um jogo didático 
que seja capaz de facilitar o aprendizado dos 
conceitos de genética, trazendo uma forma mais 
lúdica para a assimilação de diversos conceitos.  
Com a elaboração do jogo, objetivamos analisar o 
processo de aprendizagem dos alunos após a aula 
expositiva de Biologia Molecular para alunos do 1º 
ano do ensino médio, em seguida, realização da 
atividade lúdica (À caminhos das proteínas) e 

identificar através da opinião dos alunos, os aspectos 
positivos e negativos da prática em questão, 
destacando a importância de todos os processos e 
suas relações com os seres vivos. Diante do exposto, 
concluímos que, com a aplicação da atividade lúdica, 
os alunos puderam compreender de forma dinâmica 
e criativa os diversos processos relacionados à 
genética. O processo de ensino-aprendizagem 
tornou-se significativo na medida em que os alunos 
faziam a relação de tais processos com o seu 
cotidiano, de forma significativa e coerente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação, genética, ensino-aprendizagem, atividade lúdica, assimilação. 

REFLECTING ABOUT THE EDUCATIONAL PRACTICES: PLAY "THE PATH OF 
PROTEIN" - A PROPOSAL PLAYFUL AND FACILITATOR FOR THE GENETICS OF 

EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION 

ABSTRACT 

Rethinking the quality of education gives 
an opportunity for the teacher to be able to do a 
self-critical evaluation of their pedagogical 
practice. Therefore, we seek to develop an 
educational game that is able to facilitate the 
learning of genetic concepts, bringing a more 
playful way for the assimilation of various 
concepts. With the development of the game, 
we aimed to analyze the learning process of the 
students after the lecture of Molecular Biology for 
students of the 1st year of high school, then 
realization of playful activity (On the 

paths of proteins) and identify through the students' 
opinions, the positive and negative aspects of the 
practice in question, stressing the importance of all 
processes and their relation to living beings. Given 
the above, we conclude that, with the application of 
playful activity, the students could understand the 
dynamic and creative way the various processes 
related to genetics. The process of teaching and 
learning has become significant in that students made 
a list of processes with their daily lives, significantly 
and consistently. 

KEY-WORDS: Education, genetics, teaching and learning, leisure activity, assimilation. 
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1 INTRODUÇÃO

O ensino no Brasil há muito tempo vem sendo repensado, tendo como principal objetivo a 

melhoria na qualidade da educação, um processo paulatino, que sempre vislumbrou uma 

aprendizagem significativa, que oportunize aos alunos, diversas formas de buscar o conhecimento 

científico de acordo com a realidade na qual os sujeitos estejam inseridos. 

Repensar a qualidade da educação dá a oportunidade de o professor poder fazer uma 

avaliação autocrítica do seu fazer pedagógico, afim de ele mesmo possa buscar mecanismos que 

sejam capazes de fazer com que os alunos possam ser protagonistas do seu próprio 

conhecimento, formando assim, pessoas mais críticas e atuantes diante de suas realidades. 

Sabemos que não é uma tarefa fácil olhar a si mesmo quando o assunto é a autoavaliação 

do fazer docente.  

Muito tem sido discutido e escrito sobre a necessidade de inclusão de experimentos em 

sala de aula com objetivo de tornar o aprendizado mais real e de desenvolver a criatividade e a 

curiosidade nos estudantes.  

Para que o aprendizado e a fixação de conceitos mais complexos da biologia (genética) 

sejam desmistificados, é fundamental que o educador faça o uso de diversas ferramentas que 

ajudem o aprendizado. Dentre os instrumentos que pode ser adotado é a proposta lúdica, um 

ótimo aliado do professor.  

Diversos professores já utilizam o lúdico como metodologia de ensino, porém muitos deles 

ainda trazem consigo a concepção de que a metodologia não apresenta vantagem alguma, senão 

uma tarefa difícil na preparação do conteúdo a ser ministrado. 

É de extrema importância que os conceitos de genética sejam compreendidos e 

absorvidos, deixando de ser apenas uma “decoreba” de seus difíceis nomes, como costuma ser. 

Estar atento para as novas metodologias e ferramentas pedagógicas é algo de grande relevância. 

Portanto, se faz necessário que o professor busque conhecê-las a fim de utilizá-las de forma a 

contemplar e instigar o que sempre os alunos buscam: o conhecimento de forma curiosa e 

prazerosa. Isso justifica-se, pois, com o uso de atividades e jogos lúdicos, o aluno se sentirá capaz 

de desenvolver o processo da construção de conhecimento de formar estimulante, portanto, 

ocorrendo à aprendizagem. 

É imprescindível lembrar que as aulas são, em sua maioria, simples e expositivas (professor 

fala e aluno ouve, baseado na Educação Bancária) e que os fenômenos que nos cercam podem 

ajudar na assimilação, tendo como resultado uma aprendizagem mais significativa, partindo então 

do professor, fazer o uso de correto de alternativas didáticas, transformando as aulas mais 

eficazes e atraentes. 

Da mesma forma que autores como Barbosa (2008), Moreira e Silva (2001), colocam que, o 

ensino-aprendizagem referente à genética no ensino médio, tem encontrado muitos impasses no 

que se refere ao grande nível de abstração, além da falta de disponibilidade de recursos didáticos 

que possam intermediar o processo da construção desse conhecimento, o que leva os alunos a 
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não se sentirem motivados, atraídos por estes conteúdos, o que dificulta a compreensão, 

exatamente pelo fato de não se sentirem à vontade, pela falta de contextualização com suas 

realidades para com os diversos conteúdos de genética. 

Diante disso, percebemos que se faz de suma importância que sejam criados mecanismos 

que façam os alunos se sentirem apropriados do conhecimento, fazendo com que eles se sintam 

protagonistas dessa construção do conhecimento, e deixem de ser meros expectadores dentro 

desse processo. 

Não é uma tarefa difícil e nem existe algo de ruim em alunos e professores “imitar” no 

sentido de buscar ser cientistas do contexto escolar, trazendo para esse contexto escolar 

atividades, lúdicas, modelos 3D (didático), além da realização de atividades práticas que 

possibilitem o confronto de opiniões e ideias relacionando às práticas de ensino-aprendizagem, 

comparando textos científicos (comparando a linguagem do livro didático), assim, a ludicidade e a 

experimentação se tornará, de fato, válidos. 

Entendamos que, mais que qualquer outra molécula, nossas proteínas, determinam quem 

somos e o que somos. Além de ter grande importância no nosso metabolismo celular, elas sãos 

enzimas responsáveis também pela síntese de DNA e RNA, que são os fatores reguladores 

necessários para a expressão do programa genético. Dentre as várias moléculas celulares, as 

proteínas são as mais versáteis. Além disso, mesmo depois de sintetizadas, elas podem ser 

modificadas de uma variedade de modos pela adição de moléculas que podem alterar seu 

funcionamento. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Alguns autores como, como Brito et al. (2005), Blumke (2002) apud Santos (2008), Gardner 

(1995), , Kramer (2002) apud Schultz et al. (2005), Miranda (2001) apontam as atividades lúdicas e 

modelos didáticos como mecanismos de grande relevância e eficiência no que se refere à facilitar 

a aprendizagem nas várias áreas da Ciência e da biologia, especialmente em temas intrínsecos aos 

conteúdo de genética, que exigem do aluno vários conceitos e conhecimentos variados, além da 

abstração, o que torna o assunto muito mais complexo quando comparados aos conhecimentos 

que os alunos necessitam conhecer sobre o conteúdo. 

Segundo Pozo (1998), o professor deve buscar a apropriação de metodologias, inclusive 

atividades lúdicas que possam ser aplicadas em sala de aula. Esses novos meios são capazes de 

fazer com que o alunado tenha um aprendizado expressivo.  

Amorim (1997) diz que os próprios docentes de biologia tendem a ter dificuldade em 

compreender, mediar e acompanhar a aprendizagem de conteúdos com as últimas novidades 

científicas e tecnológicas. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) é enfatizada a 

importância de um currículo em que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 
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permitam ao educando, ao final da educação básica, demonstrar entre outros, o domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) diz que deve ser dada maior 

importância à experimentação, devendo estar relacionada com as novas tecnologias utilizadas 

pela sociedade, para que assim, o aluno tenha a oportunidade de interagir com o ambiente que o 

circunda. 

Os jogos concedem aos alunos a obtenção do conhecimento de forma efetiva, além de 

prazerosa (KISHIMOTO,1998). 

Dados da Organização das Nações Unidas direcionados a Educação (UNESCO, 2004), dizem 

que os governos admitem que a função da educação é maior do que memorizar conteúdos; antes 

é proporcionar aos alunos um ambiente onde possam desenvolver suas potencialidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras. 

Como em Miranda (2001), o jogo não tem simplesmente a função de promover o 

aprendizado, como também fomentar no aluno sentimentos socialização, a inteligência e 

personalidade, afeição, motivação e criatividade.   

O ensino de ciências deve ser promovido por meio de indagações e pesquisa, superando a 

tradicional separação entre aula e laboratório, a sala de aula e a realidade vivida, transformando 

ambos em um mesmo espaço-ciências (UNESCO 2004, p. 54). 

3 METODOLOGIA

A priori, buscamos compreender por parte dos alunos, quais conceitos sobre os conteúdos 

de genética eles já tinham. Diante dos poucos conhecimentos acerca do tema, priorizamos 

resgatar esses conhecimentos, a fim de torná-los mais acessível, associando o que eles já sabiam 

com o que eles viam no seu dia a dia, fazendo-os compreender que muitos seres vivos que vemos 

ao nosso redor tem a genética como mecanismo de perpetuação das espécies. Em um segundo 

momento, tivemos uma aula expositiva dialogada preparada em powerpoint, utilizando o aparatos 

tecnológicos como: Datashow, caixa de som e vídeos baixados na Internet. 

Em um terceiro momento trouxemos o jogo para a sala de aula. O jogo foi previamente 

preparado e testado. É constituído por 01 dado, para as 06 etapas e 25 tapetes de EVA, sendo 24 

casas-etapas e 01 para caixa central. Cada grupo deve ter de 2 a 4 participantes para a formação 

de equipes. Em pastas anexas, encontram-se 08 cartas com perguntas ou informações de cada 

etapa específica. Somando num total de 06 pastas com 08 cartas em cada. O objetivo do jogo é 

chegar primeiro no centro do tabuleiro tapete, como mostra a figura 1.  

818



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

C

.C 

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Figura 1. Forma de organização do tapete e as respectivas equipes. Quem chegar primeiro ao centro, 
respondendo as perguntas, é a equipe vencedora.

MODO DE JOGAR: 1. O jogo é direcionado para 04 alunos ou 04 grupos, percorrendo as 06 

casas-etapas de cada caminho, disputando para chegar ao ponto final comum a todos esses. É 

necessária a presença de um mediador ao longo da atividade; 2. Existem 06 casas-etapas a serem 

percorridas pelo jogador. Elas são: 1- Ácidos Nucleicos, 2- DNA, 3- Duplicação, 4- Transcrição, 5- 

Tradução, e 6- Proteínas; 3. O dado apresenta figuras e pequenas legendas que representam: 02 

faces negativas, 02 faces positivas e 02 faces coringas; 4. O jogo tem a seguinte dinâmica: ao cair 

uma face positiva, o jogador deve tirar carta (com perguntas básicas sobre a etapa ou informações 

específicas dela) que o fará “andar” ou não conforme o acerto. Caindo a face negativa, o jogador 

permanece no lugar até a outra rodada. Já, ao cair à face do coringa, esse jogador passa 

automaticamente para a próxima etapa; 5. Conforme as rodadas vão acontecendo, esses 

jogadores vão lendo as comandas do dado e das cartas, respondendo, seguindo com o coringa ou 

parando pelo erro da pergunta, ou ainda, por sair no dado à face negativa; 6. No final, após a 6ª 

etapa, é o ponto de encontro dos caminhos dos jogadores ou dos grupos, como queiram. Chegar 

significa a possibilidade de aprendizagem nas etapas participantes da síntese proteica, seja pelas 
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respostas ou pelas informações contidas em algumas cartas das etapas. Ganha, o jogador que 

passar por todas as etapas e conseguir chegar à caixa central primeiro. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os conteúdos e conceitos genética em sua maioria são dispersos por parte da 

compreensão dos alunos, que muitas vezes preferem apenas “decorar” os diversos termos pra 

não ficar retido na disciplina de Biologia, ao invés de compreender e relacionar o estudo com a 

vida que existe em sua volta, o que requer do professor várias estratégias facilitadores e 

mediadores desses conhecimentos. Vale salientar que os conteúdos de genética é um dos mais 

importantes para a Biologia, pois muitas linhas do pensamento podem ser colocadas dentro de um 

todo coerente tendo a genética como um campo de estudo (KREUZER e MASSEY, 2002). De acordo 

com Neto (1987): 

O aprendizado na ciência é como o de uma nova língua, os conceitos e termos específicos 
devem pouco a pouco entrar na vida diária do aluno e, por isso, não podem ser 
vulgarizados com o objetivo de uma mera memorização escolar (NETO 1987, p. 129). 

Diante do exposto, compreendemos que se faz necessário que possamos ter atitudes mais 

reflexivas e críticas diante de nossas práticas pedagógicas, de forma que nossos alunos possam 

formular conceitos e construir conhecimento de forma mais prazerosa e empolgante, para que 

esses conceitos possam adentrar na vida dos mesmos, que possam associar tais conceitos com a 

vida num todo. 

Em relação aos estudos relacionados com conteúdos de genética, buscamos elaborar um 

jogo didático que seja capaz de facilitar o aprendizado dos conceitos de genética, trazendo uma 

forma mais lúdica para o aprendizado e assimilação de diversos conceitos e sua relação com todas 

as etapas que antecedem a síntese de proteínas. 

Durante a participação dos alunos na realização da atividade, poderemos observar se 

haverá motivação por parte deles, constatando, assim, a propriedade do jogo em despertar o 

interesse e fomentar a criatividade e o raciocínio ao ser proposto um problema relacionado aos 

conceitos de genética. 

A ludicidade do jogo possibilitou o trabalho em grupo e a socialização, de forma a 

promover o trabalho em equipe, o que permitiu exercitar as decisões e diferentes opiniões 

tomadas em grupo. Assim, após a aplicação do jogo, tivemos a oportunidade de saber dos 

próprios alunos o que eles acharam, verificando se houve uma aprendizagem significativa, se 

gostaram da experiência de estudar brincando, além do resgate de conceitos, antes visto com 

medo, desinteresse e descriminação por parte dos alunos. 
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5 CONCLUSÃO

Com a atividade lúdica proposta, pudemos mostrar quão grande é importante 

apreender conceitos de genética com maior propriedade, desde a compreensão do que são ácidos 

nucléicos até a etapa da síntese de proteínas, destacando a importância de todos os 

processos e suas relações com os seres vivos. 

Os jogos e atividades lúdicas surgem como propostas, que possam ser inseridas no 

cotidiano dos professores, para que as metodologias do ensino-aprendizagem possam ter sentido, 

um caráter diferenciado dentro da sala de aula. Que o ensino tão somente tradicional não possa 

prevalecer, nem muito menos uma educação bancária, onde o professor fala e o aluno é apenas o 

sujeito passivo à aquisição de conhecimentos. Diante do exposto, concluímos que, com a aplicação 

da atividade lúdica, os alunos puderam compreender de forma dinâmica e criativa os diversos 

processos relacionados à genética. O processo de ensino-aprendizagem tornou-se significativo na 

medida em que os alunos faziam a relação de tais processos com o seu cotidiano, de forma 

significativa e coerente.   
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RESUMO 
Trabalhar a Educação Ambiental na comunidade 
escolar esta sendo um dos maiores desafios das 
instituições de ensino, sendo reconhecido que é uma 
das ferramentas transformadoras da consciência 
ecologia da sociedade, sendo imprescindível nos 
atuais currículos escolares. Para Vairo e Rezende Filho 
(2010), a Ecologia passou a incorporar os Parâmetros 
Curriculares Nacionais como uma temática formativa, 
deixando de ser uma disciplina meramente científica. 
Com isso o Projeto Caranguejo Salineiro decidiu 
realizar uma pesquisa abordando os principais 
problemas ambientais encontrados na comunidade. 
Onde solicitamos que os alunos do Projeto 
entrevistassem duas pessoas a fim de conhecer a 
opinião de um determinado grupo em questão. Após 
a realização de todo trabalho concluímos que o Lixo 

constitui como o maior problema ambiental 
constatado pelos alunos do Projeto Caranguejo 
Salineiro ao entrevistar estudantes e servidores do 
IFRN campus Macau, e que a conscientização é a 
melhor solução para todos os transtornos. Por fim, 
entendemos que independente do problema 
ambiental encontrado ações individuais não são 
suficientes para combater transtornos de proporções 
maiores, deverá haver sempre uma união entre as 
politicas públicas e sociedade para que juntas possam 
lutar por um meio ambiente melhor e o primeiro 
passo são as ações de conscientização e Educação 
Ambiental, para que a sociedade entenda os 
problemas e compreenda a importância de preservar 
e manter nossos ecossistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Questionário, Lixo, Conscientização. 

GARBAGE : DEBATING THE SUBJECT IN SCHOOL ENVIRONMENT 

ABSTRACT 
Working environmental education in the school 
community and this is one of the biggest challenges 
of educational institutions , it being recognized that 
manufacturing is one of the tools of ecological 
consciousness of society and is essential in the 
current school curricula . To Vairo and Rezende Filho 
(2010 ) , Ecology has incorporated the National 
Curricular Parameters as a training issue , no longer a 
purely scientific discipline . Thus the Crab Project 
Salineiro decided to hold a study addressing the 
major environmental problems encountered in the 
community . Where we ask students to interview two 
of the Project to ascertain the views of a particular 
group in question . After the completion of all work 
we conclude that the Trash is the biggest 

environmental problem as evidenced by the students 
of Crab Project Salineiro when interviewing students 
and campus servers IFRN Macau , and that awareness 
is the best solution for all disorders . Finally , we 
believe that regardless of the environmental problem 
encountered individual actions are not enough to 
combat disorders of major proportions , there should 
always be a union between public policy and society 
so that together they can fight for a better 
environment and the first step is the actions of 
Environmental education and awareness , so that 
society understands the problems and understand 
the importance of preserving and maintaining our 
ecosystems. 

KEY-WORDS: Environmental Education, Questionnaire, Garbage, Awareness. 

823



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 APRESENTAÇÃO

Trabalhar a Educação Ambiental na comunidade escolar esta sendo um dos maiores

desafios das instituições de ensino, sendo reconhecido que é uma das ferramentas 

transformadoras da consciência ecologia da sociedade, sendo imprescindível nos atuais currículos 

escolares. 

Para Santos (2006) a educação é um valioso instrumento de manutenção de um grupo 

social dominante, na função de direção em relação aos demais grupos. Barcellos Et Al (2002) 

destacam que, a Educação Ambiental pode favorecer a participação responsável e eficaz da 

população nas decisões sobre os meios natural, social e cultural, demonstrando as 

interdependências econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno. Este processo só afirma 

cada vez mais a importância dos temas ambientais na escola.  

Freitas et al (2011) relatam que a escola, nos dias atuais, passou a desempenhar um papel 

não só de transmissão de conhecimentos aos alunos, acima de tudo, desempenha o papel de 

formador de caráter social, incluindo o despertar da consciência ecológica em cada um. Rodrigues; 

Farrapeira; Rodrigues (2008) completa, dizendo que a Educação Contemporânea deve buscar um 

ensino contextualizado capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa, que garanta a 

formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade 

sustentável.  

Segundo Santos et al (2008) a escola representa um ambiente ideal para desenvolver o 

conhecimento, valores, atitudes e atributos favoráveis ao meio, sendo a Educação Ambiental uma 

ferramenta fundamental para interagir neste processo. Vairo e Rezende Filho (2010) defendem 

que é no ambiente escolar que os alunos começam a familiarizar-se com conceitos científicos e 

estes podem ajudar o aluno a desenvolver uma concepção mais ampla e integrada do ambiente. 

Sendo assim, a escola é uma instituição social com poder e possibilidade de intervenção na 

realidade e que, por este motivo, deve estar conectada com as questões mais amplas da 

sociedade incorporando-as à sua prática (FARRAPEIRA; SILVA; LIMA, 2006). 

Para Vairo e Rezende Filho (2010), a Ecologia passou a incorporar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais como uma temática formativa, deixando de ser uma disciplina meramente 

científica. Por isso, para melhorar a educação e cumprir às diretrizes pedagógicas é importante 

que o professor tenha boa formação e motivação, que esteja atualizado, e consciente de seu papel 

social, cultural e político (LIMA E VASCONCELOS, 2006).  

Ao analisarmos todo esse contexto, o Projeto Caranguejo Salineiro decidiu realizar uma 

pesquisa aborda ndo os principais problemas ambientais encontrados na comunidade. Onde 

solicitamos que os alunos do Projeto entrevistassem duas pessoas a fim de conhecer a opinião de 
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um determinado grupo em questão. Os entrevistados foram alunos e servidores do IFRN campus 

Macau, onde são realizadas as aulas do Projeto. 

O intuito dessa pesquisa consiste em conhecer a percepção deste grupo sobre o que é 

caracterizado como problema ambiental e quais as suas possíveis soluções, fazendo com que os 

alunos do Projeto Caranguejo Salineiro refletissem sobre o assunto.  

2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Entre os diversos problemas ambientais o lixo é considerado o maior causador de

transtornos ao planeta, visto que, a partir do mau direcionamento dos resíduos domésticos e 

industriais que se instalam situações de risco a sociedade como um todo. 

Mucelin e Bellini (2007) afirmam que nas cidades é comum observarmos hábitos de 

disposição final inadequados de lixo, materiais sem utilidade se amontoam indiscriminada e 

desordenadamente, muitas vezes em locais indevidos. Fadini e Fadini (2001) dizem que, a taxa de 

geração de resíduos sólidos urbanos está relacionada aos hábitos de consumo de cada cultura, 

onde se nota uma correlação estreita entre a produção de lixo e o poder econômico. 

A história do lixo vem desde o início da historia do homem, porém seu agravamento se deu 

quando o ser humano deixou de ser nômade, como afirma Abreu e Palhares (2012): 

À medida que o homem foi evoluindo, formaram-se grupos sociais que se fixaram 

em certos lugares, e mais tarde estabeleceram as comunidades, surgindo então as 

cidades. Quando se fixou, o homem deixou de ser nômade e não se mudou mais. 

A população foi crescendo e com isso os resíduos produzidos por esta nova 

sociedade aumentaram e se acumularam em certo espaço, que a partir de 

determinado tempo passou a ficar saturado. (ABREU E PALAHRES, 2012. p. 01.) 

Com o aumento da produção de lixo situações que antes não existiam passaram a 

transformar nosso dia-a-dia. Mucelin e Bellini (2007) que é possível observarmos determinados 

impactos ambientais se acirrando, motivado entre outras coisas pelo crescimento populacional 

mundial. 

Além de ser um problema ambiental o lixo também é considerado um problema social. 

Fadini e Fadini (2001) alegam que, a poluição do meio ambiente é um empobrecimento da 

população devido à falsa necessidade de produtos cada vez mais industrializados, além da 

continuidade da péssima distribuição da renda no país.  

Por essas razões a temática Lixo deve ser abordada com frequência nas escolas, não 

apenas alertando sobre os impactos ambientais, mas trazendo o tema para a realidade e o 

cotidiano do alunado. 

3 METODOLOGIA
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Para analisarmos os principais problemas ambientais da cidade, na concepção da classe 

estudantil, os alunos do Projeto Caranguejo Salineiro aplicaram um questionário simplificado 

entre os discentes e servidores do IFRN campus Macau. 

As perguntas tinham como proposito analisar o que os discentes entendem por Problemas 

Ambientais e o que eles classificam como os principais transtornos da nossa cidade. 

O questionário continha apenas duas perguntas subjetivas, onde os estudantes estavam 

livres para responder conforma sua intepretação. O mesmo foi aplicado no turno vespertino, com 

64 discentes do Campus, no dia 29 de agosto de 2013. 

As perguntas eram “Qual o maior problema ambiental encontrado em sua comunidade?” e 

“O que poderia ser feito para acabar com esse problema ou melhora-lo?”. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Ao analisarmos os resultados da primeira interrogativa, onde perguntamos “qual o

principal problema ambiental da sua comunidade”, obtivemos cinco respostas distintas, porém 

relacionadas entre si, como respostas ao nosso questionamento, sendo o Lixo o principal 

problema mencionado pelos entrevistados. 

Gráfico 1: Relação dos principais problemas ambientas identificados pelos entrevistados. 

Para 63% dos entrevistados, o Lixo constitui o maior problema ambiental da sociedade, 

sendo ela responsável pelo surgimento de diversos outros transtornos a comunidade em geral. 

O desmatamento estava presente em 15% dos resultados, problema este encontrado 

principalmente nas áreas de manguezais que contemplam a nossa cidade. As áreas desmatadas 

contribuem para a diminuição da fauna local causando um impacto direto na economia da região.  

63% 

15% 

8% 

4% 

3% 
7% 

Qual o principal problema ambiental de sua comunidade? 

Lixo

Desmatamento

Saneamento

Inconciência

Poluição Sonora

 Outros
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A falta de saneamento básico esteve relatada em 8% dos resultados, porém este 

transtorno não é encontrado na zona urbana de Macau, onde toda a cidade foi saneada. Apenas a 

zona rural e distritos não encontram-se saneados. 

A Inconsciência (4%) apareceu em poucos questionários, mas sabemos que a falta de 

conhecimento e consciência é o fator gerador de todos os problemas ambientais causados pela 

ação do homem. 

O aumento da renda local nos últimos anos, observou-se uma maior aquisição de 

equipamentos sonoros por parte dos jovens, como os famosos Paredões de som, com isso a 

poluição sonora apareceu em 3% dos resultados. 

Outros problemas ambientais somaram 7% do total dos questionários: animais nas ruas, 

falta de apoio a pesca, urbanização descontrolada e outros.  

Na segunda pergunta do questionário, “Como esses problemas ambientais podem ser 

solucionados?”, sete resultados foram apresentados, sendo a Conscientização o mais expressivo 

de todos. 

Gráfico 2: Soluções propostas para solucionar os problemas ambientais na percepção dos entrevistados. 

A Conscientização apareceu em 42% dos questionários, isso demostra que muitos sabem 

da importância do conhecimento para a preservação.  

A coleta seletiva para 15% dos entrevistados deveriam fazer parte das ações de politicas 

públicas, que esta em funcionamento no município, porém sem um direcionamento adequado 

para o material coletado, já que não existe nenhuma cooperativa de catadores de material 
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11% 

6% 

6% 

5% 

4% 

11% 

O que poderia ser feito para acabar com esse tipo de problema ambiental? 

Conscientização

Coleta seletiva

Fiscalização

Lixeiras nas ruas

 Saneamento

Providencias plúblicas
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reciclável na cidade, nem tampouco um incentivo maior por parte dos governantes. Ao mesmo 

tempo, 6% dos entrevistados desejam mais lixeira nas ruas, para que com isso as pessoas 

aprendam o lugar certo do lixo. 

A fiscalização (11%) deveria ser mais constante ou mais rigorosa, já que não há uma 

fiscalização continua na cidade, com isso muitas pessoas aproveitam-se desse fator para infringir 

as Leis de Proteção Ambiental. 

O saneamento básico, para 6% dos entrevistados, melhoraria as condições de saúde e 

limpeza na cidade, já que diminuiria a lama nas ruas, que consequentemente sanaria a 

proliferação de insetos e outros vetores de doenças. 

As variadas providencias públicas apareceram em 5% dos resultados, onde as pessoas 

entendem que apenas ações individuais não são suficientes para solucionar os problemas 

ambientais da cidade. Além disso, 4% dos entrevistados afirmam que cursos na área de Educação 

Ambiental favoreceriam a sensibilização da população. 

Outras soluções somaram 11% dos resultados, sendo elas: controle de zoonose, 

policiamento, reflorestamento, conservação, etc.  

5 CONCLUSÃO

Após a realização de todo trabalho concluímos que o Lixo constitui como o maior

problema ambiental constatado pelos alunos do Projeto Caranguejo Salineiro ao entrevistar 

estudantes e servidores do IFRN campus Macau, e que a conscientização é a melhor solução para 

todos os transtornos. 

Além disso, percebemos que outros problemas são conhecidos pelas pessoas, como o 

caso do desmatamento presente em 15% dos resultados, situação encontrada apenas nas áreas 

estuarinas da cidade. 

Notamos que alguns reclamaram da falta de saneamento básico (8%) ou do aumento da 

poluição sonora (3%). Porém, apenas 4% dos entrevistados compreenderam que a inconsciência é 

o principal gerador dos diversos problemas ambientais causados pela ação do homem.

Quanto às soluções apresentadas, além da conscientização da população (42%), fatores 

como: coleta seletiva, fiscalização (11%), saneamento básico (6%) e providencias públicas (5%) 

foram os mais citados para combater os problemas ambientais na comunidade. 

Por fim, entendemos que independente do problema ambiental encontrado ações 

individuais não são suficientes para combater transtornos de proporções maiores, deverá haver 

sempre uma união entre as politicas públicas e sociedade para que juntas possam lutar por um 

meio ambiente melhor. E o primeiro passo são as ações de conscientização e Educação Ambiental, 

para que a sociedade entenda os problemas e compreenda a importância de preservar e manter 

nossos ecossistemas. 
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BIOSSORÇÃO DE METAIS PESADOS A PARTIR DO USO DA FIBRA DO COCO 
VERDE (Cocos nucifera L.) 
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RESUMO 

A contaminação por metais pesados no 
solo e na água é preocupante, em virtude das 
graves consequências a saúde humana, 
principalmente em decorrência da dificuldade de 
remoção total desses elementos em efluentes 
industriais. Como alternativa ao tratamento desses 
efluentes, propõe-se a utilização de biomassas 
residuais, como a fibra de coco verde, que 
atuariam removendo os metais tóxicos através de 
mecanismos de adsorção e/ou complexação. 
Dentre as vantagens da técnica, podemos citar a 

abundância de matéria prima da espécie vegetal 
Cocos nucifera L. no litoral potiguar, a redução da 
carga destinada deste resíduo orgânico aos aterros 
sanitários e os baixos custos envolvidos no 
processamento da fibra necessária à execução do 
método de biossorção. Assim, este trabalho visa 
abordar, de forma teórica, a eficiência da 
biossorção de metais pesados com a fibra de coco, 
como alternativa sustentável ao tratamento de 
efluentes industriais. 

PALAVRAS-CHAVE: efluentes industriais, metais pesados, biossorção, fibra de coco. 

HEAVY METALS BIOSORPTION USING COCONUT FIBER (Cocos nucifera L.) 

ABSTRACT 

The heavy metal contamination in soil and 

water is worrying, Given the serious consequences to 

human health, mainly due to the difficulty of 

complete removal of These elements in industrial 

effluents . Alternatively, in treatment of such effluent, 

it is proposed to use waste biomass such as coconut 

fiber, Which act by removing the toxic metals by 

adsorption mechanisms and / or complexing . 

As advantages of the tecnique we can mention the 

abundance of raw materials of the plant species 

Cocos Nucifera L. in Natal's coast, as well as the 

reduction of the load aimed to fill landfill sites and 

the low costs involved in processing the fiber and in 

the usage of the biosorption method. Thus, this work 

aims to address, in a theoretical way, the efficiency of 

biosorption of heavy metals with coconut fiber as a 

sustainable alternative to the treatment of an 

industrial effluent. 

KEY-WORDS: industrial effluent, heavy metal, biosorption, coconut fiber. 
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1 INTRODUÇÃO 

A existência dos metais pesados no solo, na água e no ar ocorre naturalmente ou, 

principalmente, devido à atividade antrópica, e pode se constituir como um risco ao meio 

ambiente e a saúde humana. 

Grandes proporções de metais pesados têm sido liberadas no meio ambiente juntamente 

com os resíduos industriais e efluentes contaminados pelas atividades industriais (MOREIRA, 

2010). Nesse sentido, desenvolver pesquisas direcionadas a elaboração e ou adaptação de 

métodos que possam diminuir os níveis de poluição/contaminação causados pela presença de 

metais pesados no ambiente, atendendo a legislação ambiental vigente, é uma necessidade 

eminente (PASCHOAL; SANTOS; DRAGUNSKI, 2012).  

Em um mundo marcado pelo desenvolvimento de processos e pela criação de novos 

produtos (inúmeras são as fontes de liberação de metais pesados ao meio ambiente), faz-se cada 

vez mais necessário um estudo acerca das nocividades desses constituintes, discutindo possíveis 

medidas remediadoras, que apresentem caráter sustentável, sejam facilmente executáveis e 

economicamente viáveis.  

As técnicas para tratamento de efluentes industriais incluem os métodos físico-químicos, 

tais como: precipitação, oxidação ou redução, tratamentos eletroquímicos, separação por 

membranas, evaporação, troca iônica, e embora amplamente utilizados apresentam a 

desvantagem de serem caros, e muitas vezes ineficientes para a remoção de metais, dependendo 

da concentração do mesmo no efluente.  

Neste estudo será realizada uma abordagem acerca das problemáticas da poluição por 

metais pesados, apresentando a técnica de biossorção de metais pesados a partir do uso da fibra 

da casca do coco verde como uma técnica de remediação adequada a descontaminação de 

efluentes industriais. 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizado um estudo bibliográfico, a partir 

de uma criteriosa revisão de artigos científicos disponibilizados na internet, acerca da temática do 

trabalho, fomentando e otimizando a pesquisa sobre a biossorção de metais pesados a partir do 

uso da fibra de coco, buscando a sua problematização e a análise crítica das contribuições 

científicas, de forma a habilitar a produção do trabalho. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Metais pesados 

O termo metais pesados é utilizado, principalmente na literatura científica, como 

referência a um grupo de elementos amplamente associados a poluição, contaminação e 

toxicidade (BOECHAT, 2014).

Os metais pesados são elementos químicos que apresentam uma densidade elevada, 

quando comparada aos demais elementos, além de apresentarem altos valores de número 

atômico e massa atômica, sendo passíveis de bioacumulação em seres vivos, acumulando-se ainda 

nos sedimentos, e assim persistindo na natureza (GIMENES, 2014). 

Segundo Pino (2005, p. 19), os metais pesados se encontram divididos em 2 grupos: 

 Oligoelementos ou micronutrientes: São os requeridos em quantidades pequenas por
plantas e animais, sendo necessários para que os organismos completem o ciclo vital.
Neste grupo se encontram: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se e Zn.

 Metais pesados sem uma determinada função biológica: que em quantidades elevadas no
organismo produzem doenças; são tóxicos e apresentam a propriedade de serem
acumulados em organismos vivos. São principalmente: Cd, Hg, Pb, Sb, Bi.

De acordo com a legislação brasileira, fixada pela resolução do CONAMA nº 430 de 2011, 

que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementando e 

alterando a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições 

e padrões previstos na referida resolução, conforme mostrado na Tabela 1: 

Tabela 1: Padrões de lançamento de efluentes. 

Elemento Valor Máximo 

Arsênio total 0,5 mg/L 

Cromo (III) 1,0 mg/L 

Cromo (VI) 0,1 mg/L 

Cádmio total 0,2 mg/L 

Chumbo total 

Mercúrio total 

0,5 mg/L 

0,01mg/L 

Níquel total 2,0 mg/L 

Zinco total 5,0 mg/L 

Fonte: BRASIL, 2011.
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Alguns metais como chumbo, mercúrio e cádmio podem contaminar os seres vivos através 

da poluição do solo, água e do ar, acarretando a magnificação trófica ao longo de toda cadeia 

alimentar.  

A presença desses metais muitas vezes está associada ao acúmulo dos resíduos industriais 

no meio urbano e ao uso de agrotóxicos no meio rural. 

A contaminação das áreas rurais se iniciou a partir do aumento da demanda mundial por 

alimentos, o que acarretou numa crescente dependência do uso de maquinários de grande porte, 

de adubos artificiais e de agrotóxicos para a produção agrícola, como forma de aperfeiçoar a 

produção. Assim, a produção agrícola voltou-se totalmente a utilização da mecanização de mão de 

obra juntamente com a utilização de agrotóxicos e de fertilizantes em larga escala, passando a 

gerar uma grande quantidade de poluentes, inclusive os metais pesados. Nos centros urbanos a 

contaminação ocorre em virtude dos despejos industriais em efluentes líquidos e solo, e o destino 

incorreto do lixo em geral (GIMENES, 2014). 

Quadro 1: Principais fontes de contaminação por metais pesados. 

Metal Fontes Principais 

Arsênio Herbicidas, inseticidas, fungicidas, mineração, indústria de vidros, tintas e 
corantes. 

Chumbo 

Indústria de baterias automotivas, chapas de metal semiacabado, canos de 
metal, cable sheating, aditivos em gasolina, munição;  
indústria de reciclagem de sucata de baterias automotivas para reutilização de 
chumbo. 

Cádmio Fundição e refinação de metais como zinco, chumbo e cobre; 
derivados de cádmio são utilizados em pigmentos e pinturas, baterias, 
processos de galvanoplastia, solda, acumuladores, estabilizadores de PVC, 
reatores nucleares. 

Mercúrio Mineração e o uso de derivados na indústria e na agricultura; 
células de eletrólise do sal para produção de cloro. 

Cromo Curtição de couros, galvanoplastias. 

Zinco Metalurgia (fundição e refinação), indústrias recicladoras de chumbo. 

Fonte: KAWAI et al. apud NASCENTES, 2012. 

O chumbo é utilizado na produção de baterias automotivas, chapas, munição, etc. O 

cádmio é utilizado na fundição de metais, seus derivados participam da produção de pigmentos de 

tintas. O mercúrio é usado na mineração e alguns de seus derivados na agricultura. Utiliza-se o 
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cromo no processo de curtição de couros e em processos galvanoplásticos, como mostrado no 

Quadro 1. 

As poluições causadas pelos metais pesados constituem-se como extremamente nociva à 

saúde humana e ao meio ambiente. Como efeito na saúde do homem, o chumbo pode provocar 

alterações no sangue e na urina, ocasionando doenças graves e em alguns casos, invalidez total e 

irreversível ocasionando problemas respiratórios e provocando também alterações renais e 

principalmente neurológicas. Já o mercúrio, afeta o sistema nervoso central, medula e rins, 

podendo se acumular nesses locais. O Cádmio pode provocar também alterações no sistema 

nervoso central e no sistema respiratório e compromete ossos e rins (KAWAI et al. apud 

NASCENTES, 2012). 

Quanto ao efeito prejudicial para o meio ambiente, tem-se de modo geral a poluição dos 

recursos hídricos, solo e até mesmo o ar, e devido ao seu efeito bioacumulativo, contamina os 

organismos vivos, em toda a cadeia alimentar. 

A indústria de mineração e de beneficiamento de minérios e as indústrias petroquímicas, 

entre outras, são responsáveis pelo despejo ou descarga de resíduos químicos letais (mercúrio, 

benzeno, enxofre, etc.) nos solos e rios, causando impactos muitas vezes irreversíveis na saúde 

das populações residentes na região (RATTNER, 2009). 

3.2 A remediação de metais pesados 

A remediação busca alterar a especiação para formas não tóxicas, ou ainda, a remoção do 

metal do solo ou outros ambientes (BOECHAT, 2014). Dentre as principais técnicas tradicionais de 

remediação de efluentes contaminados com metais pesados pode-se citar: a adsorção por carvão 

ativado, precipitação química e filtração, oxidação e redução biológica, tratamento eletroquímico, 

osmose reversa, troca iônica, além de adsorção e evaporação, como mostra o Quadro 2: 

Quadro 2: Processos tradicionais utilizados no tratamento de efluentes: vantagens e desvantagens

Processo Desvantagens Vantagens 

Precipitação Química e 

Filtração 

 Para concentrações altas. 

Separação difícil. 

Não muito efetiva. 

Produz lamas. 

Simples 

Baixo Custo 
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Oxidação e redução biológica Quando sistemas biológicos 

são utilizados, a taxa de 

conversão é lenta e sensível 

ao clima. 

Baixo Custo 

Oxidação e redução 

química 

Requer agentes químicos  Mineralização 

Tratamento eletroquímico Aplicado para altas 

concentrações 

Custo elevado 

Possibilita a recuperação do 

metal 

Osmose reversa Altas pressões 

Custo elevado 

Efluente puro (para 

reciclagem) 

Troca iônica Sensível a presença de 

partículas 

Resinas de custo elevado 

Efetivo 

Possível recuperação do metal 

Adsorção Não efetivo para alguns 

metais 

Sorventes convencionais 

(carvão) 

Evaporação Requer fonte de energia 

Custo elevado 

Produz lamas 

Obtenção do efluente puro 

Fonte: VOLESKY, 2001, p. 203-216 apud MOREIRA, 2010, p. 16.

 Métodos alternativos de baixo custo têm sido desenvolvidos em decorrência do aumento 

considerável dos descartes de efluentes industriais contaminados com metais pesados nos rios e 

mares, aliados às leis ambientais cada vez mais rigorosas. Alguns exemplos desses métodos são: 

ultrafiltração; remoção por biomassa; utilização de matéria orgânica morta; emprego de 

microrganismos; precipitação de metais por solos incinerados; precipitação e flotação de 

sulfetos e resinas de troca-iônica (GUARINO et al., 2002). 

Numa tentativa de remediar, ou tratar algum efluente antes de seu despejo, propõe-se a 

utilização de biomassas para a remoção de metais pesados de soluções aquosas, através da 

biossorção, que captura os íons metálicos da solução, por meio de interações físico-químicas entre 

os íons e os grupos funcionais da superfície da biomassa. 
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3.3. Biossorção de metais pesados por fibra de coco 

A biossorção define-se como uma tecnologia nova que utiliza materiais biológicos para a 

remoção de metais de soluções pela sorção. Ela pode ser explicada como a capacidade de alguns 

materiais biológicos em acumular metais pesados dos efluentes mediante mecanismos físico-

químicos de captura, tais como troca iônica, complexação, adsorção e precipitação química (SILVA 

et al., 2013). 

Segundo Silva et al. (2013), a biossorção surge como um processo alternativo ou 

suplementar em decorrência de características como o preço reduzido do material biossorvente, 

aplicação em sistemas com capacidade de destoxificar grande volume de efluente com baixo custo 

operacional, possível seletividade e recuperação da espécie. Os materiais que promovem a 

biossorção são chamados de biossorventes e podem ser resíduos de indústrias fermentativas ou a 

biomassa.  

Dentre os diversos materiais existentes como biossorventes, destaca-se a fibra do coco 

verde por sua importância socioeconômica e sua proficuidade ambiental, além da sua abundância 

para ser utilizada como material biossorvente, constituindo-se como uma notável biomassa. 

Diante disso, a utilização da fibra da casca de coco verde como material biossorvente para 

metais apresenta grande potencial para remoção de metais, em virtude do seu elevado teor de 

matéria orgânica composta principalmente por lignina (35 a 45%) e celulose (23 a 43%), que são 

associadas à remoção de metais pesados (PINO, 2005). Grupos funcionais, presentes na superfície 

da fibra de coco, tais como carboxila, hidroxila, carbonila, entre outros, facilitam a adsorção de 

metais pesados, além da irregularidade dessa superfície, composta por poros, que permitem uma 

melhor adsorção dos metais (AZEVEDO et al., 2008 apud SILVA, 2013). 

O processo de biossorção consiste inicialmente em colocar a biomassa em contato com a 

solução contendo íons metálicos. Em seguida é feita a separação entre sólido e líquido, obtendo 

após isso o efluente descontaminado e a biomassa carregada, que pode ser destruída ao final do 

processo, por meio de incineração em temperaturas moderadas e depositado os resíduos em 

aterros, como pode ser visto no Diagrama, mostrado na Figura 1. 

Segundo Pino (2005), o processo de biossorção é afetado por diferentes fatores como ph, 

uma vez que a especiação do metal na solução e a carga dos sítios ativos na superfície podem 

mudar dependendo deste valor, além do tamanho da partícula. Por isso, para potencializar o 

procedimento, ajustando o pH, pode-se protonar as fibras em soluções de hidróxido de sódio e 

ácido clorídrico.  

A adsorção é favorecida à medida que se aumenta o pH. Esse comportamento sugere a 

adsorção dos íons metálicos pelos grupos hidroxila (-OH) e carbonila (C=O) presentes na estrutura, 

enquanto que no meio ácido a adsorção é menor, uma vez que os íons H+ competem com os íons 

metálicos pelos grupos hidroxila e carbonila (VASQUEZ, 2005 apud SILVA et al., 2013). 
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Figura 1: – Diagrama esquemático de um processo de biossorção

Fonte: LUZ et al., 2002 

A utilização da casca do coco como material biossorvente, minimiza a problemática do 

despejo inadequado das cascas do coco, já que quase todo o seu peso bruto não é aproveitado, 

indo para os lixões, aterros sanitários ou algum destino inadequado, constituindo um grave 

problema ambiental, uma vez que a casca do coco leva anos para se biodegradar completamente.  

4 CONCLUSÃO 

Após a abordagem realizada, vê-se que num contexto global cada vez mais dependente do 

uso de metais pesados para o processo de produção de aparatos tecnológicos diversos, são 

necessárias técnicas sustentáveis de remediação que minimizem os efeitos negativos que os 

metais pesados causam ao meio ambiente e consequentemente ao homem. Diante disso, a 

biossorção de metais pesados consiste numa potencial alternativa, frente aos métodos 

tradicionais para o tratamento de efluentes, pois oferece reconhecidas vantagens sobre estes 

métodos de tratamento convencionais, uma vez que apresenta um baixo custo operacional, além 

de um ótimo desempenho na remoção dos metais pesados de soluções aquosas e o baixo custo do 

material biossorvente, que é abundante, sendo, principalmente, ambientalmente mais vantajosa.  
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A ÁGUA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A VIDA: EM UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR EM UMA TURMA DE 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

K.C. FONSÊCA1 , J. M. GOMES2 e J. M. MORAIS3

E-mail: kelcrisfonseca@hotmail.com 
1   

jackmarielson@hotmail.com e 
 
Jacy_medeiros@hotmail.com.br 

3

1, 2 alunos do IFRN, campus Ipanguaçu e 3 professora substituta 

RESUMO 
Este projeto apresenta, uma abordagem 

interdisciplinar de investigação e 
conscientização sobre a problemática da 
importância e utilidade da água, como forma 
de fazer os alunos conhecer e refletir, 
conscientemente sobre esse recurso 
indispensável para a vida.

Além de, seguir uma sequência de atividades
metodológicas que proporcione um 
primeiro contato com a alfabetização 
cientifica e a aprendizagem significativa na 
formação de um aluno cada vez mais critica 
e conhecedor do seu meio, que atuará 
ativamente na comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização cientifica, interdisciplinar, aprendizagem significativa, projeto. 

WATER AND ITS IMPORTANCE FOR LIFE: IN AN INTERDISCIPLINARY 
APPROACH ON A CLASS OF FUNDAMENTAL 5th EDUCATION SERIES 

ABSTRACT 

This project presents an interdisciplinary approach 
to research and awareness of the issues of 
importance and water utility as a way to make 
students know and think consciously about this 
indispensable resource for life. Besides, following a 
series of methodological 

activities to provide a first contact with scientific 
literacy and meaningful learning in the formation of a 
student increasingly critical and knowledgeable of 
their environment that actively act in the community.

KEY-WORDS: Scientific literacy, interdisciplinary meaningful learning project.
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1  INTRODUÇÃO
A água e sua importância para vida: conhecendo e refletindo sobre suas utilidades. Por ser 

essencial á vida do nosso planeta como um todo, a água é um tema bastante abrangente e que 

podem ser desenvolvidas diversas metodologias de ensino e aprendizagem na sala de aula. Outro 

ponto importante de bastante relevância é a conscientização sobre os usos abusivos desse recurso 

natural, que estão produzindo impactos sobre a população.  

Entender o que está acontecendo e assumir uma atitude critica a esse problema social 

deve ser abordado e ensinado na sala de aula para que o aluno tenha possibilidade de construir 

um conhecimento aguçado sobre a problemática. Ensinando muito mais que conteúdos, mas 

possibilitar o aluno a refletir sobre o consumo consciente; a poluição e contaminação dos 

efluentes, as técnicas de tratamentos, entre outros.  

A formação de um aluno que participe de forma critica e consciente na sociedade é hoje o 

grande desafio da escola. Contudo, a alfabetização científica é capaz de promover a aprendizagem 

por investigação e discursão sobre o conhecimento construído.  Com o intuito de começar os 

primeiros contatos ao processo de Alfabetização Científica nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, o projeto possibilitou um ensino de Ciências que possibilitou aos alunos, aulas 

diferenciadas que envolveram a discussão de problemas e o envolvimento da curiosidade com o 

conhecimento científico e suas relações ao meio ambiente e a sociedade, além de relacionar com 

os conteúdos do 5º ano do Ensino Fundamental I. 

Com a finalidade de estudar sobre a importância da água para vida das pessoas foram 

elencados alguns objetivos específicos, como: 

• Compreender o contexto atual Brasil em relação à utilização e escassez da água

potável 

• Identificar as características de água potável e não potável

• Pesquisar na comunidade situações que mostram o desperdício ou poluição

• Desenvolver atitudes de consumo consciente do uso da água

• Produzir uma sala temática falando sobre as discussões e atividades desenvolvidas

durante as aulas. 

Com o intuito de proporcionar muito mais que momentos de aprendizagens, mas uma 

interação prazerosa que favoreça a busca por conhecimento e oportunidade de desenvolvimento 

de informações eu possibilitem a formação de olhar crítico e um cidadão eu possa melhorar a ação 

em seu meio. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O tema transversal abordado no projeto é o Meio-ambiente, onde de acordo com os novos 

parâmetros curriculares o aluno deverá desenvolver a habilidade de compreender noções básicas 

sobre o tema. Salientando a importância de problematizar o tema com a realidade dos alunos que 
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moram em uma comunidade rural. Possibilitando a expressão de valores e conceitos 

fundamentais que visem uma melhor cidadania e correspondam a questões importantes e 

urgentes para a sociedade, como é o caso da utilização da água nos dias de hoje. Assim como, 

perceber relações com o seu cotidiano, fazendo-o se posicionar de forma crítica diante dos 

acontecimentos do mundo. O aluno deve aprender a construir um conhecimento que o leve a 

observar e dominar métodos de manejo e conservação da água e do ambiente em que vive.  

A opção de trabalhar com projeto, proporciona ao professor a oportunidade de reformular 

a concepção de “programa a ser cumprido” na sua visão tradicional, tornando-o mais flexível e 

abrangente. Partindo do nível de conhecimento  dos  alunos   (conhecimentos   prévios),   durante 

o planejamento  e  na  execução  do  projeto  surgem  novos  interesses  e  oportunidades  para

realizara  integração  de  outros  conteúdos,  que  se  fazem  necessários para  atender  às

indagações  dos  alunos.  É por isso que a  Pedagogia  de  Projetos  se  constitui  recurso  muito

valioso na prática da interdisciplinaridade, motivo pelo qual o educador não deve abrir mão da sua

aplicação. (PONTES, 2010, p. 08).

A metodologia de se trabalhar com projetos é do educador Fernando Hernández e defende 

a relação de teoria e prática na escola, como forma de proporcionar aprendizagem que torne o 

aluno ativo e informado sobre a realidade.  Assim, as disciplinas assumem um papel de se 

completarem e se interligarem para resolver uma situação problema do cotidiano dos alunos.  

De tal modo, adotando tal metodologia, a aprendizagem torna-se significativa, pois 

proporciona modificação constante dos conhecimentos dos alunos, valorizando os conhecimentos 

prévios. Logo, os alunos são submetidos a entender, analisar, compreender e interpretar o 

conhecimento que lhe á apresentado. Sendo que o professor deverá assumir uma postura de 

mediador e facilitador no processo de uma aprendizagem cada vez mais significativa.  

3 METODOLOGIA 
Durante os meses de maio, junho e julho foram desenvolvidos aulas interdisciplinares que 

possibilitaram o desenvolvimento do projeto. Elencadas abaixo: 

Aula (19/05/2015) Português e Ciências 

1. Música de Guilherme Arantes- Planeta água (sensibilizar os alunos sobre a

importância da água). A atividade a ser desenvolvida durante a aula: produção de rimas, 

significado e interpretação da letra da música. 

Aula (24 e 25/04/2015) Ciências 

1. De onde vem a nossa energia elétrica? Água nossa principal fonte. O que é uma

hidrelétrica? Resgate de conhecimentos prévios dos alunos. (Exposição de slides com imagens 

sobre o tema da aula.)  

2. Entendendo como uma hidrelétrica produz energia elétrica. (Produção de uma

maquete de uma hidrelétrica). 
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Aula (28/06/2015) Matemática e Geografia 

1. Levantar questões problemas sobre discussões em relação a escassez de água. Com

o mapa e relacionar sobre a quantidade de água no planeta. (Questões: Você acha que a água vai

acabar? Porque? Que indícios mostra que não vai acabar ou que vai?)

2. Atividade “Uma pessoa que se preocupa com o desperdício da água.” Os alunos são

instigados a pensar sobre quanto gastam de água com atividades cotidianas, como: escovar os 

dentes, usar a descarga, entre outros.  

3. Atividade de pesquisa de imagens (cada aluno escolhe imagens e recorta de um

livro, confeccionando um cartaz que deverá ser apresentado a turma onde deverá abordar uso 

adequado e não adequado da água) 

Aula (23 e 25/04/2015) Geografia 

4. Atividade de pesquisa sobre a quantidade de água doce nas regiões brasileiras.

(Bacias hidrográficas do país, as hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí). 

5. Trabalho para identificar qual região brasileira contém mais água doce, as condições

que proporcionam essa grande quantidade de água, a região que mais desperdiça. 

Aula (21/05/2015) Ciências e Português 

6. Vídeo aula sobre as técnicas de tratamento da água e o seu ciclo.

7. Mostrar exemplos de aguas potáveis e não potáveis (imagem, reportagem,

relacionar com o rio) explicar a diferença por meio de experimento. Roteiro de experimentos que 

tornam a água potável (filtro natural) 

8. Técnicas de tratamento de água: filtração e eletro floculação. (produção de

maquete). 

9. Entrevista com os mais velhos sobre “como era o rio Açú e a seca nos dias de hoje”

10. Identificar os tipos de textos expostos sobre a falta da água. Propaganda,

reportagem, notícia, carta. 

Aula (18/06/2015) Ciências 

11. Eletricidade (Texto: um pouco da história da descoberta da eletricidade, produzindo

eletricidade estática) Experimento: Produzindo eletricidade estática: materiais: caneta, cabelo, 

sacola, pedaços de papel, régua e bexiga.  

12. Vídeo sobre como funciona os raios (o ar eletrizado).

Aula (23/06/2015) Português 

13. Criando diversos tipos de textos: propaganda, manual de instrução, receita, carta e

uma notícia soda barragem Armando Ribeiro Gonçalves, sobre a importância de economizar água. 

Aula de campo 27/06/2015 (sábado) 
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15. Visita às margens do rio Piranhas-Açú na cidade de Pendências. Relatório de

observação sobre a poluição causada pelo homem, além de uma explicação sobre o eu aprendeu 

sobre a pesca predatória e a eutrofização nas margens do rio. 

 Aula (24/06/2015) Ciências e Português 

16. Visita á Reserva Ponta do Tubarão, Diogo Lopes. Registro do passeio: vegetação,

clima, economia, sustentabilidade. 

Aula (22/06/2015) Geografia 

17. Passeio nas comunidades vizinhas: São José (termelétrica), Projeto Baixo-Açú,

Estreito, Tabatinga e Alto do Rodrigues (apresentação sobre economizar água). 

Aula (1º/06/2015) Português e Geografia 

18. Leitura do cordel de Antônio Francisco e representação do cordel em um cartaz

sobre o Meio Ambiente e visita á um pé de Juazeiro (vegetação da região Nordeste). Plantação de 

um cacto na escola, planta símbolo do Nordeste e curiosidades sobre como a mesma sobrevive 

tanto tempo sem água. 

AVALIAÇÃO AO LONGO DO PROJETO 

Consistirá no acompanhamento contínuo da participação dos alunos nas discussões e 

realização das atividade desenvolvidas durante o projeto. Além de uma sala temática que 

disponível a visitação de alunos e da comunidade em geral. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer do projeto foi visível a interação dos alunos nas aulas e a motivação em 
aprender mais sobre a problemática. Já que em cada aula era possível estudar, criar, aperfeiçoar e 
repensar sobre algo que teria de ser abordado na sala temática.  

 Além de serem testados experimentos simples que comprovassem a teoria, como: o ciclo 
da água, técnicas de tratamento de água, entre outros.  

Figura 1 Técnica de tratamento de água: eletrofloculação. 

Algumas maquetes foram feitas, com materiais de baixo custo e um aparelho de DVD 
velho, onde por meio do mesmo, foram utilizadas algumas peças (moto, parafusos, carcaça). 
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Foram construídas maquetes de: hidrelétrica, uma estação de tratamento de água, uma fonte de 
água cristalina, onde foi usado um motor de DVD, para que a água se movimentasse.  

Figura 2: Maquetes produzidas. 

Nas aulas de campo os alunos puderam constatar relacionar com o que foi apresentado em 
sala de aula, além de poder observar de perto a realidade do nosso rio.   

Figura 3: Exposição da sala temática 

A exposição da sala temática (ver anexo 1) teve a participação dos alunos da escola, além 

de professores, pais e dos secretários de Educação e Meio Ambiente, onde os mesmos elogiaram 

os trabalhos produzidos e a apresentação dos alunos. Uma maneira de motiva-los a continuar com 

esse tipo de trabalho.   

5 CONCLUSÃO 
No desenvolvimento do projeto foi notável o interesse dos alunos. Como o querer fazer, 

como fazer ou descobrir como funciona. A cada proposta de aulas experimentais o processo de 

aprendizagem se tornava mais significativo, pois se fazia mais próximo da vivência dos alunos e 

consequentemente se tornará mais interessante aprimorar o que eles já sabiam.  

De tal modo, um conhecimento mais aprimorado sobre a água e a reflexão sobre suas 

utilidades, temos hoje um grupo de alunos mais criativos, críticos e conhecedores desse tema, 

atuando com propriedade sobre o que se aprendeu.   
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ANEXO 1 Tema e subtemas da sala temática 

SALA TEMÁTICA: A ÁGUA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A VIDA: CONHECENDO E REFLETINDO 

SOBRE SUA UTILIDADE 

1ª FONTE: A água e sua importância para a vida. (música: Planeta Água de Guilherme 

Arantes) 

Objetivo Material 

Proporcionar o contato gostoso com a água. Bacia grande de alumínio, pedra grande 

e pequenas pedras brancas, flores plásticas e bombinha de aquário. 

2ª Pensando sobre a água. A água vai acabar? Eu indícios mostram que vai acabar? 

Objetivo Material 

Questionamentos sobre a importância da água em nosso planeta. Cartazes, símbolo 

da água, bexigas, globo, cacto e tudo que nos faça refletir. 

3ª Ciclo da água. (maquete) 

Objetivo Material 

Compreender o ciclo da água Tigela grande e pequena, papel filme, 

4ª As bacias hidrográficas e as hidrelétricas brasileiras. 

Objetivo Material 

Compreender o contexto atual do Brasil em relação à água e a importância da floresta 

amazônica Mapas do Brasil. 

5ª Água como fonte de energia: como funciona uma usina hidrelétrica? 

Objetivo Material 

Compreender como funciona uma usina hidrelétrica Maquete de usina hidrelétrica. 

6ª Técnicas de tratamento de água: Filtração e eletrofloculação. 

Objetivo Material 
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Conhecer algumas técnicas Maquete, bateria, fios, vidrarias, garrafas peti, algodão, areia, 

cascalho.  

7ª Cidadão Consciente. Música: Economizar água da Turma da Mônica. 

Objetivo Material 

Refletir sobre a importância de combate o desperdício de água e energia. Imã, 

cartolina, eva, lâmpada e fios. 

8ª Agradecimento pela visita 

Material 

Caderno de assinatura e lembrancinhas 
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VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DE MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO 
SOB A ÓTICA DO IVSD: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA1 

J. C. S. Silva1 e V. P. Silva2

E-mail: jessyca_mp14@hotmail.com1; valdenildo.silva@ifrn.edu.br2

RESUMO
Nos últimos anos, o processo de desertificação se 
tornou mais um problema ambiental. As mudanças 
climáticas, a expansão da desertificação e a redução 
na oferta de água potável, por exemplo, tem posto em 
evidência a vulnerabilidade como um tema de 
destaque no meio acadêmico. Porém, a maioria dos 
estudos sobre desertificação procura avaliar o grau de 
vulnerabilidade de terras e solos à desertificação, e 
não a vulnerabilidade socioambiental da vida 
cotidiana local. Face aos poucos estudos sobre 
vulnerabilidade socioambiental de áreas de suscetíveis 
à desertificação, a presente pesquisa procurou discutir 
sobre vulnerabilidade de riscos naturais como das 
vulnerabilidades socioespaciais dessas áreas. A 

metodologia adotada baseou-se na busca 
desenvolvida por meio de pesquisas bibliográficas em 
teses, dissertações e artigos científicos. O estudo em 
questão se insere na área de estudos sobre 
vulnerabilidade de territórios situados em áreas do 
semiárido, com foco de atenção em alguns municípios 
do semiárido do Rio Grande do Norte, em virtude de 
serem os mais vulneráveis socioambientalmente. 
Conclui-se que a grande maioria dos estudos avalia o 
grau de vulnerabilidade de terras e solos à 
desertificação, e não a vulnerabilidade socioambiental 
da vida cotidiana de pessoas em suas comunidades ou 
de municípios em regiões situados semiáridas e em 
contexto de desertificação.

PALAVRAS-CHAVE: Índice, Vulnerabilidade socioambiental, Desertificação. Revisão bibliográfica. 

VULNERABILITY OF ENVIRONMENTAL SEMIARID UNDER THE CITIES THE IVSD 
OF OPTICS: A LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT
In recent years, the process of desertification has 
become more environmental problem. Climate 
change, the spread of desertification and the decrease 
in the supply of drinking water, for example, has put in 
evidence the vulnerability as a prominent issue in 
academia. However, most studies on desertification 
seeks to assess the degree of vulnerability of land to 
desertification and soil, not the socio-environmental 
vulnerability of the local everyday life. Given the few 
studies on socio-environmental vulnerability of areas 
susceptible to desertification, the present study 
sought to discuss vulnerability to natural hazards such 
as the socio-spatial vulnerability of these areas. The 
methodology adopted was based on the search 
developed through bibliographic research in theses, 
dissertations and scientific articles. The study in 

1 Este estudo conta com o apoio financeiro do CNPq, por meio da concessão de bolsa PIBITI/CNPq/IFRN. 

question falls within the area of studies on vulnerable 
areas located in semi-arid areas, focusing attention in 
some cities of Rio Grande do Norte semiarid, because 
they are the most vulnerable socially and 
environmentally. It is concluded that the vast majority 
of studies evaluates the degree of vulnerability of land 
to desertification and soil, not the socio-
environmental vulnerability of everyday life of people 
in their communities or municipalities located in semi-
arid regions and desertification context. 

KEY-WORDS: Index, Socio-environmental vulnerability, Desertification. Literature review.
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com o uso inadequado de recursos naturais e as relações entre sociedade e 

natureza constituem, nos diais atuais, tema de indiscutível destaque. O confronto entre os 

interesses econômicos e a defesa do meio natural vem sendo objeto de diversas análises e 

questionamentos por parte de estudiosos das mais diferentes ciências do homem e da terra.  

A degradação ambiental, o risco do colapso ecológico, o avanço das mudanças climáticas, da 

desertificação e secas, as desigualdades sociais, os impactos da poluição na saúde humana e a 

pobreza crescente do período atual são sinais eloquentes da crise mundial proporcionada pelo 

modelo de crescimento de produção e consumo insustentáveis e pela inovação tecnológica.  

Nesse contexto, fica cada vez mais evidente que a questão ambiental precisa ser incorporada 

ao processo de tomada de decisões em todas as esferas da vida sociocultural, econômica e política, 

tanto no âmbito do setor público como no privado, e em múltiplas escalas geográficas: local, 

regional e global. E uma das questões ambientais que ainda tem se mantido insolúveis é a do avanço 

do processo de desertificação que assola o semiárido brasileiro, e do Rio Grande do Norte em 

particular, trazendo com isso problemas de vulnerabilidade socioambiental.  

Em nossas pesquisas realizadas no Núcleo de Estudos do Semiárido (NESA) do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), fica cada vez mais patente a necessidade de se conhecer 

mais minuciosamente esses processos, desvendando atitudes e procedimentos indesejáveis e de 

produzir e difundir estratégias aplicáveis que venham a contribuir com a preservação dos recursos 

naturais e, sobretudo, com a melhoria da qualidade de vida dos que aí residem e se reproduzem. 

Sabemos que o desenvolvimento de atividades socioeconômicas predatórias em grande 

escala pode desencadear a degradação e o empobrecimento dos parcos recursos naturais da qual a 

desertificação é uma das modalidades, fenômeno que, todavia, também pode resultar de processos 

de mudanças climáticas determinado por causas naturais. Mas esse processo tem se expandido 

muito mais, segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC), como decorrente das interferências humanas e não das alterações do clima.  

Para contribuir com a discussão, mitigação, riscos e perigos da desertificação, está em curso 

um estudo maior de proposição de um índice de vulnerabilidade socioambiental para municípios 

situados em áreas em processo de desertificação, que será aplicado e validado junto alguns 

municípios do semiárido norte-rio-grandense. Mas, antes disso, percebemos que poucos estudos 

discutem sobre os níveis de vulnerabilidade socioambiental de áreas em processo de 

desertificação ou há uma lacuna ou ausência de uma literatura voltada para essa discussão. 

Portanto, como o presente estudo está em sua fase inicial optamos por discutir 
teoricamente sobre a vulnerabilidade socioambiental de áreas em processo de desertificação, a 
partir de uma revisão bibliográfica.  
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     O estudo em tela, além desta introdução, está composto por Revisão bibliográfica, 

Metodologia, Resultados e discussões, Conclusão e Referências bibliográficas. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir, é feita uma breve revisão da bibliografia consultada sobre os principais conceitos 

ou termos deste estudo sobre vulnerabilidade socioambiental de municípios em processo 

de desertificação. 

O termo de vulnerabilidade é um fundamental ao estudo mais amplo que nos propomos a 

desenvolver. Por isso, é importante entender o real significado desse conceito traz em si a 

qualidade do que é vulnerável, ou seja, do que é susceptível de ser exposto a danos físicos ou 

morais devido à sua fragilidade. Trata-se de um conceito pode ser aplicado a uma pessoa ou a um 

grupo social e sua 

área vivencial, conforme a sua capacidade de prevenir, de resistir e de contornar potenciais 

impactos. As populações vulneráveis são aquelas que, por diversas razões, não têm essa capacidade 

desenvolvida e que, por conseguinte, se encontram em situação de risco ou de perigo. 

Para Moser (1998), a vulnerabilidade constitui uma noção na qual se define como uma 

situação composta por três elementos, ou componentes, que são exposição ao risco, incapacidade 

de reação e dificuldade de adaptação face a materialização de um dado risco. 

Mas, é fundamental destacar que esse é um daqueles termos ou conceitos em que muitas 

são as definições existentes. Por exemplo, a Cutter (1996), em seu artigo sobre a vulnerabilidade a 

riscos ambientais, identifica dezoito diferentes definições de vulnerabilidade. Enquanto que a 

Thywissen (2006) apresentou, em seu estudo, 36 definições do termo vulnerabilidade. Por isso, é 

fundamental que a nossa discussão parta de uma abordagem clara do estamos considerando ser a 

vulnerabilidade. Nesse sentido, entendemos a vulnerabilidade como sendo ela socioambiental, 

definida a partir da coexistência, cumulatividade ou sobreposição espacial de situações de pobreza 

e privação social e de exposição a risco ou degradação das condições ambientais. 

Essa revisão bibliográfica contribuiu, portanto, para que associássemos o termo de 

vulnerabilidade à abordagem socioambiental que se tornou imprescindível, devido tratar de 

processos urbanos e rurais que muitas vezes não podem ser apreendidos no âmbito de uma 

discussão ambiental mais ampla e complexa, como enfatiza Mendonça (2002), ficando restrita a 

princípios meramente naturalistas. Evidencia-se como desafio a inserção da perspectiva humana 

nessa abordagem. Esse autor, trata o termo socioambiental como uma evolução conceitual e 

enfatiza que a importância atribuída à dimensão social dos problemas ambientais:  
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[...] possibilitou o emprego da terminologia socioambiental, e este termo não 
explicita somente a perspectiva de enfatizar o envolvimento da sociedade como 
elemento processual, mas é também decorrente da busca de cientistas naturais a 
preceitos filosóficos e da ciência social para compreender a realidade numa 
abordagem inovadora (MENDONÇA, 2002, p.126) 

 A exemplo da noção de vulnerabilidade, existem diversas e diferentes definições do que seja 

desertificação. Da literatura levantada escolhemos cinco a seguir apresentadas. Para Dixon (1988), 

ela pode ser compreendida como uma secura climática induzida pela ação desastrada do ser 

humano sobre o solo e sobre a cobertura vegetal. Por sua vez, para Dregne (1983), a desertificação 

desperta para a comunidade cientifica com Aubréville, onde o processo de desertificação seria uma 

mudança nos níveis de produtividade da terra, transformando-a em terra inútil para fins de 

produção, como resultado da ação do homem e da erosão do solo.  Segundo Mainguet (1994), esse 

processo deve ser definido como a diminuição ou destruição do potencial biológico das terras, 

podendo ocasionar condições similares às de um deserto. 

Nas palavras de Melo (1998, p. 02),  

Etimologicamente, desertificação deriva de duas palavras latinas: a) desertus, 
adjetivo, particípio passado do verbo deserere (desertar, deixar, abandonar), 
significando abandonado, desabitado, inculto, selvagem e, desertus, substantivo 
que quer dizer, solidão, desolação, área vazia; e fixação sufixo verbal proveniente 
da forma passiva do verbo latino ficare (ficeri), ação de fazer, ser feito, ser 
produzido. 

Nessa revisão bibliográfica, estamos entendo a desertificação como sendo um processo de 
degradação das terras nas zonas secas do mundo, tendo como causas tanto a ação climática como 

as atividades humanas (VASCONCELOS SOBRINHO, 1978).

3  METODOLOGIA
A partir do objetivo principal deste estudo, procedeu-se com a definição dos critérios de 

seleção das principais literaturas que tratam da discussão em tela, da coleta e triagem dos principais 

textos escolhidos, análise de conteúdo e a apresentação dos resultados. 

Inicialmente, para a revisão da literatura foi feita uma busca online (em bases de dados 

diversas disponíveis na Internet) por meio de palavras-chave, variando entre os termos: 

vulnerabilidade, vulnerabilidade socioambiental, desertificação e semiárido. Diante dos inúmeros 

estudos bibliográficos levantados sobre esses temas, escolhemos aqueles que apresentassem 

melhor alinhamento com a pesquisa principal sobre a discussão da vulnerabilidade socioambiental 

de municípios do semiárido, como podem ser vistos ao longo do texto a partir da seção de revisão 

bibliográfica.  

Em seguida, procedeu-se a leitura na íntegra das literaturas selecionadas. Essas foram 

analisadas com o intuito de elaborar e apresentar os fundamentos teóricos sobre o estudo que se 
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pretende realizar mais amiudadamente sobre a validação do Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental de municípios em processo de Desertificação (IVSD), no semiárido norte-rio-

grandense. 

Por meio dessa metodologia foi possível se ter uma construção teórica inicial sobre as 

discussões atuais sobre a vulnerabilidade socioambiental de áreas em processo de desertificação, 

mesmo sabendo que possa existir extensa literatura isolada sobre o tema que estamos estudando 

e que não foi consultada com mais abrangência e profundidade.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Após o levantamento e a análise da literatura, os resultados que podemos afirmar são os de 

que vivemos um momento histórico bastante propício para refletirmos sobre vulnerabilidade. 

Parece que nunca nos sentimos tão vulneráveis. O aumento das mudanças climáticas, a expansão 

da desertificação, a escassez e redução na oferta de água potável, problemas com a produção de 

alimentos e a difusão de poluições diversas, por exemplo, tem posto em evidência a vulnerabilidade 

como um tema de destaque na academia. 

Em particular, os estudos e registros sobre desertificação e secas, empobrecimento 

ambiental e suas consequências na organização espacial do Nordeste brasileiro não recentes. 

Muitas vezes, esses problemas têm sido considerados como os responsáveis pelas condições de 

adversidades ou de vulnerabilidade socioambientais dessa região. 

Mas entendemos que a vulnerabilidade é intangível, pois ela não é um fenômeno isolado 

nem um dado: ela faz parte da própria história socioespacial dos lugares, de grupos e pessoas 

(MARANDOLA JR., 2008; 2009). Nessa perspectiva, ao se investigar a vulnerabilidade, ela precisa ser 

entendida enquanto processo, mesmo sabendo que outros conceitos nos ajudam a compreendê-la 

como risco, perigo, resiliência, adaptação, desastres, fragilidade, e assim por diante.  

Castro et al. (2005), ao sobreporem os indicadores sociais aos recortes de ambientes áridos, 

semiáridos e subúmidos secos, constataram uma expressiva concentração de pobreza e miséria, 

cujas razões não se fundam em fenômenos naturais, mas na trajetória histórica. Segundo os autores, 

são mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nas terras secas e utilizando, em termos gerais, sistemas 

produtivos de baixo nível tecnológico e totalmente descapitalizados, que ao longo dos anos vem 

utilizando os escassos recursos existentes para subsistir, gerando, portanto, a degradação do 

ambiente e, por conseguinte, a desertificação de imensas áreas territoriais mundo afora. 

Trata-se de um processo que passou a receber essa denominação, inicialmente, a partir de 

1949, pelo engenheiro francês André Aubreville, o qual designou como sendo o que ocorria nas 

áreas em vias de degradação na África tropical, em virtude do mau uso dos recursos naturais. Desde 

então, o termo desertificação tem estado associado à ideia de ação antrópica (AUBREVILLE, 1949). 

Contudo, somente a partir dos anos de 1970 foi que de fato a desertificação passou a integrar a 

853



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

pauta de discussões internacionais, devido à grande seca que ocorreu no Sahel africano, causando 

forte impacto socioeconômico e ambiental às pessoas e localidades. 

Vale destacar que, como decorrência desse problema e das discussões que passaram a se 

difundir pelo mundo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) realizou em 

1977, na cidade de Nairóbi (Quênia), a primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

Desertificação, visando combater a expansão do fenômeno. Foi somente a partir daí que a 

desertificação passou a ser considerada como um problema de magnitude mundial e que apresenta 

grandes vulnerabilidades, principalmente nos aspectos geofísicos (ROSÁRIO, 2004). 

No decorrer dessa conferência, ficou estabelecido, por meio da proposta metodológica de 

Thornthwaite (1941), depois alterada por Penmam (1953), um índice de aridez que serviria para 

delimitar as áreas em processo de desertificação. Esse índice, baseado na razão entre a precipitação 

e a evapotranspiração potencial (ET), estabeleceu que quando a razão estivesse entre 0,21 e 0,65, 

as áreas seriam contempladas pelo Plano de Ação de Combate à Desertificação (PACD), devido 

apresentarem climas semiárido ou subúmido seco, tornando-as sujeitas ao aparecimento desse 

processo. 

Além disso, foi por ocasião dessa conferência que o ecólogo e pesquisador Vasconcelos 

Sobrinho apresentou uma primeira proposta metodológica, utilizando indicadores para a 

identificação e estudo de áreas em desertificação. O estudo desse autor, não procurou em nenhum 

momento investigar os níveis de vulnerabilidades dos lugares acometidos pelo processo de 

desertificação. A preocupação central do estudo era oferecer uma metodologia que contribuísse 

com a identificação das áreas do polígono das secas que estivessem em processo de desertificação, 

por meio do uso de indicadores físicos, biológicos-agrícolas e sociais. Mas, sem dúvida alguma, deve-

se a esse pesquisador o mérito do pioneirismo nos estudos de desertificação no Brasil. Para ele, o 

processo de desertificação é um fenômeno no qual intervêm clima, solo, flora, fauna e homem, 

decorrente da fragilidade do ecossistema diante da pressão excessiva das populações humanas 

(VASCONCELOS SOBRINHO, 1978).  

Contudo, a maioria dos estudos sobre desertificação, que consultamos, não tem 

contemplando os riscos e os perigos socioespaciais a que estão submetidos pessoas, sociedades e 

municípios que convivem com esse processo. A grande maioria dos estudos tem procurado avaliar, 

muitas vezes, somente e de maneira isolada o grau de vulnerabilidade de terras e solos à 

desertificação, e não a vulnerabilidade socioambiental da vida cotidiana de pessoas em suas 

comunidades ou municípios situados em contexto de desertificação. O desvendamento de riscos e 

perigos vividos pelas populações residentes nas áreas semiáridas é importante, pois os maiores 

desafios para a formulação e implementação de políticas públicas relaciona-se à identificação dos 

lugares prioritários para a intervenção do Estado. Em outras palavras, trata-se de localizar 

espacialmente as áreas territoriais onde se concentram os segmentos populacionais e os espaços 
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mais frágeis sócio e ambientalmente, e que deveriam ser, em princípio, alvos prioritários de políticas 

públicas.  

No que diz respeito a vulnerabilidade, as palavras de Cutter (1994) são fundamentais ao 

estudo, posto que a autora diz que esse fenômeno decorre da interação entre o risco existente em 

um determinado território ou lugar (Hazard of place) e as características e o grau de exposição das 

pessoas que lá residem. Ou seja, para a autora, devemos nos preocupar com a vulnerabilidade do 

lugar (CUTTER, 1994; 1996), identificando nas interações entre sociedade e natureza os riscos, os 

perigos e o problemas que atingem o lugar das pessoas. Nesse caso, o lugar ao qual o estudo está 

considerando é o semiárido norte-rio-grandense, uma área fustigada e assolada por um intenso 

processo de desertificação. 

A partir das leituras realizadas, passamos a entender que os problemas socioambientais das 

áreas em processo de desertificação não geram consequências iguais para todos. As pessoas mais 

pobres são frequentemente as que mais sofrem com os efeitos e a culpa por esses ônus. Os espaços 

de risco ou de vulnerabilidade têm sido os espaços de maior concentração de pessoas socialmente 

vulneráveis (tanto no campo como na cidade), vinculados a processos de segregação ambiental, 

onde se apresenta uma distribuição desigual do dano ambiental. Segundo Deschamps (2008, grifo 

do autor), a vulnerabilidade se refere a grupos específicos de pessoas, identificando sujeitos que se 

encontram em situação de “risco social”, ou seja, conjunto de indivíduos que, em virtude de seu 

ambiente vivencial, são mais propensos a enfrentar circunstâncias adversas para o seu 

desenvolvimento social e pessoal, ou que estejam expostos ao risco. 

Nos últimos anos, a vida cotidiana das pessoas que habitam as áreas em processo de 

desertificação tem se revelado, cada vez mais com maior clareza, repleta de riscos e perigos 

socioambientais. Eventos de diversas naturezas, intensidades e consequências reforçam a nossa 

percepção. Nos últimos dois anos, as áreas em processo de desertificação do estado Rio Grande do 

Norte têm convivido com secas constantes, escassez de água, de alimentos, elevado desmatamento, 

altas temperaturas, problemas com erosão e migrações, por exemplo, de grandes dimensões e 

alcance. Nesse sentido, é importante se considerar quais são os riscos e perigos mais relevantes e 

frequentes a que a população residente nas áreas espaciais em desertificação está exposta. Nas 

palavras de Katzman at al. (1999), a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social refere-

se a sua maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse 

de controles de ativos que constituem recursos requeridos para o aproveitamento das 

oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade. 

Mesmo com os avanços socioeconômicos e tecnológicos das duas últimas décadas (1990-

2000), em termos sociais, essas áreas e pessoas têm estado em situação insegura (em relação a 

oportunidades da agricultura, a renda, acesso a alimentos, atendimento de saúde, problemas de 

acesso à educação e demais serviços públicos, entre outras) e a diferentes vulnerabilidades de 

ordem socioambiental. No entanto, pouco se conhece ou se sabe, cientificamente, quais são as 
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diferenças ou a que vulnerabilidades socioambientais as pessoas e localidades estão submetidos, 

tanto do ponto de vista teórico como prático. Nesse contexto, de revisão literária, passamos a 

compreender que um conceito fundamental que pode muito bem ser usado para analisar essas 

relações é o de vulnerabilidade socioambiental, que pode ser definido como a coexistência, 

cumulatividade ou sobreposição espacial de situações de pobreza/privação social e de situações de 

exposição a risco e/ou degradação ambiental. Assim, é justamente a combinação destas duas 

dimensões simultâneas – social e ambiental – numa perspectiva espacial (ALVES; TORRES, 2006) que 

estamos considerando no contexto de discussão da realidade social do semiárido, acometido por 

avassalador processo de desertificação e que pouco tem se conhecido os níveis de suas 

vulnerabilidades socioambientais.  

5     CONCLUSÕES

A pesquisa sobre vulnerabilidade socioambiental de municípios do semiárido do Rio Grande 

do Norte sob a ótica do IVSD encontra-se em andamento, por isso não apresentamos dados da 

pesquisa de campo, nem conclusões sobre a aplicação desse índice. Porém, em virtude da 

importância do estudo das questões socioambientais acerca do tema, apresentamos essa 

abordagem teórica para discussão, considerando a percepção de que a grande maioria dos estudos 

procura avaliar, muitas vezes, somente e de maneira isolada, o grau de vulnerabilidade de terras e 

solos à desertificação, e não a vulnerabilidade socioambiental da vida cotidiana de pessoas em suas 

comunidades ou municípios em regiões situados semiáridas e em contexto de desertificação.  

Diante da complexa temática em estudo, é necessário que sejam consideradas o 

desvendamento de riscos e perigos vividos pelas populações residentes nas áreas semiáridas, pois 

os maiores desafios para a formulação e implementação de políticas públicas, relaciona-se à 

identificação dos lugares prioritários para a intervenção do Estado.  
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ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE 
DO DESCARTE DOS REJEITOS DA SARDINHA NA RESERVA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL DA PONTA DO TUBARÃO 
(RDSEPT), NO DISTRITO DE DIOGO LOPES – MACAU/RN. 

J. S. Aquino¹; J. C. F. Santana²; L. L. Gurgel³ 
E-mail: akino_java@hotmail.com1; julhynhocfs@hotmail.com²; liliane.gurgel@ifrn.edu.br³ 

RESUMO 

A RDSEPT foi criada através da lei estadual n˚ 
8.349 em 17 de julho de 2003, abrigando a praia que 
dá nome ao distrito. Diogo Lopes está localizado a 
cerca de 30 km da cidade de Macau/RN. O presente 
estudo visa investigar e analisar as representações 
dos sujeitos envolvidos na atividade da pesca da 
sardinha, O. oglinum, bem como o descarte dos 
rejeitos, que são jogados na RDSEPT. A pesquisa teve 
uma abordagem qualiquantitativa, de natureza
exploratória e com caráter de pesquisa de campo, 
tendo como representantes da população-alvo os

pescadores artesanais. Verificamos que os rejeitos da 
sardinha são jogados ao mar sem nenhum 
tratamento. Os pescadores da localidade não tinham 
o conhecimento dos impactos ambientais que
poderia causar tal ação. Percebe-se, portanto, que se
faz necessário um trabalho de conscientização e a
implantação de projetos dentro da comunidade
pesqueira em geral, para que os mesmos tomem
consciência dos reais impactos causados pela prática
errônea do descarte dos rejeitos da sardinha.

PALAVRAS-CHAVE: Economia, conscientização, impactos, rejeitos, sardinha. 

ANALYSIS OF THE REPRESENTATIONS OF SUBJECTS INVOLVED IN THE 
DISPOSAL OF WASTE OF ACTIVITY SARDINHA IN DEVELOPMENT RESERVE 

SUSTAINABLE STATE OF SHARK POINT (RDSEPT) IN DIOGO LOPES DISTRICT - 
MACAU/RN. 

ABSTRACT 

The RDSEPT was established by state law n˚ 
8349 on July 17, 2003, sheltering the beach which 
gives its name to the district. Diogo Lopes is located 
about 30 km from the city of Macau / RN. This study 
aims to investigate and analyze the representations 
of those involved in the fishing activity of sardines, O. 
oglinum as well as the disposal of wastes, which are 
played in RDSEPT. The survey had a Qualiquantitative 
approach, exploratory and field study of character, 
with the representatives of the target population 

artisanal fishermen. We found that the tailings 
sardine are thrown into the sea without any 
treatment. The fishermen of the locality had no 
knowledge of the environmental impacts that could 
cause such action. It is clear, therefore, that it is 
necessary an awareness campaign and the 
implementation of projects within the fishing 
community in general, so that they become aware of 
the real impacts caused by the erroneous practice of 
disposal of the waste sardines. 

KEY-WORDS: Economy, awareness, impact, waste, sardines. 
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1 INTRODUÇÃO

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual da Ponta do Tubarão (RDSEPT) está 
situada nos municípios de Guamaré e Macau, região setentrional do estado do Rio Grande do 
Norte, sendo composta por seis comunidades tradicionais: Diogo Lopes, Barreiras e Sertãozinho, 
pertencentes ao município de Macau, e Mangue Seco I e II e Lagoa Doce, localizadas em Guamaré. 
A área total da Reserva é 12.960 ha, sendo inserida no polígono delimitado pelas seguintes 
coordenadas: latitude 5º2” S e 5º16” S e de longitude 36º23” WGr e 36º32” WGr, incluindo uma 
parte terrestre e outra marinha (IDEMA, 2007), como mostra o mapa (Figura 1).  

Figura 1 – Mapa da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual da Ponta do Tubarão. 

A RDSEPT foi criada através da lei estadual n˚ 8.349 em 17 de julho de 2003, abrigando a 

praia que dá nome ao distrito. O distrito de Diogo Lopes está localizado a cerca de 30 km da cidade 

de Macau, com estrada asfaltada, sendo iniciado com a fazenda do português de mesmo nome, há 

cerca de 280 anos. Grande pesqueiro, detentor da maior produção de sardinha-laje “in natura” 

RN, tem em torno de 8 km de praias, uma reserva de manguezais (IBGE, 2010). 

Na economia do pesca estão inseridos diversos agentes produtivos: pescadores, 

intermediários (pombeiros, geleiros, marchantes), peixarias, fábricas de gelo, atacadistas, 

estabelecimentos de varejo, processadoras do pescado, indústrias, dentre outros. 

Diante do tema proposto percebemos que, cada agente acima citado tem papel 

importante em relação cadeias e redes de produção do pescado mais ou menos longas, com 
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ênfase nos diversos processos produtivos, as modalidades de trabalho e suas respectivas relações 

de subordinação e de dominação entre os agentes econômicos envolvidos na ação. 

No caso da (RDSEPT), no distrito de Diogo Lopes, o pescado ora comercializado na colônia 

articula circuitos produtivos locais e regionais com processos produtivos de escala industrial, 

familiar e artesanal. 

O litoral do nordeste do Brasil apresenta uma plataforma estreita de largura variável, com 

no mínimo de 10 km na Bahia, alcançando cerca de 100 km no Estado do Maranhão. Em toda a 

região predomina a pesca artesanal, desenvolvida por um elevado número de pequenas 

embarcações voltadas para a captura de camarões, lagostas, peixes de fundo e pequenos e 

médios pelágicos. 

Figura 2 - Vista da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, Diogo Lopes, 
Macau/RN. 

O. Oglinum (Figura 3), é uma espécie costeira que mede aproximadamente entre 9 e 27 cm
de comprimento total. Em geral, seu corpo é alongado e a boca é bem pequena. Provida de 
nadadeiras peitorais e ventrais pouco desenvolvidas, a anal é furcada e na dorsal o último raio é 
longo e fino, o que bem a especifica. Como é sabido, a sardinha-lage, tem sido intensamente 
capturada durante todo o ano, inclusive no período reprodutivo, quando a espécie se torna mais 
vulnerável para a captura e porque sua ova é abundante e apreciada, sendo considerada como 
caviar. 
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Figura 3 - O pescado (Opisthonema oglinum) após chegar do mar (imagens do autor). 

Diante do exposto, o presente trabalho visa investigar e analisar as representações dos 
sujeitos envolvidos na atividade da pesca da sardinha, O. oglinum, realizada  na RDSEPT, no 
distrito de Diogo Lopes, município de Macau/RN. A realização desse trabalho justifica-se pelo 
agravante da situação está na forma de como os rejeitos de sardinha (Figura 4) estão sendo 
descartados no mar ou em locais inapropriados, isso porque a comunidade é pioneira na 
exportação do produto, acarretando assim, na grande quantidade de rejeito sem nenhum 
tratamento específico. 

Figura 4 - Vísceras da sardinha a serem descartadas no mar (imagens do autor). 

As vísceras são armazenas em grandes baldes e em seguida são descartadas em mar 

aberto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Estado do Rio Grande do Norte possui um litoral com extensão de 399 km que 

representa 4,7% de todo o litoral brasileiro. É constituído de 25 municípios costeiros, englobando 

93 comunidades, que exploram a pesca extrativa marinha e estuarina da Plataforma Continental e 

da Zona Econômica Exclusiva (ZEE). A maioria da produção pesqueira do Estado é desembarcada 

nas localidades do Litoral Norte (Diogo Lopes, Caiçara do Norte e Areia Branca) e Litoral Leste 

(Touros, Rio do Fogo e Natal) (MONITORAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO LITORAL DO 

BRASIL, 2006). 

A produção pesqueira do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2005, foi estimada em 

15.096,1 t onde se observa que os peixes contribuíram com 87,3%, os crustáceos com 11,1% e os 

moluscos com apenas 1,6%. A comunidade de Diogo Lopes (Figura 1) está situada 

geograficamente no litoral norte do Estado e concentra as maiores capturas de sardinha-lage, 

Opisthonema oglinum, alcançando valores de 724,0 t em 2005 e 669, 17 t em 2008 

(MONITORAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO LITORAL DO BRASIL, 2006). 

A sardinha-lage, é explorada comercialmente nas várias comunidades do município de 

Macau, sendo sua pesca a principal atividade econômica dos núcleos de pesca artesanal, 

principalmente na RDSEPT, comunidade de Diogo Lopes onde é realizada durante todo o ano, com 

maiores capturas entre julho e dezembro (SILVA et al., 2011). 

3 METODOLOGIA

Para a realização dessa atividade de pesquisa, utilizamos como estratégias metodológicas o 

reconhecimento do campo investigativo; levantamento de bibliografias especializadas em 

temáticas sobre pesca artesanal e rejeitos da sardinha; leituras, discussões e reflexões teóricas 

realizadas em grupo; bem como pesquisas em sites de buscas e consultas. Além disso, o trabalho 

foi realizado através de observações in loco, registros fotográficos e entrevistas com os pescadores 

da RDSEPT, na comunidade de Diogo Lopes – Macau/RN. 

A pesquisa teve uma abordagem qualiquantitativa, com natureza exploratória pelo fato da 

coleta das informações ocorrerem junto aos próprios sujeitos, e com caráter de pesquisa de 

campo, buscando assim a obtenção de dados e informações sobre as características, as ações e as 

opiniões de determinado grupo de pessoas, tendo como representantes da população-alvo os 

pescadores artesanais da RDSEPT, Macau, estado do Rio Grande do Norte. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A RDSEPT, no distrito de Diogo Lopes, é formado em sua maioria por pescadores que 

sobrevivem da pesca artesanal, aprenderam a pescar desde a mais tenra infância, principalmente 

através dos ensinamentos transmitidos pelos próprios pais. A atividade de pesca artesanal é 

desenvolvida diariamente, quando homens se aventuram em alto mar em busca do pescado. Para 

o desenvolvimento das pescarias são utilizados barcos motorizados de pequeno porte e as redes,

tais como agulheira e sardinheira, como os principais equipamentos empregados na captura dos

peixes destinados à comercialização e à subsistência.

Após a captura dos peixes, estes são vendidos aos atravessadores (nome dado aos 

compradores de sardinha, que compram a produção por preços mínimos e repassam o produto 

por custos acima de mercado) que armazenam e comercializam o pescado em suas próprias 

residências. Tais residências apresentam uma infraestrutura inadequada e insalubre, sem um 

mínimo de condições higiênicas para o acondicionamento do pescado. 

Diante de constantes inovações no meio técnico científico-tecnológico, a perpetuação do 

desenvolvimento da pesca artesanal está comprometida. Como uma atividade socioeconômica de 

grande valor cultural, esse tipo de pesca corre o risco de ser extinta não somente pelo fato de 

estar à mercê de constantes pressões advindas das tecnologias que surgem no universo das 

atividades pesqueiras, mas também pela própria desvalorização que atravessa o ofício de 

pescador. 

Na RDSEPT, no distrito de Diogo Lopes, Macau/RN, o que se percebe é um quadro de 

desvalorização desse ofício e de ausência de investimentos e/ou subsídios públicos aos pescadores 

tanto nos períodos em que estes são proibidos de pescar determinadas espécies de peixes, como 

em outros momentos de sua vida cotidiana. Tal situação intensifica o estado de vulnerabilidade 

social a que o pescador está submetido, comprometendo sua qualidade de vida. Ademais, os 

pescadores, embora associados à Colônia de Pescadores de Macau, não gozam de nenhum 

benefício: "se pescar come, se não pescar passa fome", relata um dos entrevistados. Na 

comunidade, o pescador é um sujeito esquecido, sem nenhuma cooperativa e nenhuma outra 

forma de subsídio. 

Um dos pontos a ser destacado é o baixo custo que a sardinha é repassada aos 

atravessadores, que compra todo o peixe que chega ao cais existente na comunidade, 

comercializa o pescado com lucro girando em torno de 100 a 200%. Isso significa que, enquanto os 

pescadores correm riscos no alto mar, se detém na obrigatoriedade de repassar o pescado de 

forma desvalorizada e os atravessadores que acabam levando a vantagem. 

No contexto da pesquisa, foi possível relacionar as mudanças ocorridas na comunidade de 

pescadores dessa área com a emergência de uma nova racionalidade, a de mercado. A emergência 

da racionalidade característica do sistema de mercado foi concomitante ao surgimento de um 

novo estrato social (o dos pescadores artesanais com embarcações motorizadas que exploram o 
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“mar-de-fora”) e ambos decorreram de mudanças no sistema de comercialização do pescado – 

especialmente fixação de um preço de mercado –, que levou também, em menor grau, à 

introdução de novas técnicas de captura. 

Podemos sugerir que existem relações conflituosas entre a pesca artesanal e a pesca 

empresarial em termos de modo de produção, enfocando os aspectos sócio-políticos da 

emergência de empresas pesqueiras na região. Um dos aspectos importantes do trabalho é a 

análise da articulação e dependência da pesca artesanal em relação à empresarial, devido à 

desorganização da pesca artesanal, principalmente entre os pescadores do Nordeste. 

Alguns relatos partem do princípio que a comunidade estudada era relativamente isolada 

em algumas décadas atrás, com alto grau de homogeneidade social marcada pela presença da 

solidariedade familiar no trabalho de pescar e na vida social como um todo. Além disso, não havia 

ainda estratificação social, sendo também uma comunidade autossuficiente na produção do 

pescado. 

Alguns pescadores mais antigos relataram que a situação na comunidade havia se 

transformado ainda mais nos últimos anos, sobretudo pela abertura de estrada asfaltada ligando 

Macau ao distrito. Com ela, o turismo se intensificou ainda mais e se transformou em uma das 

atividades da comunidade. 

Um dos pontos que pôde ser considerado crucial durante a pesquisa de campo, foi à 

preocupação de pescadores que temem o desaparecimento da pesca artesanal, tudo isso porque 

os filhos de pescadores procuram outras ocupações por saberem que a pesca já não rende como 

antes. O número de pescadores vem reduzindo a cada dia e a atividade sofre grandes 

transformações, com a introdução da pesca empresarial-capitalista, que usa, sobretudo, a força-

de-trabalho migrante, exterior à comunidade. Inúmeras famílias passaram a viver de serviços a 

turistas, como o aluguel de casas e embarcações. 

Essas práticas e modos de vida se constroem em relação a um meio tanto físico quanto 

socialmente instável e imprevisível. O mar, espaço de vida dos pescadores marítimos, é marcado 

pela fluidez das águas e de seus recursos, pela instabilidade contínua provocada por fatores 

meteorológicos e oceanográficos, pela variação e migração das espécies, seus padrões de 

reprodução, etc.  

Para os pescadores, vida no mar é também marcada não só por contingências naturais, 

mas por temores e medos, acidentes e naufrágios, pela flutuação dos preços e pela extrema 

perecibilidade do pescado que, uma vez capturado, deve ser vendido rapidamente, o que obriga o 

pescador a acertos particulares de comercialização que, usualmente, são desfavoráveis. 

Outro ponto relevante foi à intimidade que o pescador demonstra para com o mar, 

transformando a pesca como um sistema cultural, explorando a autopercepção do pescador, a 
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percepção do espaço e do tempo, a estrutura da autoridade, a dualidade barco-terra, colocando 

como tema central a sorte, em torno da qual giram os vários aspectos da vida dos pescadores. 

Dadas as incertezas, os imponderáveis climáticos e de mercado, cria-se entre a sociedade 

dos pescadores uma psicologia particular e um certo apego à vida do mar, que dificulta sua 

inserção em terra. O contrário da sorte é o fracasso, como pertencente a um contexto indefinido 

que começa onde termina o controlo da realidade marítima. 

Nesses relatos, percebemos que a preocupação dos pescadores são outras e acabam 

deixando os aspectos ambientais, o meio que tiram o sustento em outros planos. Alguns até 

relataram em tom de ironia, que o descarte da sardinha mau nenhum fazia por serem jogadas ao 

mar, já que as vísceras serviam de alimentos para outras espécies. Até então tudo bem, mas 

tentamos explicar outros aspectos que os mesmos desconheciam e o desequilíbrio que esses 

dejetos poderiam causar no próprio meio que os alimentam. A tarefa foi árdua e podemos 

perceber que é necessário um trabalho de conscientização de melhores formas de tratamentos 

desses descartes. 

5 CONCLUSÃO
A Colônia de Pescadores, localizada na RDSEPT, no distrito de Diogo Lopes, tem destaque 

pela produção do pescado de Macau. Apenas a comunidade de Diogo Lopes é responsável “[...] 

por cerca de 80% do pescado do município macauense, atingindo, em 2001, quase 1,4 milhão de 

quilos de pescado e, no segundo semestre de 2002, quase 581 mil quilos de peixes e crustáceos” 

(NOBRE, 2011, p.110). 

O distrito de Diogo Lopes faz parte de uma grande região que tem a pesca como atividade 

principal e se destaca por abastecer o mercado local e conseguir destinar parte de sua produção a 

capital Natal, e para o estado da Paraíba. 

A governança da cadeia produtiva da sardinha é estabelecida por intermediários que 

constituem quase que o único canal de escoamento da produção da comunidade. Com essa 

estrutura ver-se facilmente a grande fragilidade da organização da cadeia produtiva. 

A atividade pesqueira na comunidade é caracterizada pela baixa produtividade, dado os 

apetrechos e barcos tradicionais, materiais e equipamentos de pesca ultrapassados, baixo grau de 

associativismo entre os pescadores, falta de espírito empreendedor, baixa organização da 

produção, produtos vendidos in natura com baixo valor comercial e unidade de beneficiamento 

inoperante. Essas populações tradicionais estão relacionadas, segundo Diegues (1992c) apud 

Diegues (2004, p.87), a um tipo de organização socioeconômica com baixa acumulação de capital, 

“[...] não usando força de trabalho assalariado. 
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Apesar de todo cuidado da Colônia de Pescadores com o meio ambiente, a pesca 

predatória é comum na região, um dos motivos para isso é o baixo nível de informação dos 

pescadores e a falta de fiscalização pelos órgãos competentes. 

Diante das conversas e relatos obtidos com vários pescadores, percebe-se que a princípio 

os mesmos tinham uma preocupação de como descartar os rejeitos gerados pela produção da 

sardinha, porém não faziam ideia dos impactos causados pela forma de como esse descarte estava 

sendo feito, jogados em mar-aberto, o que, na opinião de muitos pescadores essa seria uma das 

causas da atração de peixes de grande porte próximos da costa, inclusive de varias espécies de 

cações. 

A luta pela preservação das atividades tradicionais é evidente na comunidade em 

destaque, porém nota-se a necessidade de ações que possam minimizar as dificuldades 

enfrentadas pelos pescadores, sobretudo agregando valor ao pescado; a pesca artesanal tenderá a 

ser acossada por uma crise, inclusive com possibilidades de desaparecimento, representando 

assim, uma grande perda cultural para a sociedade local. 

Percebe-se, portanto, que se faz necessário um trabalho de conscientização e a 

implantação de projetos dentro da comunidade pesqueira em geral, para que os mesmos tomem 

consciência dos reais impactos causados pela prática errônea do descarte dos rejeitos da sardinha, 

além de mostrar a importância das tomadas decisões de forma coletiva, cursos de capacitação 

(gerencial e ambiental) e assistência técnica, que muitas dessas ações, de acordo com os 

pescadores, vem sendo negligenciada pelo poder público local. 
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RESUMO 
O estudo da biologia desempenha um 

papel importante para o indivíduo, pois é 
uma disciplina que abrange uma gama 
de conhecimentos. O objetivo da pesquisa é 
analisar a percepção dos alunos sobre a 
importância e metodología de ensino utilizada na 
disciplina de Biologia, na instituição de Ensino 
Privado, Centro de Educação Integrada 
Monsenhor Honório (CEIMH), no município de 
Macau/RN. A referida pesquisa é parte do 
resultado parcial do Projeto Integrador I, 
desenvolvido no 3º Período, do Curso de 
Licenciatura em Biologia, do IFRN, Campus 
Macau.  Como procedimento metodológico 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica e empírica. 
Considera-se que os alunos entrevistados 
compreendem o conceito da disciplina e 
atribuem-na principalmente, a importância 
para o estudo da vida. Quanto a metodologia 
utilizada, concluí-se que a introdução de jogos 
lúdicos, aulas de campo, em laboratórios são 
consideradas pelos estudantes como 
metodologias favoráveis para o proceso de 
ensino e aprendizagem e estimulam o interesse 
na busca por novos conhecimentos em 
Biologia.  

PALAVRAS-CHAVE: Biologia, Ensino, Metodologia.

THE IMPORTANCE OF STUDY OF BIOLOGY AND TEACHING METHODS: 
PERCEPTION OF STUDENTS OF 3rd year "U" THE INTEGRATED EDUCATION 

CENTER MOSENHOR HONÓRIO (CEIMH) - MACAU/RN 

ABSTRACT 

The study of biology plays an important role 
for the individual, it is a discipline that covers 
a range of knowledge. The objective of the 
research is to analyze the students' perception of 
the importance and teaching methodology used 
in biology courses in Private Education 
Institution, Integrated Education Center 
Monsignor Honorius (CEIMH) in the city of 
Macau / RN. Such research is part of the partial 
result of the Integrator Project I, developed in 
the 3rd period, Biology Degree Course, IFRN, 
Campus Macau. As methodological procedure 

used the bibliographical and empirical research. 
It is considered that the interviewed students 
understand the concept of discipline and 
attribute it mainly to the importance for the 
study of life. As the methodology used, it can 
be concluded that the introduction of fun 
games, field classes, laboratories are 
considered by students as favorable 
methodologies for teaching and learning 
proceso and stimulate interest in the search for 
new knowledge in biology.  

KEY-WORDS: Biology, Education, Methodology. 
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1 INTRODUÇÃO
O estudo da biologia desempenha um papel importante para o indivíduo, pois é uma

disciplina que abrange uma gama de conhecimentos, muito rica em todos os aspectos e 

importantíssima para o estudo da vida e sua origem.   

Segundo Pereira et al. (2006), a Biologia é uma disciplina que, ao longo do tempo, vem 

sofrendo sérias críticas sobre os métodos de ensino utilizados e a seleção e organização dos 

conteúdos ministrados. Segundo a nossa percepção referem-se, a um padrão de ensino descritivo 

e memorativo, com destaque no aprendizado de uma grande variedade de conceitos novos e 

extensa aquisição de vocabulário específico, desvinculados, geralmente, da realidade em que os 

alunos vivenciam no dia a dia. 

Segundo Fernandes, (1998) por isso não é raro de se observar a dificuldade que alguns 

alunos possuem referente à Biologia, ou seja, ainda nos dias atuais, os discentes classificam-na 

como uma disciplina cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem decorados, enfim, uma disciplina 

complexa. As formas metodológicas de ensino na disciplina de biologia deveriam ser mais 

aproveitadas em sala de aula, onde os docentes utilizassem ferramentas que facilitassem a 

compreensão dos discentes. A transmissão do saber em Biologia pode se dar pelo meio de uma 

grande variedade de linguagens e recursos. 

O presente artigo foi desenvolvido a partir da seguinte problemática: como os alunos da 

escola privada Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório percebem o ensino da Biologia 

a importância da disciplina e quais as metodologias mais apropriadas para o seu ensino?  

A referida pesquisa é parte do resultado parcial, do Projeto Integrador I, desenvolvido no 3º 

Período, do Curso de Licenciatura em Biologia, do IFRN, Campus Macau e tem como objetivo 

analisar a percepção dos alunos sobre a importância e metodologia de ensino utilizada na disciplina 

de Biologia, na instituição de ensino Privado, Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório 

(CEIMH), no município de Macau/RN.  

Nesse sentido, buscamos o embasamento teórico a partir de autores, como: Pereira et al. 

(2006); Freire (2007); Santos (2007); Viechenesk, Lorenzetti & Carletto (2012).  

Portanto, a relevância do presente estudo parte da necessidade de uma reflexão 

sobre a importância e metodologia utilizada no ensino da Biologia e a apresentação de 

alternativas didáticas e pedagógicas que aperfeiçoem a metodologia da prática docente e 

contribuir para um melhor processo de ensino e aprendizagem.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conforme ressalta Santos (2007), o ensino de ciências biológicas tem sido realizado de 

forma descontextualizada, limitando-se a resolução ritualística de exercícios e problemas 

escolares que não requerem compreensão conceitual mais ampla, de modo que os estudantes 

apesar de aprenderem os termos científicos, não se tornam capazes de apreender o significado de 

sua linguagem. Ideia essa reforçada por Viechenesk, Lorenzetti & Carletto (2012, p. 853-876):  

Muitas vezes o ensino de ciências, tem contribuído para a 

ampliação do vocabulário dos alunos com palavras que, não raras vezes, os 

estudantes apenas memorizam sem conseguir atribuir significados, 

fazendo com que o aprendido na escola seja totalmente desvinculado das 

situações da sua vida cotidiana. 

Fracalanza (1986) afirma que o ensino de ciências biológicas, além de permitir o 

aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais, conhecimentos, experiências e 

habilidades essenciais a esta matéria, e da aplicação dos princípios aprendidos a situações 

práticas, deve desenvolver o pensamento lógico e a vivência de momentos de investigação, 

concentrando para o desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação, 

formação de valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação.   

Nesse sentido, a metodologia de ensino utilizada na disciplina de biologia deveria 

ser melhor aproveitada em sala de aula pelos docentes. “Esta disciplina enquadra-se no currículo 

escolar do ensino formal, sendo uma das disciplinas essenciais para a formação do aluno no Ensino 

Médio” (BORGES, 1997 apud PEREIRA, 2000, p.). A construção do saber em Biologia pode se dar 

pelo meio de uma grande variedade de linguagens e recursos, de meios e de formas de expressão.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, na seção IV 

da LDB (1996) diz que “os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados 

de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”. Contudo, segundo Borges (1997 

apud PEREIRA, 2000), “o Ensino Tradicional de Biologia, do ensino médio aos cursos de graduação, 

tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e professores, quanto das 

expectativas da sociedade”. 

Pereira, (2000) analisa que, “os professores precisam encontrar novas maneiras de usar as 

atividades prático-experimentais mais eficientemente e com propósitos bem definidos”, mesmo 

sabendo que isso não é a única solução para os problemas relacionados com a aprendizagem de 
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Biologia. “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não 
aprendo nem ensino” (FREIRE, 2007, p 85).

O professor é mediador do conhecimento, o qual auxilia, dá suporte e estimula os alunos 

na construção de seus conceitos, saindo do papel de detentor do conhecimento e tornando real a 

capacidade de se obter e entender os fenômenos da natureza e as transformações produzidas 

pelo homem através do ensino, onde cada indivíduo saberá exercer seu papel de forma 

responsável, consciente e crítica (LIMA et al., 2011). 

A partir das relações dialógicas, o professor poderá optar por várias modalidades 

didáticas que permitem esse tipo de interação. Vygotsky (1989) observa que a maior parte da 

aprendizagem é construída a partir de relações sociais. Mediante as relações que trava no seu 

cotidiano, nas trocas de experiências, os alunos vão se apropriando de conhecimentos com os 

quais interagem, construindo seus próprios conceitos e/ou conhecimentos e, nesse sentido, os 

grupos são locais ideais. 

3  METODOLOGIA
Para a execução do Presente estudo foi necessário definir o percurso metodológico, 

a partir da abordagem da pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, como procedimento 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica sobre o ensino de biologia e a pesquisa empírica, por meio da 

coleta de dados no locus, ou campo da pesquisa, ou seja, na escola Centro de Educação Integrada 

Monsenhor Honório. 

 Como técnica de coleta de dados da pesquisa foi utilizado o questionário. Foram três 

questões objetivas e uma questão subjetiva totalizando quatro questões, aplicadas com os alunos 

da Escola Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório no terceiro ano “U” matutino, pois 

sabíamos que teoricamente estariam preparados para responder. Foram aplicados trinta 

questionários na referida escola citada, fizemos uma síntese interpretativa dos gráficos onde 

representa cada questão aplicada com os alunos. Para tabulação dos dados com o auxilio dos 

programas excel  e word. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na análise dos dados sobre o questionário aplicado, primeiro analisamos as questões 

fechadas e posteriormente as questões abertas. Assim, apresentamos os resultados referentes a 

pesquisa realizada no Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, no 3º Ano "U". 
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Gráfico 1. Você gosta da disciplina de Biologia?

Fonte: Autoria própria 

Conforme o Gráfico 1, 60% dos alunos responderam que gostam da disciplina de biologia, 

34% disseram que nem sempre gostam da disciplina, 3% não gostam e 3% responderam nunca 

gostei.  

O Gráfico 2 - Você gosta mais das aulas em: sala de aula, laboratório, em grupo ou ao ar livre?

Fonte: Autoria própria 

 Conforme mostra o Gráfico 2 17% dos alunos marcaram em “Sala de Aula”, 12% 

“Laboratórios”, 53% “Ao ar livre”, 15% “Em grupo” e 3% responderam outras opções. 

Gráfico 3 - Você acha que a utilização de jogos e de outras ferramentas durante as aulas de

biologia facilitam a sua aprendizagem? 
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Fonte: Autoria própria 

O Gráfico 3 mostra que 57% dos alunos do Centro de Educação Integrada Monsenhor

Honório responderam “Sim”, 3% responderam “Não” e 40% “Talvez”. 

Em relação às questões abertas a Tabela 1 apresenta os seguintes resultados: 

Tabela 1: Resposta dos alunos referente a questão 04

Questão 

 04 

Você concorda que a forma, ou seja, a metodologia como o professor 
trabalha é importante para a aprendizagem do aluno? Como são 
trabalhados os conteúdos de Biologia pelos professores? 

Resposta Total 

Concordam e acham a metodologia importante para a aprendizagem 30 

A metodologia facilita este aprendizado 18 

Como são trabalhados os conteúdos de Biologia pelos professores? 

Resposta Total 

Insatisfação pelo fato de quase não ter aulas de campo e laboratório 04 

Aulas expositivas 06 

Livros 04 

Atividades de fixação 05 

Prova 02 

Dinâmica 04 

Trabalhos 03 

Não sabe 02 

Fonte: Autoria Própria 
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Em relação à forma como o professor trabalha sua metodologia e sua importância para 

aprendizagem dos alunos, 30 responderam que concordam e acha importante e 18 disseram que a 

metodologia facilita este processo. No que diz respeito à forma como os conteúdos são 

repassados, 4 alunos demonstraram insatisfação pelo fato de terem poucas ou quase nenhuma 

aula de campo e laboratório, 6 alunos disseram que as aulas são expositivas, 4 contaram que são 

através do livro, 5 disseram que são através de atividades para fixação do conteúdo, 2 por prova, 4 

falaram que são dinâmicas e 3 relataram que são realizados trabalhos e somente 1 aluno disse que 

não sabia. No geral elogiaram bastante o professor relatando que o mesmo transmite o conteúdo 

de forma bastante clara. 

Os resultados obtidos mostram que a falta de interesse dos alunos é devido à maneira na 

qual é conduzido o ensino, onde os conceitos são ensinados usando exclusivamente a teoria. O 

que é para a maioria dos estudantes entediante, não se aplicando a diversos aspectos do 

cotidiano, sendo algo considerado apenas a ser memorizado (WANDERLEY, 2007). Contribuindo 

com essas informações, pesquisadores como Chassot (1990),Fourez (2003) e Maldanner (2007), 

observam que o ensino ainda se mantém de modo tradicional em nossas escolas, o que gera 

insatisfação por parte dos alunos e, em consequência, também dos professores e da sociedade, 

pois acabam sentindo os resultados dessa insatisfação. Assim confirmamos a importância e formas 

metodológicas de ensino de Biologia. 

5  CONCLUSÃO

Diante dos resultados o grupo chegou à conclusão que em geral os alunos do 3° ano do 

ensino médio, do Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório gostam da disciplina de 

biologia, mas deixam claro que faltam aulas mais dinâmicas, interativas, experimentais e práticas, 

não descartando também uma nova metodologia de ensino por parte dos docentes, 

argumentando que poderiam ser introduzidos jogos como forma de aperfeiçoar a sua 

aprendizagem.  

Para Soares (2008), as funções lúdicas e educativas são atribuídas a um jogo quando 

possui papel educativo, tornando-se uma atividade prazerosa, que causa satisfação e 

divertimento. Para isso o jogo deve possuir conceitos necessários para a aprendizagem, e desta 

maneira solucionar a dificuldade de encontrar maneiras para que os conhecimentos dos alunos se 

tornem mais completos. 

Por fim, concluímos que a pesquisa é de extrema importância para nossa formação, pois 

nos prepara para sermos profissionais capacitados para encarar a sala de aula. Temos que pensar 

de forma intensa a respeito de novas estratégias e metodologias para despertar no aluno o 

interesse pela disciplina de biologia, cabe a nós futuros docentes esse empenho para transformar 

essa realidade. 
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RESUMO 

A crescente sensibilização da população 
pela causa ambiental despertou nas organizações a 
ideia de uma nova forma de disseminar seus produtos 
pelo mercado. A propaganda ambiental está sendo 
usada como apelo comercial, mas a ética empresarial, 
muitas vezes, não está sendo contemplada nesse 

processo. Nesse contexto surge o greenwash, 

uma espécie de “maquiagem verde”, que 
constitui em uma falsa, incompleta ou 
irrelevante informação de caráter 

ambiental presente no rótulo de determinado produto. 
Diante disso, o presente artigo visa compreender as leis 
e o regulamento que coíbem a prática do greenwash no 
Brasil. Para tanto os procedimentos metodológicos 
foram fundamentados na pesquisa exploratória, 
adotando como procedimentos técnicos as pesquisas 
bibliográfica e documental. Como resultados 
constatou-se que há 4 leis e 1 regulamento que coíbem 
a prática do greenwash no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Greenwash, leis, regulamento. 

LAWS AND REGULATORY THAT RESTRAIN THE GREENWASH IN THE BRAZIL 
ABSTRACT 

The awareness growing of population 
from the environmental cause, woke up in the 
organizations the idea of a new mode of propagate 
in the market your products. The environmental 
publicity is being used as appeal commercial, but 
the business ethics, many times, it isn’t being 
contemplated in this process. In this context is reveal 
the greenwash, a specie of “green makeup” that 
consist in a false, uncompleted or irrelevant 
information of character environmental in 

the label of determinate product. In front of this, the 
present article aim understand the laws and the 
regulatory that restrain the greenwash at Brazil.  
Therefore, the methodologies procedures were based 
in the explored share, adopting how technical 
procedures the bibliographic shares and documental. 
As results were found that there are 4 laws and 1 
regulatory that restrain the greewash’s practice in the 
Brazil. 

KEY-WORDS: Greenwash, laws, regulatory.
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente sensibilização da população pela causa ambiental despertou nas organizações a 

ideia de uma nova forma de disseminar seus produtos pelo mercado. Não é incomum, na atualidade, 

encontrar produtos no mercado com algum apelo ambiental que apresentam expressões como 

“produto menos poluente”, “baixo consumo de energia” e “100% reciclável”. A propaganda 

ambiental está sendo usada como apelo comercial, mas a ética empresarial, muitas vezes, não está 

sendo contemplada nesse processo, o que pode comprometer na veracidade das informações de 

cunho ambiental contidos nos rótulos de produtos. 

Nesse contexto surge o greenwash, uma espécie de “maquiagem verde”, que constitui em 

uma falsa, incompleta ou irrelevante informação de caráter ambiental presente no rótulo de 

determinado produto. Conforme a preocupação por um mundo sustentável aflora dentro da 

população, alguns vêm nesse notável avanço social apenas mais um modo de se aproveitar de 

ingenuidade ou da falta de informação dos consumidores para enaltecer seus produtos e coloca-los 

à frente perante a concorrência. Essa falta de ética profissional desrespeita o direito do cidadão de 

adquirir uma informação concisa e coerente. 

Diante disso, o presente artigo visa compreender as leis e o regulamento que coíbem a 

prática do greenwash no Brasil. Para tanto os procedimentos metodológicos foram fundamentados 

na pesquisa exploratória, à medida que tem como objetivo proporcionar visão geral e aproximativa 

sobre o tema em tela (GIL, 2008). Nessa pesquisa os procedimentos técnicos utilizados foram: a 

pesquisa bibliográfica, por meio de levantamento de informações em livro, artigo e sites da internet 

e, principalmente, a pesquisa documental, por meio de levantamento de informações em leis e 

regulamento. 

Em seguida, foi realizada uma leitura dos teóricos e de um relatório sobre os setes pecados 

do greenwash, identificadas as leis e regulamento no Brasil que tratam sobre o esse tema, e por fim, 

realizada uma leitura crítica desses documentos legais a fim de compreender por qual motivo essas 

leis e regulamento podem coibir a prática de greenwash. 

Para melhor entendimento deste artigo, ele está estruturado, além desta introdução, em 

mais 4 seções. Na 2° seção será apresentado o conceito de greenwash e seus sete pecados, na 3° 

seção um breve panorama atual do greenwash no Brasil,  na 4° seção as leis e regulamentação para 

coibir o greenwash no Brasil e, por fim, as considerações finais do artigo. 

2 O CONCEITO DE GREENWASH E SEUS SETE PECADOS 

O greenwash é uma palavra de origem inglesa que passou a integrar o Oxford English 

Dictionary em 1999. Surgiu de uma junção gramatical das palavras “green” (verde) e “whitewash”, 

que é o ato de pintar a parede externa de uma residência com cal para dar uma boa aparência 

passageira (OXFORD REFERENCE, 2015). 
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No Brasil, conforme assinala Sevá (1996), a expressão é melhor traduzida como “maquiagem 

verde”, ou seja, o ato de camuflar as imperfeições de um produto. Portanto, o greenwash é um falso 

engajamento ambiental das organizações que não conseguem transforma o discurso em prática 

(LEITE, 2009). 

  Sendo assim entende-se que uma organização que prática o greenwash costuma omitir os 

problemas ambientais referentes às suas atividades, produtos ou serviços por meio da promoção 

de uma imagem positiva que não corresponde à realidade. Essa prática constitui-se de uma 

propaganda ambiental enganosa aos consumidores e pode ser classificada em “sete pecados”. 

Os sete pecados do greenwash é uma classificação elaborada pela empresa canadense de 

marketing a TerraChoice e foram implantados na prática por meio dos relatórios “os sete pecados 

do greenwash”, nos anos de 2007, 2009 e 2010 (TERRACHOICE, 2010). Em suma, esses

relatórios apresentam os resultados das análises das características de produtos vendidos em 

lojas que apresentavam qualquer forma de apelo ambiental.  

A Tabela 1, abaixo, apresenta de forma sucinta os sete pecados do greenwash e suas respectivas

características.  

Tabela 1: os sete pecados do greenwash. 

PECADO CARACTERÍTICAS 
1. Pecado do Custo Ambiental
Camuflado

A empresa destaca um atributo ambiental positivo do produto, mas esconde 
outros atributos que representam perdas ambientais. 

2. Pecado da Falta de Prova
A empresa não é portadora de comprovação dos atributos ambientais 
positivos de seus produtos. 

3. Pecado da Incerteza

Alegação ambiental vaga, mal definida, de difícil compressão ao consumidor. 
Alguns exemplos estão nas expressões “natural” (arsênio, urânio e mercúrio 
são naturais, mas perigosos) e “amigo do meio ambiente ou ecologicamente 
correto” (necessita de uma explicação complementar). 

4. Pecado do Culto a Falsos Rótulos
Elaboração de rótulos em produtos parecidos com os de certificação para 
induzir o consumidor a acreditar que o produto passou por um processo de 
certificação, ou seja, falsos rótulos.  

5. Pecado da Irrelevância
Uma alegação ambiental que pode até ser verdadeira, mas é irrelevante ou 
inútil. Um exemplo comum são os produtos que informam que são “livres de 
CFC”, mas isso é uma obrigação legal. 

6. Pecado do “Menos Pior”
Uma alegação ambiental que pode até ser verdadeira no produto, mas 
esconde o impacto da sua indústria como um todo. Um exemplo é o caso dos 
cigarros orgânicos. 

7. Pecado da Mentira Qualquer alegação ambiental falsa. 

  Fonte: adaptado de TerraChoice (2010). 

Esses sete pecados foram os padrões de greenwash identificados na primeira pesquisa 

realizada em 2007 pela TerraChoice no Canadá.  
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3 O GREENWASH NO BRASIL 

No Brasil, a metodologia aplicada nos relatórios da TerraChoice foram adotas numa pesquisa 

realizada pela empresa Market Analisys que resultou num trabalho de análise de greenwash de 

produtos no mercado brasileiro entre os anos de 2010 a 2014 (MARKET ANALISYS, 2015).  

Esse estudo aponta que o greenwash afeta 8 em cada 10 produtos vendidos no Brasil, e o 

uso de apelos ambientais pelas empresas é mais uma questão estratégica e menos óbvia. Além disso, 

o estudo constata um crescimento de 478%, entre 2010 e 2014, na quantidade de produtos que se

autodeclaram “verdes” e o número total de embalagens com sinais e mensagens indicando posturas

simpáticas com o meio ambiente disponíveis para o consumidor cresceu 296%, conforme aponta a

Figura 1 abaixo, a qual apresenta esse crescimento por categoria de produto analisado nesse estudo

(MARKET ANALYSIS, 2015):

Figura 1: crescimento do número de produtos com apelos ambientais no Brasil. 
Fonte: Market Analysis, 2015 

Nesse contexto, apenas 15% das declarações e mensagens exibidas eram sustentadas por 

certificações ambientais. No Brasil há 41 certificações, mas apenas 14 certificações foram 

encontradas nos produtos analisados, o que demonstra um importante indicador da dimensão que 

a prática de greenwash atingiu no Brasil (MARKET ANALYSIS, 2015). 

A pesquisa também contemplou a evolução do percentual por pecado do greenwash 

cometido é foi observado que o pecado “a falta de provas” despencou enquanto que a “mentira” 

permaneceu num nível mínimo. Os pecados da “Incerteza” e do “culto a falsos rótulos”, porém, 
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subiram significativamente, conforme apresentado na Figura 2, logo abaixo (MARKET ANALYSIS, 

2015): 

Figura 2: a evolução do percentual por pecado do greenwash cometido no Brasil. 
Fonte: Market Analysis, 2015. 

Diante deste cenário apresentado pela pesquisa da Market Analysis (2015) percebe-se que 

a prática de greenwash é uma tendência no Brasil que tem causado efeitos adversos sobre a 

confiança na comunicação sustentável de empresas e, sobretudo, no engajamento dos 

consumidores com o consumo sustentável.  

Assim sendo, torna-se urgente adotar medidas para coibir o greenwash e é uma dessas 

formas é por meio da legislação e das normativas.   

4 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PARA COIBIR O GREENWASH NO BRASIL 

No Brasil, as leis e regulamentos para o mercado publicitário são as bases para coibir a prática 

de greenwash. Neste cenário, destacam-se 4 leis e 1 regulamento, os quais serão discutidos a seguir. 

A primeira Lei é o Decreto-lei nº986 de 21 de outubro de 1969, o qual institui normas básicas 

sobre alimentos. No capítulo III que trata sobre a rotulagem há alguns artigos que fazem menção a 

ilegalidade da veiculação de informação que induza o consumidor ao erro ou engano (BRASIL, 1969). 

O Art. 12, parágrafo único, discorre:  

os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial não poderão mencionar indicações especiais 

de qualidade, nem trazer menções, figuras ou desenhos que possibilitem falsa interpretação 
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ou que induzam o consumidor a erro ou engano quanto à sua origem, natureza ou 

composição (BRASIL, 1969). 

Outra lei que coíbe o greenwash é a de nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 que dispõe 

sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. O 

Artigo 63, parágrafo I desta lei assinala: 

considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de higiene, cosmético, perfume 

ou similar, quando: for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou 

confusão quanto à sua procedência, origem, composição ou finalidade (BRASIL, 1976). 

Ao analisar esses dois artigos das leis citadas acima, percebe-se a coibição de dois pecados: 

o da mentira e o da incerteza. No Decreto-lei nº986/1969 fica claro a coibição do pecado da mentira

no trecho “os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial não poderão mencionar indicações

especiais de qualidade”, ou seja, não é permitido alegação ambiental falsa. Também é neste art. a

coibição do pecado da incerteza no trecho “nem trazer menções, figuras ou desenhos que

possibilitem falsa interpretação ou que induzam o consumidor a erro ou engano quanto à sua

origem, natureza ou composição”, o que significa proibição de alegação ambiental vaga, mal

definida, de difícil compressão ao consumidor e também do pecado da mentira que é qualquer

alegação ambiental falsa.

No caso da segunda lei (6.360/1976), art. 63, percebe-se que os pecados da mentira e da 

incerteza estão atrelados, visto que o art. indica que fraude, falsificação ou adulteração de um 

produto pode ser constatada nos casos de indução de erro, engano ou confusão ao consumidor. 

Importante destacar que esta lei contempla dos produtos dos setores de cosméticos e higiene 

pessoal, os quais, segundo o estudo da Market Analysis (2015), foram os que mais apresentaram 

crescimento no número de produtos com apelos ambientais no Brasil (ver Figura 1) e, também, os 

que mais apresentaram apelos falsos no estudo. 

Já a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências (BRASIL, 1989). O Art. 14 desta lei trata sobre a 

veiculação de informações falsas e pontua: 

as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas 

e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e 

destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem 
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o disposto na legislação pertinente, cabem:  d) ao registrante que, por dolo ou por culpa,

omitir informações ou fornecer informações incorretas (BRASIL, 1989).

Neste caso o art. coibi o pecado do custo ambiental camuflado, pois ao “omitir informações” 

a empresa pode destacar um atributo ambiental positivo do produto, e esconder outros atributos 

que representam perdas ambientais.  Além disso, ao fornecer “informações incorretas” a empresa 

comete o pecado da mentira.  

Por fim, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) determina, por meio do artigo 37, 

a proibição de toda publicidade enganosa ou abusiva. O primeiro parágrafo desse artigo enfatiza: 

é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 
inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 
serviços (BRASIL, 1990). 

A lei de defesa ao consumidor impõe crime ao pecado da incerteza e ao pecado da mentira. 
Ela também legisla sobre o fato de um produto possuir informações falsas ou duvidosas ou sobre 
haver informações não completas que induzam o consumidor ao ato de comprar um produto 
diferente daquele que ele imagina ser. 

Em matéria de regulamentação, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária 

(CONAR) a partir de 1º de agosto do ano de 2011, no de Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária: Código e Anexo, contempla o greenwash ao se referir que a publicidade não pode mais 

enaltecer os atributos de respeito ao meio ambiente de um produto ou serviço se as empresas não 

puderem comprovar essas qualidades, assim como não poderão também se vangloriar de práticas 

que apenas cumprem as leis (CONAR, 2001). 

Nesse código o “Anexo U”, que trata sobre apelos de sustentabilidade, determina que toda 
publicidade em circulação no país que exaltar atributos de sustentabilidade de certo produto, deve 
comprovar tais afirmações. A publicidade submetida a este Anexo deverá refletir a responsabilidade 
do anunciante para com o meio ambiente e a sustentabilidade e levará em conta os seguintes 
princípios (CONAR, 2001):  

Tabela 2: Princípios a serem seguidos pelas publicidades com apelo de sustentabilidade. 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

1. Concretude

As alegações de benefícios socioambientais deverão corresponder a práticas concretas 
adotadas, evitando-se conceitos vagos que ensejem acepções equivocadas ou mais 
abrangentes do que as condutas apregoadas. A publicidade de condutas sustentáveis 
e ambientais deve ser antecedida pela efetiva adoção ou formalização de tal postura 
por parte da empresa ou instituição. Caso a publicidade apregoe ação futura, é 
indispensável revelar tal condição de expectativa de ato não concretizado no momento 
da veiculação do anúncio 
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2. Veracidade
As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de 
verificação e de comprovação, estimulando-se a disponibilização de informações mais 
detalhadas sobre as práticas apregoadas por meio de outras fontes e materiais, tais 
como websites, SACs (Serviços de Atendimento ao Consumidor), etc. 

3. Exatidão e
Clareza

As informações veiculadas deverão ser exatas e precisas, expressas de forma clara e 
em linguagem compreensível, não ensejando interpretações equivocadas ou falsas 
conclusões. 

4. 
Comprovação 
e fontes  

Os responsáveis pelo anúncio de que trata este Anexo deverão dispor de dados 
comprobatórios e de fontes externas que endossem, senão mesmo se responsabilizem 
pelas informações socioambientais comunicadas. 

5. Pertinência
É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área 
de atuação das empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor de 
negócios e mercado. Não serão considerados pertinentes apelos que divulguem como 
benefício socioambiental o mero cumprimento de disposições legais e regulamentares 
a que o Anunciante se encontra obrigado. 

6. Relevância
Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do 
impacto global que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a 
sociedade e o meio ambiente - em todo seu processo e ciclo, desde a produção e 
comercialização, até o uso e descarte. 

7. Absoluto
Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos 
socioambientais produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas 
ou vantagens absolutas ou de superioridade imbatível. As ações de responsabilidade 
socioambiental não serão comunicadas como evidência suficiente da sustentabilidade 
geral da empresa, suas marcas, produtos e serviços. 

8. Marketing
relacionado
a causas

A publicidade explicitará claramente a(s) causa(s) e entidade(s) oficial(is) ou do terceiro 
setor envolvido(s) na parceria com as empresas, suas marcas, produtos e serviços. O 
anúncio não poderá aludir a causas, movimentos, indicadores de desempenho nem se 
apropriar do prestígio e credibilidade de instituição a menos que o faça de maneira 
autorizada. 

Fonte: Dados adaptados do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (2008). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscando compreender as leis e regulamentos brasileiros existentes que coíbem a prática 

do greenwash no país, o referido trabalho identificou 4 leis e 1 regulamento que possuem essa 

finalidade. A primeira lei é o Decreto-lei nº 986 de 21 de outubro de 1969, em especial o Art. 12, que 

diz ao fabricante de alimentos que em seus rótulos não podem estar presentes menções, figuras ou 

desenhos que possam deixar o consumidor em dúvida ou levá-lo a algum tipo de engano. A segunda, 

a lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976, no parágrafo 1 do Art. 63 que define como fraudado o 

produto que em suas  indicações que induzam o consumidor ao erro, engano ou confusão.  A 

terceira é o Art. 14 da  Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 que trata sobre as responsabilidades 

administrativa, civil e penal referentes a saúde de pessoas e do meio ambiente quando algum 

processo não ocorrer de acordo com o exigido, e isso inclui a  comercialização, onde qualquer 
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omissão e/ou falta de informação é inserida.  A quarta lei é o código de defesa do consumidor (lei

8078/90), o qual determina proibição de toda propaganda enganosa ou abusiva por meio do Art. 

37.  

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária: Código e Anexo, desenvolvido 
pelo CONAR, foi a única regulamentação encontrada nesta pesquisa. Em seu anexo U o código 
apresenta oito princípios que devem ser seguidos por qualquer empresa que pretende ter, ou já 
tem, produtos com apelos ambientais. 

Essas leis e o regulamento coíbem e ajudam o consumidor a se defender do greenwash visto 

que criminalizam principalmente o fato de um produto conter em seu rótulo informações que 

induzam o consumidor ao erro, engano ou confusão, ou seja, o fato de haver informações de apelo 

ambiental que sejam falsas, incompletas, alteradas ou que tenham como finalidade, seja ela 

intencional ou não intencional, de ludibriar o consumidor. 

O consumidor para tentar se proteger deve atentar-se para os sete pecados do greenwash, 

são informações que ajudam a reconhecer de modo mais fácil a propaganda ambiental enganosa 

nos produtos. É importante evitar produtos que possuem autodeclarações ambientais, ou seja, selo 

produzido pelo próprio fabricante, e optar por selos que são certificados por auditorias de terceira 

parte. Outro ponto importante é o consumidor ao se deparar com práticas de greenwash denuncie 

órgãos responsáveis pela fiscalização e defesa do consumidor (CONAR e PROCON). 

Quanto às organizações, essas devem buscar sempre à ética empresarial, assim como os 

profissionais da propaganda devem respeitar seus códigos de ética e a legislação que rege sua 

profissão. Utilizar da má fé para comercializar produtos além de descumprir a legislação e 

regulamentação pode prejudicar à saúde da coletividade e trazer danos ao meio ambiente, visto 

que há diversos produtos no mercado que possuem substâncias perigosas na sua composição.  

Portanto a organização que busca realizar propaganda ambiental de seus produtos ou serviços 

como estratégia de competitividade de mercado deve, inicialmente, melhorar seus processos de 

fabricação por meio da adoção de ferramentas de gestão ambiental que contribuam, por exemplo, 

para minimizar o uso de água, energia e matérias-primas tóxicas. Ou seja, a propaganda ambiental 

será, sempre, consequência de uma ação ambiental positiva da organização. 

Por fim, o presente trabalho constata que embora existam leis e regulamento que coíbem o 

greenwash no Brasil, essa prática têm crescido nos últimos cinco anos (2010 a 2014), o que torna 

urgente mais fiscalização dos órgãos competentes, mais divulgação na mídia sobre o greenwash e 

mais atenção dos consumidores ao adquirir um produto ou serviço. 
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RESUMO 

No decorrer dos anos, o desgaste ao meio 
ambiente tornou‐se quase inevitável diante do 
crescimento desenfreado do capitalismo que estimula 
a constante troca de produtos e o vasto 
consumismo. Este, por sua vez gera uma 
preocupante consequência imediata: a crescente 
produção do lixo que provoca drásticos impactos 
para o ambiente natural e também para a 
sociedade de um modo geral. Diante desse 
contexto, é possível perceber no nosso 
cotidiano essa realidade, seja nas cidades, nas 
residências, no local de trabalho ou nas escolas; em 
espaços públicos e privados. O presente artigo 
aborda a realidade do alto consumo de papel e 
consequente desperdício do mesmo observada 

dentro do IFRN Campus Santa Cruz e objetiva propor 
meios de reaproveitar o papel desperdiçado, 
atribuindo uma nova função ao que antes seria lixo. 
Para isso, como estratégia metodológica, são 
propostas oficinas inseridas no projeto “recicloteca” 
onde são pensados e montados objetos como porta 
lápis, blocos de notas e caixinhas através de papéis e 
materiais provenientes do consumo da instituição. 
Dessa maneira, pretende‐se desenvolver a 
conscientização de alunos e servidores para o uso 
adequado do papel e para os impactos causados pelo 
lixo, o que se insere dentro dos objetivos do projeto 
Campus Verde instituído no IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Reaproveitamento, Papel, Oficinas. 

RECICLOTECA: PAPER REUSING WORKSHOPS AT THE IFRN CAMPUS SANTA 
CRUZ 

ABSTRACT 

Over the years, the environment has become 
almost inevitable before the rampant growth of 
capitalism that stimulates the constant exchange 
of products and the vast consumerism. This in 
turn raises a troubling immediate consequence: 
the growing production of garbage that causes 
drastic impacts to the natural environment and 
also to society in general. In this context, it is 
possible to realize in our daily lives this reality, 
whether in cities, in homes, at the workplace or in 
schools; in private and public spaces. This article 
discusses the reality of high consumption of 
paper and consequent waste of even observed 
within the IFRN ‐ Campus Santa Cruz aims 

to propose ways to reuse the wasted paper, assigning 
a new role to what before would be garbage. To do 
this, as methodological strategy, workshops 
proposals are included in the Project "recicloteca" 
where are designed and assembled objects such as 
door, notepads and pencil boxes through papers and 
materials from the consumption of the institution. In 
this way, we intend to develop the awareness of 
students and servers for the appropriate use of the 
paper and for the impacts caused by 

garbage, which falls within the objectives of the 
Green Campus project established in IFRN.

KEY-WORDS: Reuse, Paper, Workshops. 
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, o desgaste ao meio ambiente tornou-se quase inevitável diante do 

crescimento desenfreado do capitalismo que estimula a constante troca de produtos e o vasto 

consumismo. Este, por sua vez gera uma preocupante consequência imediata: a crescente 

produção do lixo que provoca drásticos impactos para o ambiente natural e também para a 

sociedade de um modo geral. Por outro lado, o problema não está apenas na crescente produção 

do lixo, mas principalmente no destino que lhe é dado. De fato, não percebemos o quanto aquele 

simples papel ou plástico jogado fora, por exemplo, irá afetar a curto ou longo prazo todo o nosso 

meio. Assim se espalham doenças, contaminam-se rios, destroem-se florestas e, 

consequentemente somos afetados diretamente por aquilo que nós mesmos produzimos. 

Diante desse contexto, é possível perceber no nosso cotidiano essa realidade, seja nas 

cidades, na nossa casa, no local de trabalho ou nas escolas; em espaços públicos e privados. Em 

uma instituição educacional como o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) percebemos com facilidade a grande produção de lixo, em todas as suas 

formas: recicláveis, orgânicos e químicos que advém das diversas atividades desenvolvidas no 

próprio instituto. Basta observar as lixeiras que é possível encontrar de um tudo: desde simples 

copos de plástico até baterias ou pilhas usadas.  

Por se tratar de uma instituição educacional, um dos materiais mais comumente utilizados 

é o papel. Cadernos, apostilas, listas de exercícios, provas e documentos são alguns exemplos do 

seu uso, o que também nos oferece a ideia da abrangência de sua utilização. Observando a gráfica 

do IFRN Campus Santa Cruz constatou-se que, em média, gastam-se cerca de 5 resmas de papéis 

por dia, o que representa 5mil folhas diariamente e totaliza 25mil folhas de papel por semana. 

Embora o uso do papel seja necessário, a problemática se concentra na consciência acerca do 

gasto, ou seja, do quanto se consome e dos impactos que esse consumo pode representar para o 

meio ambiente e para a comunidade.  

Diante deste cenário o IFRN desenvolveu o projeto Campus Verde, com diversas ações 

ambientais, como a coleta seletiva, visando as práticas sustentáveis dentro dos campi espalhados 

por todo o estado do Rio Grande do Norte de forma voluntária, cotidiana e solidária, com o 

objetivo de garantir a sustentabilidade do planeta. 

Nesse contexto, alunos do IFRN Campus Santa Cruz desenvolveram a ideia de um projeto 

de reaproveitamento de papel proveniente do uso cotidiano na instituição, com o intuito de, 

através de oficinas, conscientizar os discentes e docentes para o uso racional do papel.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o capitalismo crescente há uma necessidade cada vez maior de produzir, consumir, 

renovar. Tudo isso requer uma atenção maior ao uso dos recursos naturais, que representam a 

base para a produção dos bens de consumo. Atualmente, a conscientização coletiva no que diz 

respeito ao meio ambiente tem crescido cada vez mais o que requer um novo posicionamento 

diante das questões ambientais nas atividades cotidianas, seja nas cidades, residências, escolas ou 

empresas.  

Dentro desse contexto, foi criado o projeto Campus Verde do IFRN que tem, dentre outros, 

os seguintes objetivos específicos aqui destacados: 1) implantar a coleta seletiva de papel, plástico 

e lixo eletrônico; 2) destinar de maneira responsável os resíduos decorrentes das atividades 

institucionais; 3) promover programas de educação ambiental tendo como principais focos: 

promover atividades de sensibilização dos funcionários (terceirizados), aluno e servidores 

(professores e técnicos administrativos) quanto à necessidade e importância da participação na 

coleta seletiva; 4) formar multiplicadores ambientais responsáveis, no que diz respeito às práticas 

de minimização de resíduos e respeito ao meio ambiente; 5) elaborar e desenvolver Projetos de 

Extensão Sustentável com o envolvimento dos professores, alunos e comunidades carentes. 

Percebe-se que há a preocupação com a coleta seletiva e a conscientização de servidores e alunos 

quanto ao consumo de materiais, o que tem relação com o consumo do papel aqui abordado.  

Segundo Conceição et. al (2013) a coleta seletiva é um sistema de recolhimento de 

materiais recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte 

geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como 

um processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os 

problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo. 

A partir dessa contextualização, buscou-se chegar a realidade do cotidiano escolar dentro 

do IFRN Campus Santa Cruz com o intuito de se observar na prática a produção do lixo dentro do 

campus, fato que antes passava despercebido por nossos olhos. 

3 METODOLOGIA 

A partir da observação do cotidiano da instituição, constatamos que uma grande 

quantidade de papel é utilizada e desperdiçada visto na Erro! Fonte de referência não 
encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada., sem, contudo, existir uma proposta de

reaproveitamento desse lixo. Foi então, que surgiu a ideia de se pensar em um modo de 

reaproveitamento desse papel com o objetivo de conceder uma nova função para o que antes era 

considerado lixo e promover a conscientização de alunos e servidores para o uso adequado do 

papel.  
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Figura 1 e 2: Apostilas e documentos impressos na   gráfica do IFRN Santa Cruz e lixo da produção da gráfica do IFRN 
Santa Cruz. 

 O projeto teve como principal objetivo a preservação do espaço e a diminuição do papel e 

seus resíduos diversos que são depositados no lixo, principalmente pela gráfica do IFRN - Campus 

Santa Cruz. E para melhor eficácia o mesmo foi dividido em cinco partes: A conscientização das 

pessoas; A consequente produção de conhecimento e preocupação sobre o assunto; A prática que 

envolve tudo aquilo que aprendemos na teoria sobre reciclagem, construindo objetos e folhas 

com papeis que foram reaproveitados; A consequente diminuição do impacto ao meio ambiente 

mesmo de pequeno impacto, que é a redução do papel gasto; A implantação futura do projeto 

para a circunvizinhança do campus. 

4 RESULTADOS 

 Desenvolveu-se a ideia da realização de oficinas de reaproveitamento e reciclagem de 

papel, em um projeto denominado “recicloteca”, que concentra-se no desenvolvimento de 

objetos executados como papel já utilizado na instituição. Na prática, foi desenvolvida oficinas na 

qual os participantes montaram objetos utilizando técnicas do papel reciclado e machê (Figura3 

e4). A montagem ficou a critério da criatividade de cada aluno.  

Figura 3 e 4: Papel reciclado e fabricação de papel machê nas oficinas. 
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Os materiais produzidos ficaram por conta dos participantes, através desses meios 

percebemos a diversidade que existe para transformar o que era propriamente dito “lixo” em um 

novo objeto a ser utilizado, como mostra a Figura 5. Durante as oficinas percebemos um grande 

empenho dos envolvidos em produzir os objetos, funcionando como meio de desenvolver o uso 

consciente do papel e atribuir uma nova função ao que seria jogado para as lixeiras. Ao final, 

pode-se dizer que o resultado positivo foi atingido, na medida em que os participantes puderam 

vivenciar uma experiência de conscientização e aprendizagem. 

 Figura 5: Objetos produzidos por participantes com material reciclado. 

5 CONCLUSÃO 

Refletindo sobre a problemática do desperdício do papel dentro do IFRN e ainda 

considerando os objetivos do Campus Verde surge a ideia de trazer ao IFRN Campus Santa Cruz, a 

conscientização acerca do uso do papel através de uma abordagem dinâmica das oficinas, nas 

quais alunos e servidores são agentes potenciais dessa mudança. Buscando essa interação decidiu-

se implantar uma oficina na qual além da conscientização do problema também são apresentadas 

algumas ideias para tentar minimizá-lo, através de uma aplicação criativa e didática. Nas oficinas, 

desenvolvemos bloco de notas e porta-lápis, reaproveitando o papel usado na instituição. 

Observamos que a troca de conhecimentos aqui apresentada foi de grande crescimento 

para os envolvidos, principalmente para os organizadores do trabalho, que puderam estudar 

melhor o tema e pensar em soluções para um problema observado no cotidiano. No entanto a 

experiência das oficinas foi pontual e ainda merece ser melhor desenvolvida e estudada. Pensa-se 

em aumentar as opções de produtos desenvolvidos nas oficinas, como a inclusão da confecção de 

caixas e origamis, com o intuito de torna-las mais atrativas ao público. Outro ponto importante diz 

respeito à operacionalização das oficinas que precisa ser melhor pensada para que atinja o maior 

número de alunos e servidores, utilizando-se de eventos locais como a Expotec para uma maior 

divulgação.  
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Por fim, faz-se necessário além da conscientização dos docentes, discentes e servidores, 

também o incentivo ao pensamento sustentável da comunidade, observando que nela também há 

uma significativa quantidade de lixo produzida diariamente, onde o reaproveitamento dos 

materiais é uma ação pouco difundida. O projeto vê, portanto, a possibilidade de ampliar a 

atuação das oficinas para a comunidade local com o objetivo de servir e levar à comunidade o 

pensamento sustentável da reutilização dos materiais.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apontar a 
importância do pensamento de Edgar Morin para 
a construção de uma visão de mundo que 
contribua para as questões ambientais 
contemporâneas, e isto a partir da formulação 
de um novo paradigma - a teoria da 
complexidade – contrário ao racionalismo 
cartesiano, até então hegemônico na ciência. A 
metodologia utilizada foi a revisão 
bibliográfica a partir das obras de alguns autores 
renomados, entre os quais estão Edgar Morin, 
Fritjof Capra, Denise Cristine Campos Silva e Arntz, 
a qual dispôs de um estudo qualitativo e 
comparativo, de molde a frisar a contribuição dos 
mesmos, sobretudo de Edgar Morin, para as 

questões que afetam o meio ambiente planetário 
nos dias atuais. Assim, este projeto traz novas 
reflexões acerca do papel da sociedade em relação 
a si e ao meio ambiente, perfazendo um estudo 
transdisciplinar e moderno. Logo, a conclusão é de 
que as ideias de Edgar Morin, baseadas na 
incerteza e multidimensionalidade da realidade, 
esclarecem os motivos da crise ambiental atual e 
preparam para uma consciência ambiental nova, 
capaz de criar ações mais condizentes com os 
desafios ambientais atuais.

UNDERSTANDING CONTEMPORARY ENVIRONMENTAL CRISIS 
THE THINKING OF LIGHT EDGAR MORIN 

This essay’s aims to point out the contribution of 
Edgar Morin’s thought on the construction of a vision 
of the world that contributes to contemporary 
environmental issues, and that starts from the 
formulation of a new paradigm - the complexity 
theory - contrary to the cartesian rationalism, until 
then hegemonic in the science. The methodology 
used was the bibliographic review from the works of 
the authors renowned, among which are Edgar 
Morin, Fritjof Capra, Enrique Leff, Denise Cristine 
Campos Silva e Anthony Giddens, which was 
provided through a qualitative and comparative 

study in order to emphasize the contribution of the 
same to the issues that affect the planetary 
environment today. Thus, this project brings new 
reflections on the role of society in relation to 
themselves and the environment, making a 
transdisciplinary and modern study. Therefore, the 
conclusion is that Edgar Morin’s ideas, based on the 
uncertainty and multidimensionality of reality, clarify 
the reasons for the current environmental crisis and 
aware society for a new environmental awareness, 
able to create more consistent actions towards the 
present-day environmental challenges. 

KEY-WORDS: environmental crisis, complexity, environment. 

PALAVRAS-CHAVE: crise ambiental, complexidade,meio ambiente. 
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1  INTRODUÇÃO

O presente trabalho acadêmico investiga a contribuição das ideias de Edgar Morin para as

questões ambientais da atualidade, tendo a intenção de propor uma compreensão nova acerca da 

crise ambiental atual. Para tanto, utiliza o novo paradigma da complexidade, o qual advém das 

novas descobertas da termodinâmica, microfísica, astrofísica e teoria sistêmica, dentre outras. 

O interesse por esta pesquisa nasceu na observação das questões ambientais atuais, e isto 

por ocasião de debates acadêmicos, observação de alguns filmes sobre temas ambientais, tais 

como “Uma verdade Inconveniente”1, de Davis Guggenheim, e da leitura de alguns autores, 

principalmente Edgar Morin, Fritjof Capra, Denise Cristine Campos e Arntz, os quais efetuavam 

críticas aos modelos filosóficos explicativos da realidade, especialmente o racionalismo cartesiano 

e o mecanicismo newtoniano. 

Em meio ao desequilíbrio ecológico e a possibilidade do colapso em todos os ecossistemas 

do nosso planeta, em que pesem a falta de compromisso das diversas instâncias do poder global 

para combater tal problema, além da falta de interesse dos indivíduos de cada nação, eis que 

surge a vontade de propor novas ideias para a tomada de uma consciência bioativa em defesa do 

meio ambiente planetário, com base nos avanços científicos atuais e também tentando ir um 

pouco além. 

Assim, este trabalho acadêmico tem relevância para o meio científico, pois pretende trazer 

novas reflexões acerca do papel da ciência e sociedade em relação a si e ao meio ambiente, 

perfazendo um estudo transdisciplinar no momento em que o antigo paradigma racionalista e 

mecanicista, simplista e analítico, domina o contexto científico e impõe um modo reducionista de 

compreensão da natureza e sociedade planetárias. Portanto, ao assumir o protagonismo dentro 

de um princípio totalizador na relação homem-natureza, este estudo científico abre espaço para 

uma nova forma de pensar o meio ambiente, o que corrobora para atitudes menos nefastas no 

trato das questões ambientais. 

2  PENSAMENTO DE EDGAR MORIN E A CRISE AMBIENTAL ATUAL

2.1 A crítica ao racionalismo cartesiano

Ao transformar o cosmos em algo morto, mecânico e masculino, Descartes coloca a 

natureza em um nível secundário, o que elimina qualquer possibilidade de relacionamento entre a 

humanidade e natureza, pondo em evidência a necessidade de uma discussão ampla e irrestrita 

1 Com base em evidências científicas, este filme retrata a visão do ex vice-presidente dos Estados Unidos Al 
Gore acerca do futuro do nosso planeta. Ele é um alerta sobre os efeitos negativos para o meio ambiente global do 
aquecimento global ou efeito estufa. O referido filme também mostra que parte da solução para esta questão 
ambiental está em cada um de nós. 
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no que tange às questões ambientais atuais (PENSAR O AMBIENTE, 2007). Logo, é notória a 

relação destas ideias e o afastamento da humanidade em relação ao meio natural.  Assim, 

Descartes apregoa que:  

[...] um novo mundo é reconstruído, um mundo em que toda a geratividade e 
criatividade dirigem-se ao bem, o pai espiritual, em vez da “carne” feminina do 
mundo. Com o mesmo golpe de mestre – a oposição mútua do espiritual e do 
corpóreo – a terra anteriormente feminina torna-se matéria inerte e a 
objetividade da ciência é garantida (DESCARTES apud PENSAR O AMBIENTE, 2007, 
p. 74).

A complexidade moriniana não ligou diretamente o racionalismo à crise ambiental atual. 

Porém, Morin (2005a) deixa o entendimento de que, se for levado em conta às implicações do 

pensamento racionalista, o resultado é a manutenção da crise ambiental atual. Até porque este 

pensamento filosófico produz uma falsa consciência, na medida em que causa o distanciamento 

entre o humano e o meio natural, a mente e o corpo, a ciência e a religião.  

Assim, o paradigma racionalista e mecanicista, hegemônico no meio científico, é 

reducionista e incompleto. Nele, o que importa é a observação e análise de uma realidade cada 

vez mais distante e fria. Tal como um relógio, deve-se separar suas peças constituintes e estudá-

las isoladamente, até que se possa compreender o seu funcionamento.   

Um indivíduo formado por este conjunto de ideias é reativo, dentro de uma natureza 

mecânica e morta. Ao contrário, o novo paradigma complexo, baseado nas conquistas da 

mecânica quântica e teoria sistêmica, entre outras, revela que a natureza tem vida inteligente e 

está emaranhada a todas as formas de consciências. Por isto a formação do indivíduo o leva a 

necessidade de ser criativo neste modelo. Se quiser produzir uma consciência ambiental 

harmônica, ele precisa ser ativo, e não há mais motivo para a simples observação de leis gerais 

imutáveis e previsíveis.   

Arntz (2007) diz que o novo conhecimento tem a ver com o questionamento do que é 

considerado verdadeiro agora, o qual conduz, a partir de um nível elevado de consciência, a 

mudança de antigos padrões e valores. Dito isto, ao invés do pensamento de separação, que só 

contribuiu para o domínio devastador e nocivo da humanidade sobre o meio ambiente, agora é 

preciso lançar um novo paradigma capaz de investigar a força da consciência humana na 

transformação da forma de enxergar e atuar em relação ao meio ambiente.  

Edgar Morin (2005a) critica a linearidade nesta relação sociedade-natureza defendida por 

Descartes, pois tanto os produtores, mediados pela linguagem, instrução e cultura, quanto o 

produto são recursivos, isto é, são ao mesmo tempo causa e efeito. Ora, isto provoca mudanças 

extraordinárias na concepção que tínhamos acerca de nós e do mundo físico, uma vez que 

desmente a visão cartesiana incompleta e simplista no que se refere à separação entre as ações 
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sociais e as crises ambientais atuais, criticando o pensamento de domínio da natureza a partir da 

técnica.  Neste sentido, Morin, no seu livro “Ciência com consciência”, diz:   

Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos e essas interações 
produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos para coproduzi-
los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se não dispusessem da 
instrução, da linguagem e da cultura (MORIN, 2005a, p. 182).  

 Este modelo filosófico apregoa a ideia de que o conhecimento científico racional é o 

reflexo da realidade, o que afasta a possibilidade de conceber o meio ambiente a partir da 

irracionalidade e a-racionalidade. Morin (2005a) também se refere à crítica de um dos pilares do 

racionalismo: a visão de mundo pautada na concordância entre o racional e a realidade (MORIN, 

2005a). Isto produz o conformismo, o qual ajuda a manter a atitude passiva em relação ao mundo 

e a vida. Ao contrário, a irracionalidade se refere ao acaso, desordens e brechas da razão, 

enquanto o a-racional comporta o ser e a existência (MORIN, 2005a).   

Desta forma: 

Quando se fala em crise ambiental, não se remetem apenas aos aspectos físicos, 
biológicos e químicos das alterações do meio ambiente que vem ocorrendo no 
planeta. A crise ambiental é bem mais que isso: é uma crise da civilização 
contemporânea; é uma crise de valores, que é cultural e espiritual (JUNIOR apud 
SILVA, 2004, p. 2). 

Deste modo, a crise ambiental da atualidade, avaliada a partir deste ponto-de-

vista moriniano, advém da supervalorização da razão feita pelo racionalismo, o que impede a 

constatação da impossibilidade do controle da natureza pelo progresso tecnológico. Isto também 

repercute no falseamento da relação indivíduo-sociedade-natureza, até porque provoca a retirada 

do objeto de estudo ou ação de seu contexto. Este unilateralismo contribui para formação de 

modelos matemáticos que provocam a pura abstração da realidade ambiental, a qual permanece 

desvinculada da comunicação necessária para a compreensão das causas reais que têm provocado 

o desequilíbrio ecológico global de nossos dias.

2.2 A racionalização do mundo

Morin (2005a) diz que a racionalização do mundo é produzida através de uma visão 

unidimensional, principalmente no que diz respeito ao rendimento e eficácia. Aliás, durante a 

Segunda Revolução Industrial, esta racionalização do mundo produziu, junto ao tecnicismo e 

taylorismo, os embriões do desrespeito não só a condição humana nas fábricas, mas também à 

natureza, repercutindo na criação da crise ambiental de hoje.   
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A este respeito, Morin diz: 

Assim, a ciência rainha não somente desintegrou a natureza e a physis, ela 
desintegrou seu próprio terreno, ela conhece apenas fórmulas matemáticas. Mas 
ela continua a progredir na manipulação. A crise enorme da visão de mundo 
também está oculta pelo sucesso enorme da práxis científica (MORIN, 2005b, p. 
443).  

Nesta época, só importava o progresso e a ordem, com base no crescimento econômico, 

ao invés da apreciação de outros aspectos da realidade, dentre os quais a interpenetração 

e unidualidade entre os meios social e natural. Adepta à manipulação e tentativa de controle da 

ciência moderna sobre a natureza e o homem, sem a consideração do ambiente, o resultado, 

ainda presente em nosso tempo, foi o descompasso entre ciência, técnica, razão e natureza, haja 

vista que a ciência e a sociedade produzem a tecnologia e também são produtos desta, mediadas 

pelo racionalismo dominante.  

 2.3 O mecanicismo newtoniano e as questões ambientais 

 O universo newtoniano se assemelha a um “relógio”, e caberia à ciência moderna o estudo 

de suas peças constitutivas em separado para, a partir de então, compreender o funcionamento 

do todo, o que traz a perspectiva de controlá-lo. Cada peça, isto é, aspecto da realidade, não se 

comunicava com as outras partes. Neste sentido, Edgar Morin (2005a) é oportuno na crítica que 

faz a concepção newtoniana de um “universo-máquina”, ordenado por leis gerais, as quais 

poderiam ser explicadas e usadas pela humanidade para o domínio, por meio do saber técnico, 

sobre os fenômenos. Logo, isto produziu alterações maléficas sobre a natureza, exatamente 

porque o paradigma mecanicista newtoniano instaura o antropocentrismo e tecnocentrismo.  

Ao contrário disto, a complexidade moriniana diz: só é possível compreender as partes por 

meio do todo e o todo por meio das partes. Assim, cada parte, tal qual um holograma, possui 

quase todas as características do todo, como ilustra o exemplo das células, as quais possuem a 

totalidade da informação genética do organismo humano.   

3  O PROGRESSO TÉCNICO-CIENTÍFICO E A CRISE AMBIENTAL

O progresso técnico-científico tem levado à conservação e preservação ambiental, isto é, a 
dominação da natureza levou a melhoria das condições ecológicas ou, ao contrário, criou a 
possibilidade de extinção da espécie humana? Eis uma questão fundamental a ser encarada pelo 
pensamento complexo de Edgar Morin. Neste sentido, a teoria moriniana, ao tratar do paradigma 
racionalista e mecanicista, apresenta algumas consequências da aplicação destes modelos teóricos 
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no que se refere à vida em nosso planeta. 

Como saída para a situação de separação entre sociedade-natureza, Morin propõe: 

Ao mesmo tempo e pela primeira vez na história ocidental, a lógica própria de 
uma ciência cessa de produzir uma práxis que se opõe à propagação 
tecnomanipuladora. Ao contrário, a nova ecologia reclama uma práxis que se 
opõe à avalanche tecnomanipuladora. Exige um novo tipo de tecnologia. Tende 
por si mesma a proteger a vida e a qualidade de vida (MORIN, 2005c, p. 111). 

Este tecnicismo torna a relação do homem com a natureza insustentável, visto que há a 

incapacidade de enxergar as outras dimensões da realidade, das quais a ecológica é uma delas. Em 

apoio a estas ideias, Morin diz que “A relação do homem com a natureza não pode ser concebida 

de forma redutora nem de forma separada” (MORIN, 2003, p. 158-159). Em suma, a sociedade e 

natureza formam um todo indivisível. 

 3.1 A hiperespecialização do saber 

Trazido tal paradigma para a ciência, ocorre a hiperespecialização do saber, isto é, a 

separação do conhecimento científico em várias disciplinas que se fecham sobre si, o que conduz a 

cegueira e ilusão na ciência. Cada vez mais, as várias disciplinas se isolam umas das outras, 

produzindo saberes técnicos e especializados, os quais são simplistas e redutores (MORIN, 2007).  

No campo da política, esta hiperespecialização provoca o aparecimento de “experts”, 

tecnoburocratas, econoburocratas e econocratas. Tais especialistas, infiltrados nas instâncias de 

poder político, tomam decisões arbitrárias, unilaterais e reducionistas, sem dar espaço para os 

cidadãos debaterem e discutirem sobre temas de interesse social (MORIN, 2003).  

Ao contrário, o que deve existir é o diálogo permanente entre os cientistas e destes com a 

sociedade, diálogo este que é bastante proveitoso para o avanço do conhecimento científico, o 

qual precisa ser pautado na consideração das questões ambientais de nossa época, principalmente 

nas zonas de contato entre as várias disciplinas do saber humano. Em uma palavra, 

transdiciplinaridade. 

No plano da crise ambiental de nossos dias, não fica difícil de reconhecer que tal 

fragmentação da ciência leva a falta da consciência ecológica, vital para a adoção de práticas mais 

sustentáveis. O progresso tecnológico é conseguido à custa da natureza e bem-estar da sociedade, 

e isto porque simplesmente ele é encarado como algo inevitável e, ao mesmo tempo, 

desencadeador de desenvolvimento socioeconômico.  

Este tema também foi abordado por Fritjof Capra. Para Fritjof Capra (1996), é importante a 

criação de uma “ecologia profunda”, isto é, a interconexão e interdependência entre o homem e a 

natureza. A crítica ao racionalismo cartesiano tem correspondência com esta ideia de Capra, visto 
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que este último reduz o todo às suas partes, o que isola o homem da natureza. 

Por outro lado, a “ecologia rasa”, que consiste no antropocentrismo e vê o homem como 

situado acima ou fora da natureza, daria apenas suporte às necessidades instrumentais humanas 

(CAPRA, 1996). Desta forma, a ecologia precisa estar vinculada a superação da visão 

antropocêntrica rumo a uma perspectiva ecocêntrica. Ele também diz que “A ecologia profunda 

reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um 

fio particular na teia da vida” (CAPRA, 1996, p. 26).   

 3.2 O imprinting cultural 

No imprinting cultural, que poderia ser chamado de imprinting intelectual, quando voltado 

exclusivamente às instituições acadêmicas, semelhante ao que faz o pinto correr atrás do primeiro 

ser que vê, o conformismo intelectual torna a inovação uma tarefa difícil de ser realizada nas 

universidades, tal qual ocorre na família, trabalho e escola. Desta forma, o que vale é a repetição 

de paradigmas e ações tidas como racionais e absolutamente verdadeiras, em vez da não aceitação 

do caráter imperfeito destes paradigmas e teorias (MORIN, 2007).  

De acordo com Morin (2007, p. 28), “Há assim, sob o conformismo cognitivo, muito mais 

que conformismo. Há o imprinting cultural, marca matricial que inscreve o conformismo a fundo, e 

a normalização que elimina o que poderia contestá-lo”. Portanto, o conhecimento novo deixa de 

ser o alvo primeiro da ciência. 

Em outras palavras, o conhecimento e a pesquisa científica são infectados por uma 

mediocracia, isto é, impera nos círculos científicos um pensamento médio, o qual afasta a 

contribuição de novas formas de enxergar o homem e a natureza, o sujeito e o objeto, a existência 

e a essência (MORIN, 2005a). O produto disto é o conformismo e conservadorismo científicos, 

ambos nocivos à superação das questões ambientais contemporâneas.  

 3.3 O papel da ciência na crise ambiental contemporânea 

Muitos cientistas, a propósito, têm a ilusão de que não sofrem interferências das 

autoridades políticas e econômicas em seus trabalhos científicos, quando na verdade, a serviço da 

técnica e experimentação nos laboratórios e sem dar crédito ao contexto e grandes temas 

essenciais, acabam alcançando resultados medíocres e totalmente desprovidos de profundidade. 

Em outras palavras, os cientistas, sob a égide da razão, desprezam a contribuição da sociedade e 

cultura, ficando apenas com a objetividade.  

O resultado disto é o descompasso entre ciência e sociedade, ciência e ética, ciência e 

cultura, ciência e política, ciência e arte, ou seja, o racionalismo tornou o cientista 

hiperespecializado e a ciência um campo de conhecimentos fragmentados e sem comunicação 

entre si. Tal situação conduz à cegueira e ilusão.  

 3.4 As questões fundamentais globais 
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O saber humano precisa voltar às questões fundamentais e globais: a vida, o homem, a 

morte, o planeta Terra e o futuro da humanidade (MORIN, 2007). Estas questões são as mesmas 

desde a antiguidade clássica. Quem somos? Onde estamos? De onde viemos? Para onde iremos? A 

multidimensionalidade da realidade, contida nestas perguntas, é a chave para a compreensão e 

atuação em favor de uma maior harmonia entre os seres humanos e a natureza.  

Em decorrência disto, ele afasta a ciência da especialização, na qual a preocupação se faz 

apenas com matérias específicas e descontextualizadas, principalmente o saber técnico 

hiperespecializado que perfaz cada disciplina, o qual impede, na medida em que mantém o foco 

no conhecimento fragmentado, a reflexão acerca das consequências nefastas da racionalização da 

ciência para a vida no nosso planeta. Assim, Morin diz: 

Além disso, a hiperespecialização dos saberes disciplinares reduziu a migalhas o 
saber científico (que só pode ser unificado em níveis de elevada e abstrata 
formalização), sobretudo nas ciências antropossociais, que têm todos os vícios da 
sobreespecialização sem ter suas vantagens (MORIN, 2005a, p. 119). 

Ao contrário disto, ao buscar esta visão mais abrangente e totalizadora da realidade, Edgar 

Morin também lança luzes sobre o papel das ciências em relação à crise ambiental atual e futuro 

do nosso planeta. Portanto, algumas questões passam a fazer sentido para os cientistas.  

4  METODOLOGIA

A partir do tema central deste estudo, buscou-se a identificação dos critérios para a 

seleção da bibliografia, da escolha dos principais textos escolhidos, análise de conteúdo e a 

apresentação dos resultados. Neste caso, a bibliografia teve como base as contribuições de alguns 

autores, principalmente Edgar Morin, Fritjof Capra, Denise Cristine Campos e Arntz. 

Neste sentido, após intensas leituras destes autores, houve a utilização do método 

comparativo em relação as suas contribuições sobre a crise ambiental atual, levando em conta a 

complexidade neste conceito bem como a diversidade de visões a respeito deste tema.  

Através destas contribuições, pretendeu-se somar com a discussão em torno do conceito 

de crise ambiental e o desenvolvimento sustentável, embora este tema encontre ainda uma vasta 

bibliografia a ser consultada e analisada. Entretanto, desde as buscas on-line pelas referências 

bibliográficas que abordassem os conceitos de crise ambiental e de sustentabilidade, passando 

pela seleção das obras a serem apreciadas, almejou-se a contribuição com o debate sobre a crise 

ambiental atual. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Edgar Morin trouxe contribuições para as questões ambientais da atualidade, pois criou 

uma nova forma de representação da vida e mundo, capaz de responder aos desafios de uma 

sociedade cada vez mais tecnológica e, ao mesmo tempo, mais desumana e desarmônica com o 

meio ambiente. Assim, ele revelou as lacunas do racionalismo cartesiano e mecanicismo 

newtoniano no que se refere à relação sociedade-natureza, com o intuito de propor soluções para 

contornar a crise ambiental atual, e isto através da contribuição de um novo paradigma, a saber, a 

teoria da complexidade. Ao assumir o protagonismo dentro de um princípio totalizador na relação 

homem-natureza, o pensamento deste autor abre espaço para uma nova forma de pensar o meio 

ambiente, o que corrobora para atitudes menos nefastas no trato com as questões ambientais.  

    Também faz um trabalho essencial ao pensamento científico: refletir criticamente sobre 

os efeitos do progresso técnico-científico ao longo dos últimos anos e que são, junto com o velho 

paradigma mecanicista e racionalista, as causas fundamentais para este estado de coisas. Deste 

modo, as implicações positivas poderão ocorrer na formulação de propostas e projetos que levem 

a uma maior harmonia entre sociedade e natureza, fundamentando políticas públicas e ações da 

sociedade civil mais complexas e realistas no que se refere à resolução dos problemas ambientais 

atuais. 

6  CONCLUSÕES

Como a ciência progride por meio das críticas e debates bem fundamentados – e isto é 

descrito nas ideias de Morin a partir do movimento dialógico que decreta a 

ordem/desordem/interação/organização inerentes à realidade – é oportuno a superação deste 

paradigma emergente. Embora mais completo e profundo do que os anteriores, este paradigma, 

como todos os outros, apresenta falhas em sua aplicação na realidade, o que se dá por meio de 

informações, desvios ou desordens. Ora, isto requer mais estudo e aprofundamento em outras 

fontes teóricas, as quais demonstrem uma representação mais fiel aos desdobramentos da crise 

ambiental. 

Um ponto que move tais avanços diz respeito à multidimensionalidade e incerteza do 

futuro ambiental de nosso planeta, pois, mesmo que a realidade físico-química, biológica e 

humana seja multifacetada e possua inúmeros fatores explicativos, ainda assim há sempre, em 

certos casos, um fator preponderante na previsibilidade de seus eventos futuros. Logo, isto 

ocasiona uma crítica que põe em questão a noção da imprevisibilidade do quadro natural e social 

planetário. Até porque Morin, apesar do reconhecimento e teorização acerca da imprevisibilidade 

dos sistemas físicos, biológicos e humanos, nem por isto conseguiu o distanciamento de um 

método de investigação, método este que busca previsibilidade e regularidade. 
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Em suma, este trabalho necessita de aprofundamento futuro em outras bases 

epistemológicas, bases estas capazes de ampliá-lo e aprofundá-lo ainda mais na busca do 

conhecimento novo e transitório. Sem tal percurso, a descomplexificação da complexidade, não se 

fará jus ao principal objetivo do conhecimento científico: a inovação a partir da reflexão filosófica 

e confirmação empírica que conduza a superação da crise ambiental, a qual nasce da tradução da 

realidade pelas várias mudanças da consciência ao longo da nossa História. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, o uso de Jogos Didáticos 
recurso no ensino/aprendizagem de Ciências 
vem sendo investigado por diversos 
estudiosos. Entretanto, algumas questões sobre jogos, 
como a forma e os meios com que ele é empregado, e o 
papel que desenvolve na sala da Educação Básica, ainda 
demandam estudos. Esta proposta tem por objetivo 
relatar a elaboração de um Jogo Didático como 
estratégia para o ensino do ecossistema 
manguezal ajudando assim na fixação de conteúdos 
visto anteriormente em palestra. 

Ao perceber que métodos alternativos de ensino
são importantes no ensino tradicional, eles se 
tornam indispensáveis para proporcionar 
percepção e conhecimento aos alunos 
que estão aparentementeacostumados apenas a 
explanações com quadro e giz, essa forma mais lúdica 
propicia a o aluno uma saída que o envolva 
deixando-o mais a vontade para participar e interagir 
no assunto visto de forma mais 
criativa.

PALAVRAS-CHAVE: Jogo didático, Manguezal, Educação Ambiental, Ensino Fundamental. 

MANGROVE ECOSYSTEM: GAME USING THE APPROACH ENVIRONMENTAL 
EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL . 

ABSTRACT 

In recent years, the use of Games Center 
feature in teaching learning science has been 
investigated by several scholars. However, some 
questions about games, as the way and means 
by which he is employed, and the role that 
develops in the hall of Basic Education, still 
demand studies. This proposal aims to report the 
development of a didactic game as a strategy for 
teaching the mangrove ecosystem thus helping in 
fixing content previously seen in lecture. 

Realizing that alternative teaching methods are 
important in traditional teaching, they become 
indispensable to provide insight and knowledge to 
the students who are apparently accustomed only 
explanations to the blackboard, the more playful 
provides the student with an output that involves 
leaving as the will to participate and interact in the 
subject seen more creatively.

KEY-WORDS: Educational game, Mangrove , Environmental Education , Primary School. 
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1 APRESENTAÇÃO

A ciência avança com uma enorme velocidade, e qualquer pessoa tem acesso hoje, pelos

meios de comunicação, há uma infinidade de informações sobre ciência que ganham a mente do 

aluno através dos anos, no entanto, o que podemos perceber é que muita das vezes 

conhecimentos que estão mais presentes em sua realidade passam despercebidos e vão deixando 

de ser divulgado com o tempo, 

 Nosso trabalho cita como exemplo o ecossistema manguezal em zonas favoráveis que 

não é tratado nas escolas devidamente, trazemos uma proposta lúdica de como vir a proporcionar 

um momento no qual os alunos possam a vir estar conhecendo um pouco mais sobre o próprio.  

Sabemos que muitas dessas informações estão contextualizadas em eventos da 

vidacotidiana, o que seria favorável já que se faz presente tão pertofazendo-se necessário que os 

cidadãos posicionem-se frente a decisões importantes. Nesse sentido, a alfabetização científica 

assume significativo papel no processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que uma das 

finalidades do sistema educacional é proporcionar aos futuros cidadãos capacidades de aprender, 

para que sejam aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos (POZO, 2003).  

Para contribuir com esse processo de formação de conhecimentos, as formas lúdicas 

aparecem como alternativa fazendo uma intermediação do aluno com o saber de forma com que 

possa a vir desenvolver seus conhecimentos através de um ambiente mais divertido, onde se pode 

aprende brincando. Materiais como modelos e jogos didáticos facilitam a construção do 

conhecimento pelo aluno, pois preenchem algumas lacunas deixadas pelo processo de 

transmissão e recepção acerca do conteúdo ministrado.  

A aprendizagem pode ser facilitada ao se transformar em atividade lúdica, pelo simples 

fato de os alunos se entusiasmarem quando são convidados a aprender de uma forma mais 

descontraída, interativa e divertida (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 2003). De acordo com as 

Orientações Curriculares o jogo deve ser utilizado em diversos ambientes, estimulando o 

aprendizado para o Ensino Médio:  

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 
profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, 
mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com 
o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos
(BRASIL, 2006, p. 28).

Nesse sentido, as atividades lúdicas, em especial o jogo didático, foco deste estudo, são 

uma alternativa viável e interessante para aprimorar as relações entre professor – aluno – 

conhecimento-manguezal. 
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O jogo No Caminho do Mangue tem como objetivo passar para os alunos que 

participaram da palestra, ajudar a eles a discutir mais sobre o assunto e a melhor fixar as 

informações apresentadas, tendo em vista a grande importância que é ecossistema manguezal. 

Nesse contexto compreendemos a importância de utilizar um jogo durante as palestras, 

tendo em vista que para poder compreender o uso de jogos precisamos fazer uma retrospectiva 

histórica, tendo por base estudos bibliográficos, para entendermos a grande importância 

encontrada nos jogos desde os séculos passados.  

De acordo com Kishimoto (1992)que faz um apanhado histórico do uso de jogos no 

contexto social, o jogo veio ganhar um valor crescente na década de 60, com o aparecimento de 

museus, com concepções mais dinâmicas, onde nesses espações as crianças podiam tocar e 

manipular brinquedos e participar de jogos.Esse processo de valorização do jogo chegou ao Brasil 

no inicio da década de 80, com o aumento da produção cientifica a respeito dos jogos. 

Segundo SILVA (2004): 

Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador 
desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo 
competir em igualdade de condições com os inúmeros recursos que o 
aluno tem acesso fora da escola despertando ou estimulando, já que 
aprende e se diverte simultaneamente. (SILVA 2004, p. 26). 

Por isso, tendo visto a utilização do jogo para melhor fixar e estimular os alunos com o 

conteúdo propostodecidimos utiliza-lo como auxilio durante a execução no processo de ensino 

aprendizagem das palestras realizadas durante a IX Semana de Meio ambiente em Macau/RN. 

2 METODOLOGIA

O jogo intitulado “No Caminho do Mangue” foi utilizado durante as palestras feitas em

escolas na semana do meio ambiente do município de Macau-RN, a proposta do jogo é de com os 

conhecimentos repassados durante a palestra os alunos deveriam responder a questões 

propostas, para ganhar prêmios, fazendo assim uma apresentação mais dinâmica do importante 

conteúdo ministrado nas palestras. 

Regras: 

- O jogo deve ter no mínimo quatro jogadores onde cada um irar movimentar com sua

peça pelo tabuleiro por quatro caminhos diferentes. 

- Deverá ter um participante responsável por ler as perguntas cujo qual não deverá esta

participando de nenhumas das equipes. 
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- A cada turno um jogador de cada equipe deverá lançar o dado.

- As peças do tabuleiro só podem andar o numero de casas respectivamente ao número

apresentado após o lançamento do dado. 

- Cada pergunta tem três alternativas e apenas uma delas será a correta.

- Ganha o jogador que acertar o maior número de perguntas e alcançar primeiro o centro

do tabuleiro. 

Como jogar: 

Para iniciar o jogo, antes do mentor fazer a leitura da pergunta, o dado deverá ser jogado 

para que o número correspondente seja utilizado como pontuação (casas) para quem acertar a 

pergunta. 

Após o dado jogado o mentor deverá retirar uma carta-pergunta e lê-la para todos, onde 

na carta terá três alternativas de resposta (apenas uma correta). 

Cada grupo deve escolher apenas uma alternativa como resposta. O mentor na sequencia 

deverá informar quais grupos acertaram a pergunta e esse grupo poderá avanças as casas do 

tabuleiro, correspondente ao número do dado. 

Essa sequencia de rodadas se dará até que um grupo complete o caminho do tabuleiro. 

Em caso de empate serão feitas perguntas para os jogadores que estão empatados até que haja 

um único vencedor. 

3 DISCURSÃO

O jogo foi aplicado em diversas escolas que participavam da IX Semana de Meio Ambiente

do município de Macau-RN, durante palestras realizadas pelo Projeto Caranguejo Salineiro, (nosso 

grupo de pesquisa, IFRN/Macau) sobre a conscientização e a importância do Ecossistema 

manguezal. 

Após as palestras era pedido que as turmas se dividissem em quatro equipes onde cada 

equipe ficaria com um dos caminhos do jogo no intuito de conquista-lo, os alunos se mostravam 

muito participativos e animados durante a aplicação do jogo utilizando os conhecimentos que 

foram vistos durante a palestra, os alunos tinha que resolver questões do jogo. 

Pode-se observa que os alunos se mostraram muito curiosos a respeitos das questões que 

eram feitas e devido a pequena competição que o jogo propusera apresentavam-se ainda mais 

engajados em responder corretamente cada questão, a utilização do jogo como o fechamento das 

palestras veio a aumentar potencialmente a fixação do conteúdo e a melhor conscientização dos 

alunos sobre os temas proposto construindo assim uma melhor relação de ensino-aprendizagem.   
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4 CONCLUSÃO

Após a realização de todo projeto, constatamos que a utilização de jogo para o

encerramento das atividades e melhor compreensão dos conteúdos se mostrou muito satisfatória, 

atingindo nossas expectativas. 

Durante a programação da IX Semana de Meio Ambiente do município de Macau/RN 

fizemos a aplicamos do jogo, onde tivemos resultados positivos quanto a integração dos alunos, 

assim como o entusiasmo dos discentes de participarem das propostas didáticas apresentadas. 

Foi possível acompanhar durante as rodadas que o jogo traz consigo uma maneira a qual 

o aluno fica mais ativo-participativo, buscando o conhecimento para poder ganhar o jogo.

Como o método inicial foi uma explicação do conteúdo, todas as questões do jogo foram 

voltadas para asexplicações abordadas previamente, sendo assim, se sairia melhor quem melhor 

tivesse prestado mais atenção na aula.  

Os resultados foram os esperados, um ambiente mais criativo, alunos empolgados, uma 

melhor diálogo entre o aluno e o professor, por alguns momentos surgindo questionamentos até 

mesmo além daqueles que seriam o foco inicial do trabalho. 

 A partir desse pressuposto podemos sugerir que o jogo didático favoreceu a reflexão dos 

alunos sobre questões direcionadas a importância do manguezal em suas diversas áreas, fauna, 

flora, economia, dentre outras. Constatamos, durante os jogos, diferentes tipos de 

comportamento, onde alguns conseguiram ser mais efetivos nas questões que os outros. 

Notamos que o envolvimento dos alunos aconteceu de forma espontânea criando uma 

relação de parceria entre ambos, partindo de um objetivo em comum que favoreceu a todas as 

partes, proporcionando o desenvolvimento de um conhecimento até então visto apenas por 

forma oral explicativa e teórica.  

Por fim, a utilização de jogos didáticos favorece o aprendizado do aluno, estimulando-o a 

interagir e contribuir com as aulas, tornando o ambiente escolar mais dinâmico e divertido, 

contribuindo para o desenvolvimento da sensibilização ecológica no âmbito escolar.  

5   REFERÊNCIAS 

1. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. 2006.

2. CAMPOS, L. M. L.; BORTOLOTTO, T. M.; FELICIO, A. K. C. A Produção de jogos didáticos para o
ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. São Paulo: UNESP,
2003. Disponível em: <http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/aproducaodejogos.pdf>.

3. KISHIMOTO,T.M.Jogos e Brincadeiras na educação infantil. Campinas: Papirus, 2004.

908

http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/aproducaodejogos.pdf


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4. POZO, J. I. Aprendizagem de conteúdos e desenvolvimento de capacidades no ensino médio.
In: Coll, César et.al. Psicologia da aprendizagem no Ensino Médio. Rio de Janeiro: Editora. 2003.

5. SILVA, M. Jogos Educativos. Campinas: Papirus, 2004.

909



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

ISOLAMENTO E DETECÇÃO DE LEVEDURAS KILLER EM FRUTOS REGIONAIS 

M. C. S. Dantas; D. C. B. Patrocínio; J. L. A. Silva
E-mail: madsoncaio@outlook.com

RESUMO 

Leveduras killer são microrganismos capazes de 
secretar toxinas de caráter proteico, chamadas 
de toxinas killer, que são letais às células 
receptoras, podendo atuar eliminando outras 
células de microrganismos, como outras 
leveduras e bactérias. Desde a identificação do 
fenótipo killer nesses microrganismos, em 1963, 
muitas pesquisas vêm apresentando diversas 
aplicações potenciais para leveduras que exibem 
esse fenótipo, além das mesmas já terem sido 
encontradas em diferentes espécies vegetais, 
desde folhas e flores até frutos; no entanto, essas 
aplicações estão diretamente relacionadas ao 
habitat da levedura, pois a produção e a excreção 

das toxinas são influenciadas pelas condições 
ambientais. Devido à sua imunidade intrínseca, as 
leveduras killer não são afetadas pelas toxinas que 
produzem. Dentro desta perspectiva, o presente 
trabalho tem como objetivo realizar o 
isolamento e a detecção de leveduras que 
exibem o fator killer a partir de frutos regionais, 
tais como caju, umbu, cajá, etc., tendo em vista a 
gama de aplicações que podem ser sugeridas, como 
o biocontrole de microrganismos fitopatógenos, e a
contribuição para a caracterização de espécies
típicas da região Nordeste, com destaque para a
região do Seridó Potiguar.

PALAVRAS-CHAVE: toxinas killer, frutos regionais, biocontrole. 

ISOLATION AND DETECTION OF KILLER YEASTS IN REGIONAL FRUITS 

ABSTRACT 

Killer yeasts are microorganisms capable of secreting 
toxins – protein molecules –, named killer 
toxins, which are lethal to the receptive cells 
and can eliminate other microorganisms, like other 
yeasts and bacteria. Since killer phenotype 
identification, in 1963, several studies have 
presented many potential applications for yeasts 
that exhibit this phenotype and killer yeasts’ 
presence in many vegetable species parts, like 
leaves, flowers and fruits; however, these 
applications directly relate to the yeast 
habitat, because the environmental conditions 
influence

production and excretion of toxins. Due killer 
yeasts intrinsic immunity, the toxins they produce 
do not affect themselves. On this perspective, this 
research aims to perform isolation and detection 
of yeasts which exhibit killer phenotype from 
regional fruits, like cashew, umbu, cajá etc., 
looking for several applications, like biocontrol of 
plant pathogens, and the contribution to 
identification of typical species from Brazil 
Northeast region, especially from Seridó Potiguar 
region.

KEY WORDS: killer toxins, regional fruits, biocontrol. 
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1 INTRODUÇÃO 

As toxinas killer, também denominadas fator killer ou proteínas killer, são substâncias 

proteicas tóxicas – toxinas – secretadas por certas cepas de leveduras que têm efeitos letais sobre 

outras leveduras e uma ampla variedade de bactérias, além de uma gama de fungos filamentosos, 

o que possibilita o biocontrole dos microrganismos fitopatogênicos, ou fitopatógenos, e bolores

deteriorantes de alimentos. As leveduras produtoras dessas substâncias e o organismo humano

são imunes à ação dessas toxinas. Dentre as linhagens de leveduras com maior potencial

antagônico, são constatadas as das espécies Saccharomyces cerevisae e Sporobolomyces roseus.

Todavia, a capacidade de produção de toxinas killer tem sido evidenciada entre várias outras

espécies de leveduras (SCHMITT; BREING, 2002).

Os efeitos letais das toxinas killer sobre as células afetadas ocorrem após duas ações 

básicas. São elas: a ligação da toxina aos receptores específicos da parede celular e membrana 

plasmática e seu transporte para o citoplasma. Uma vez dentro da célula, as toxinas provocam o 

aumento da permeabilidade da membrana plasmática, causando: a ruptura e consequente perda 

de íons potássio (K+), ATP e metabólitos intracelulares; inibição de síntese dos principais 

componentes da parede celular, como glicanas e quitina, e de DNA; e bloqueio da fase G1 do ciclo 

celular de reprodução (CASTORIA et al., 2001; GOLUBEV et al., 2006). 

Desde sua identificação, várias aplicações vêm sendo propostas para essas leveduras. 

Como exemplos, há sua atuação como agentes de preservação de alimentos (LIU; TSAO, 2009; 

GORETTI et al., 2009; SANGORRÍN et al., 2001), agentes de controle em fermentações industriais 

(CIANI; FATICHENTI, 2001; LIMA et al., 2007), modelos para estudo em biologia molecular e 

classificação de microrganismos (FUENTEFRIA, 2008), ação antifúngica (BANERJEE; VERMAT, 2000; 

BUZZINI; MARTINI, 2001), estimulante para produção de anticorpos através da aplicação na 

produção de vacinas e, mais recentemente, no controle de microrganismos fitopatogênicos no 

período pós-colheita (GOUVEIA, 2007; COELHO et al., 2007; HASHEM; ALAMRI, 2009). 

As tendências de mercado atualmente orientam para um consumo de vegetais, como 

frutas e hortaliças, minimamente processados, com mitigação da interferência no processamento, 

bem como nas etapas de manejo, desinfecção, armazenamento, distribuição e venda, e, ainda, 

sem nenhuma alteração das características iniciais de produto fresco. Medidas são adotadas para 

a facilitação da comercialização de frutas, buscando o aumento de sua vida de prateleira através 

de várias técnicas amplamente conhecidas, como resfriamento e desenvolvimento de atmosfera 

controlada, usando-se filmes plásticos. Estes reduzem a perda de água e a velocidade de 

respiração, controlando a intensidade da migração de oxigênio e gás carbônico, cujo efeito de 

“atmosfera modificada” preserva a qualidade dos alimentos e prolonga sua validade. 

Outra tendência atual é a de baixa ou nula utilização de agrotóxicos ou pesticidas no 

campo, devido às várias consequências que estes podem ocasionar, como contaminação dos 
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produtos, manipuladores e consumidores e degradação dos ecossistemas. Como via de contorno 

desse problema existem os biopesticidas, substâncias orgânicas biodegradáveis produzidas por 

microrganismos que combatem pragas e não geram transtornos ecológicos. 

A observação sobre o possível efeito degradante de micotoxinas ligado à preservação de 

frutos no período de pós-colheita, fazendo uso de leveduras, torna-se bastante interessante, 

devido ao caráter inócuo de utilidade frutífera, onde se desconhecem linhagens naturalmente 

micotoxigênicas. A atividade “killer” em meios de cultura é expressa sob condições ácidas (pH 3-6), 

com maior atuação em pH 4-5 e temperaturas de 15-20 °C, podendo ser inativada sob 

temperaturas mais elevadas. 

O fenótipo killer foi inicialmente descrito em cepas de Sacchamomyces cerevisiae por 

Bevan e Makower, em 1963 (IZGU et al., 1997). Segundo a classificação desses pesquisadores, na 

natureza, é possível a ocorrência de três fenótipos distintos de leveduras: killer, sensível e neutro. 

Cepas com atividade killer são aquelas capazes de secretar proteínas que têm a capacidade de 

matar outras linhagens, as sensíveis. As linhagens neutras são as que não produzem toxinas e são 

imunes a elas (HIDALGO; FLORES, 1994). A expressão do fenótipo killer configura vantagem 

competitiva para obtenção de nutrientes, quando estes são limitados, sobre outros 

microrganismos (GORETTI et al., 2009). 

A expressão do fenótipo killer é influenciada por vários fatores do ambiente, 

primordialmente por pH e temperaturas de incubação (LIMA et al., 2007; SANTOS; MARQUINA, 

2004). Portanto, a utilização desses microrganismos está condicionada à manutenção de 

condições favoráveis à produção de sua toxina. A realização de prospecção dentro do nicho 

ecológico da levedura pode facilitar sua aplicação potencial (JANISIEWICZ; KORSTEN, 2002), 

reduzindo a necessidade de operações de controle e, consequentemente, os custos do processo, 

além de garantir a viabilidade dos microrganismos nas condições de uso pretendidas. Sendo assim, 

este trabalho objetiva o isolamento e a detecção de leveduras produtoras de toxinas killer 

associadas a frutos regionais, com o intuito de caracterizar espécies típicas e sugerir aplicações na 

eliminação ou redução a níveis seguros de microrganismos fitopatogênicos, podendo configurar 

atuação para biocontrole, ou controle biológico. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Leveduras killer 

O fenótipo killer foi primeiramente descrito em cepas de Sacchamomyces cerevisiae por 

Bevan e Makower, em 1963 (IZGU et al., 1997). Pela classificação desses pesquisadores, as cepas 

de leveduras podem ser divididas entre: cepas de atividade killer, que são aquelas capazes de 

secretar proteínas que matam outras linhagens; estas últimas são classificadas como sensíveis; e 
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linhagens neutras, que caracterizam-se por não produzirem toxinas e possuírem imunidade à sua 

ação (HIDALGO; FLORES, 1994). 

Desde sua identificação, muitas são as aplicações cogitadas para esses microrganismos, 

como sua atuação como agentes de preservação de alimentos (LIU; TSAO, 2009; GORETTI et al., 

2009; SANGORRÍN et al., 2001), modelos para estudo em biologia molecular e classificação 

taxonômica (FUENTEFRIA, 2008), agentes de controle em fermentações industriais (CIANI; 

FATICHENTI, 2001; LIMA et al., 2007), agentes de ação exterminadora de fungos (BANERJEE; 

VERMAT, 2000; BUZZINI; MARTINI, 2001), estimulante para a produção de anticorpos e, nos 

últimos tempos, tais fungos vem sendo adotados no controle de fitopatógenos em pós-colheitas 

(GOUVEIA, 2007; COELHO et al., 2007; HASHEM; ALAMRI, 2009). 

2.2 Biocontrole 

Biocontrole ou controle biológico trata-se de um método que usa meios biológicos naturais 

para diminuir a população de organismos considerados como fitopatógenos ou pragas. Para isso, 

usam-se outros organismos. 

No caso das leveduras killer, estas produzem toxinas que são prejudiciais às células 

afetadas, como outros fungos (leveduras e bolores) e uma considerável variedade de bactérias 

(DROBY et al., 2009). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta de frutos e isolamento das leveduras 

As amostras vegetais serão coletadas do meio-ambiente onde as mesmas existem, também 

podendo sua obtenção compreender pomares ou unidades de produção de frutas na região do 

Seridó do estado do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte - Campus Currais Novos. Espécies como caju (Anacardium occidentale L.), 

umbu (Spondias tuberosa), cajá (Spondias mombin L.), maracujá (Passiflora edulis) e outros frutos 

característicos da Caatinga ou apenas cultivados na região serão preferencialmente estudados. 

Os frutos serão acondicionados em recipientes térmicos e, depois, levados ao laboratório 

de Microbiologia do IFRN – Campus Currais Novos (MicroBio), onde serão selecionados de acordo 

com o estádio de maturação e integridade. 

Para as análises, realizadas imediatamente após a seleção, serão realizadas diluições 

seriadas (10-1, 10-2 e 10-3) a partir de 25 g de amostra da casca dos frutos ou folhas pesquisadas em 

225 mL de solução – salina fisiológica. Cada diluição será plaqueada em duplicata, utilizando a 

técnica spread plate em ágar batata dextrose (BDA-Difco), de potencial hidrogeniônico (pH) 3,5; 

ajustado com ácido tartárico a 10%. As placas serão incubadas por 72 horas a 28 °C e, após a 
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incubação, as colônias de cada placa serão isoladas e caracterizadas, sendo submetidas ao teste 

killer as que apresentarem características culturais e microscópicas específicas de leveduras.  

3.2 Determinação do fenótipo killer e caracterização 

A atividade killer será testada em triplicata, utilizando meio YEPD (extrato de levedura 10 g 

L-1, peptona 20 g L-1, glicose 20 g L-1, ágar 20 g L-1), com 0,003% de azul de metileno e tamponado

com tampão citrato 0,01 M, para pH 4,2. As cepas Candida glabrata Y-55 (NCYC 388) e

Saccharomyces cerevisiae (NCYC 1006), sensíveis à maioria das toxinas killer conhecidas, vão ser

cultivadas por 24 horas a 28 °C em BDA, suspendidas em solução salina fisiológica até 4 x 105

células mL-1, espalhadas na superfície do meio com cotonetes estéreis e incubadas a 25 °C por 30

minutos.

As leveduras a serem testadas serão inoculadas como um único ponto na superfície das 

placas semeadas com as leveduras sensíveis. Em seguida, as placas serão incubadas a 25 °C por 72 

horas. A presença de halo de inibição ao redor do ponto de inoculação indicará a positividade do 

teste (VITAL et al., 2002; CABRAL et al., 2009). 

Para fins de controle, serão utilizadas, simultaneamente, em cada teste, quatro cepas 

padrões killer, K1 (NCYC 232) Saccharomyces cerevisiae, K2 (NCYC 732) Saccharomyces cerevisiae, 

K4 (NCYC 388) Candida glabrata e K6 (NCYC 587) Kluveromyces fragilis. 

3.3 Avaliação do potencial das leveduras killer para biocontrole 

Uma vez havendo a fenotipagem dos microrganismos das amostras como sendo 

pertencentes à classificação de leveduras killer, tais cepas serão cultivadas para obtenção em 

maiores quantidades fazendo-se uso dos meios adequados. Posteriormente, as leveduras serão 

aplicadas diretamente, por dispersão controlada, sobre vegetais recém-colhidos para avaliação de 

sua atuação. Paralelamente, grupos-controle, de vegetais recém-colhidos sem a aplicação de 

leveduras, também serão considerados para efetivação da metodologia científica e confirmação 

da ação de tais microrganismos (AMABIS; MARTHO, 2010). 

Por conseguinte, todos os dados obtidos serão considerados, observando as diferenças 

entre as amostras dos grupos testados, para que se possa certificar o potencial killer existente em 

leveduras dos frutos regionais, obtidos na região do Seridó Potiguar. 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

Durante e após a realização do projeto, espera-se que se consiga obter leveduras killer e 

propor soluções técnicas a fim de se preservar a qualidade de outros frutos, prolongando sua vida 

de prateleira. As leveduras encontradas poderão ser testadas inicialmente nos pomares do próprio 
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IFRN - Campus Currais Novos, avaliando-se o potencial que tais cepas têm de atuarem como 

biocontroladores de microrganismos fitopatogênicos. 

Além de aplicações reais no setor agrícola de produção de alimentos, o projeto também 

contempla a formação de mão-de-obra qualificada na condução de análises microbiológicas em 

laboratório, contribuindo para a formação complementar de alunos do curso Técnico de Nível 

Médio Integrado em Alimentos do IFRN - Campus Currais Novos, além de estimularem os mesmos 

ao desenvolvimento de novos produtos e pesquisas no âmbito da Iniciação Científica. 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia: ciência e vida. Biologia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 
16-41.

BANERJEE, H.N.; VERMAT, M. Search for a novel killer toxin in yeast Pichia pastoris. Plasmid, v. 40, 
p. 181-183, 2000.

BUZZINI, P.; MARTINI, A. Large-scale screening of selected Candida maltosa, Debaryomyces 
hansenii and Pichia anomala killer toxin activity against pathogenic yeasts. Medical Mycology, 
v. 39, p. 479-482, 2001.

CABRAL, A. S.; CARVALHO, P. M. B.; PINOTTI, T.; HAGLER, A. N.; MENDONÇA- HAGLER, L. C. S.; 
MACRAE, A. Killer yeasts inhibit the growth of the phytopathogen Moniliophthora perniciosa, 
the causal agent of witches’ broom disease. Brazilian Journal of Microbiology, v. 40, p.108-
110, 2009. 

CASTORIA, F.; CURTIS, F.; LIMA, G.; CAPUTO, L.; PACIFICO, S.; DE CICCO, V. Aureobasidium 
pullulans (LS30) an antagonist of postharvest pathogens of fruits: studies on its modes of 
action. Biology and Technology, v. 22, p. 7-17, 2001. 

CIANI, M.; FATICHENTI, F. Killer toxin of Kluyveromyces phaffii DBVPG 6076 as a biopreservatives 
agent to control apiculate wine yeasts. Applied Environmental Microbiology, v. 67, p. 3058-
3063, 2001. 

COELHO, A.R.; CELLI, M.G.; ONO, E.Y.S.; WOSIACKI, G.; HOFFMANN, F.L.; PAGNOCCA, F.C.; 
HIROOKA, E.Y. Penicillium expansum versus antagonist yeasts with perspectives of application 
in biocontrol and patulin degradation. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 50, p. 
725-733, 2007.

DROBY, S.; WISNIEWSKI, M.; MACARISIN, D.; WILSON, C. Twenty years of postharvest biocontrol 
research: is it time for a new paradigm? Postharvest Biology and Technology, v. 52, p. 137-
145, 2009. 

FUENTEFRIA, A. M. Bioprospecção de leveduras killer com potencial para aplicação em biotipagem 
de microrganismos patogênicos humanos. 2008. 144 f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e 
Molecular) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

GOLUBEV, W. I, Antagonistic interactions among yeasts. In: ROSA, C.A.; PETER, G. (Org.). The yeast 

915



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

handbook: biodiversity and ecophysiology of yeasts. Berlin: Springer, 2006. p. 197- 219. 

GORETTI, M.;TURCHETTI, B.; BURATTA, M.; BRANDA, E.; CORAZZI, L.; VAUGHAN- MARTINI, A.; 
BUZZINI, P. , In vitro antimycotic activity of a Williopsis saturnus killer protein against food 
spoilage yeasts. International Journal of Food Microbiology, v.131, p. 178-182, 2009. 

GOUVEIA, A. Controle em campo de pós-colheita de doenças e metabolismo do morangueiro após 
tratamento com Saccharomyces cerevisiae. 2007. 85 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

HASHEM, M.; ALAMRI, S. The biocontrol of postharvest disease (Botryodiplodia theobromae) of 
guava (Psidium guajava L.) by the application of yeast strains. Postharvest Biology and 
Technology, v. 53, 123-130, 2009. 

HIDALGO, P.; FLORES, M. Occurrence of the killer character in yeasts associated with Spanish wine 
production. Food Microbiology, v. 11, n. 2, p. 161-167, 1994. 

IZGU, F.; ALTINBAY, D.; YUCELIS, A. Identification and killer activity of yeasts contaminating starter 
cultures of Saccharomyces cerevisiae strains used in the Turkish baking industry. Food 
Microbiology, v.14, n. 2, p. 125-131, 1997. 

JANISIEWICZ, W. J.; KORSTEN, L. Biological control of postharvest diseases of fruits. Annual Review 
of Phytopathology, v. 40, n. 411-441, 2002. 

LIMA, J.R.; BRUNO, L.; M.; SILVA, J. L. A. E CASIMIRO, A. R. S. Potencial de utilização de leveduras 
killer para produção de cachaça. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 38, n. 4, p. 366-371, 
2007. 

LIU, S., M. Inhibition of spoilage yeasts in cheese by killer yeast Williopsis saturnus var. saturnus. 
International Journal of Food Microbiology, v. 131, p. 280-282, 2009. 

SANGORRÍN, M. P.; ZAJONSKOVSKY, I. E.; LOPES, C. A.; RODRIGUEZ, M. E.; DE VAN GIRAUDO 
BROOCK, M. R.; CABALLERO, C. Killer behaviour in wild wine yeasts associated with Merlot 
and Malbec type musts spontaneously fermented from Northwestern Patagonia (Argentina). 
Journal of Basic Microbiology, v. 41, p. 105-113, 2001. 

SANTOS, A.; MARQUINA, D. Killer toxin of Pichia membranifaciens and its possible use as a 
biocontrol agent against grey mould disease of grapevine. Microbiology, v. 150, p. 2527-2534, 
2004. 

SCHMITT, M. J.; BREINIG, F. The viral killer in yeast: from molecular biology to application. FEMS 
Microbiology, v. 26, p. 257-276, 2002. 

VITAL, M. J. S.; ABRANCHES, J.; HAGLER, A. N.; MENDONÇA-HAGLER, L. C. Mycocinogenic yeasts 
isolated from Amazon soils of the Maracá Ecological Station, Roraima-Brazil. Brazilian Journal 
of Microbiology, v. 33, p. 230-235, 2002. 

916



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

CONTROLE AMBIENTAL DOS RECURSOS NATURAIS: REUSO DA ÁGUA NUMA 
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E-mail: wilianyrsa@hotmail.com1; nicholycsouza@gmail.com²; leci.reis@ifrn.edu.br³

RESUMO 

Tendo como intuito a conscientização de 

que o consumo de água exagerado e seu 

desperdício representam grande perigo para o 

meio ambiente, esse artigo prevê propostas de 

melhorias em ambientes que possuem uma 

grande utilização de água. Para isso, foi 

pesquisado acerca de projetos que pudessem 

trazer soluções para este problema 

e em seguida foi escolhida uma lavanderia em 

Natal, Rio Grande do Norte para aplicação de uma 

entrevista com o objetivo de determinar se essa 

estaria disposta e capacitada para efetuar 

mudanças nos seus procedimentos e evitar o 

desperdício de água.  

PALAVRAS-CHAVE: Reuso da água, recursos naturais, meio ambiente.

ENVIRONMENTAL CONTROL OF NATURAL RESOURCES: WATER REUSE IN 
CLOTHING LAUNDRY IN NATAL – RN  

ABSTRACT 

Aiming at the realization that the excessive 

water consumption and wastage represent great 

danger to the environment, this article provides 

proposals for improvements in environments that 

have a high water use. For this, was researched 

about projects 

that could bring solutions to this problem and then 

was chosen a laundry in Natal, Rio Grande do Norte 

to apply a interview in order to determine whether it 

would be willing and able to make changes in their 

procedures and avoid wasting water. 

KEY-WORDS: Water reuse, natural resources, environmental.
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1 INTRODUÇÃO 

Percebendo que a água atualmente é uma importante questão a ser explorada, sendo um 

recurso extremamente usado e insubstituível, é preciso procurar maneiras de aperfeiçoar o seu 

uso. 

Como previsto na resolução № 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) de 

28/11/2005, os custos de tratamento de água vem se elevando devido à degradação de 

mananciais e para que esse bem seja mais preservado, uma solução viável seria o seu reuso. 

Tendo em vista que essa medida traria a redução da descarga de poluentes em corpos receptores, 

trazendo dessa forma, uma maior conservação dos recursos hídricos. 

Visto que o uso exacerbado e o desperdício desse recurso é amplamente encontrado em 

diversos setores da nossa sociedade, foi percebida a necessidade de encontrar meios como o 

projeto ’’Reuso de Água do Destilador do LAA do IFPB – JP’’. Baseado em uma simples ideia, o 

projeto consiste no reaproveitamento da água utilizada para a limpeza da própria vidraria do 

laboratório. Entretanto, essa ideia foi adequada para ambientes como o de uma lavanderia.  

Com o intuito de transformar-se em um empreendimento mais sustentável, a empresa 

adotaria estratégias que pudessem poupar o recurso. Através de um projeto hidráulico que 

tornasse possível a captação e armazenamento adequados do efluente desperdiçado, a empresa 

passaria a contar com essa água para realizar a manutenção da limpeza interna dela própria, 

causando, desse modo, um gasto menor de água potável.  

Este estudo tem como objetivo geral pesquisar sobre controle ambiental dos recursos 

naturais tendo como foco o reuso da água como estratégia sustentável em lavanderias de roupas 

para que esse recurso tão indispensável a vida possa ser visto com maior importância.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com a expansão demográfica tem-se verificado uma concentração populacional em áreas 

que apresentam disponibilidade hídrica, e com isso aumentando a demanda por água potável em 

escala, tanto local quanto, mundial (EMMANUEL et al., 2005). As atividades antrópicas sobre os 

recursos naturais além de poder provocar degradação crescente dos corpos hídricos, em 

detrimento da produção e do consumo, criando um cenário de escassez de água potável, podendo 

comprometer a sustentabilidade das atuais e futuras gerações. 

Para que uma atividade possa ser considerada sustentável num determinado local, deve 

promover certo equilibro na relação do homem com os recursos naturais (solo, água, vegetação e 

ar) sem comprometer dimensões: ambiental, econômica, social e institucional (SACHS). 
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Além disso, os seres vivos necessitam de água, é de entendimento geral de que sem ela é 

impossível à vida. Atualmente a escassez desse recurso natural está sendo um fator muito 

agravante, se levarmos em consideração que o consumo médio de água por habitante no mundo 

pode chegar a 700 litros por dia (MORADI; GIL, 2002). 

Conforme a Declaração Universal dos Direitos da Água, Art. 6° a água tem um valor 

econômico, rara e dispendiosa e que pode se tornar escassa devido a fatores naturais e 

antrópicos. Nesse contexto o reuso da água é conceituado como sendo um processo pelo qual a 

água passa para que possa ser utilizada novamente. A resolução nº 54 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH) estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reuso direto não potável de água. Nesse processo pode haver ou não um tratamento da água, 

dependendo da finalidade para a qual vai ser reutilizada. 

Nesse sentido, o reuso de água passa a ser uma estratégia sustentável na medida em que 

compreende o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do 

consumo de água potável (TELLES; COSTA 2010). 

Por esse viés as águas de reuso são classificas em duas grandes categorias: potável direto e 

indireto e reuso não potável. Vamos destacar o reuso não potável para fins de uso em lavanderias 

de roupas. A estratégia de reutilização e ou recuperação de materiais descartáveis a partir de 

resíduos, para reutilizá-lo. A reciclagem de água é geralmente sinônima de recuperação e reuso de 

água (RESENDE, 2010). 

Diante do entendimento de que o Estado não é capaz de proporcionar todas as soluções 

para os problemas da sociedade, fazem-se necessárias estratégias que contribuam a minimizar o 

desperdício e aumentar a oferta desse bem. Porém, para que seja efetivado o controle do uso da 

água utilizada nas lavanderias de roupas, em que a maioria dos resíduos de água servida é 

descartada e não fazendo parte do ciclo da atividade, na lavanderia, o que pode contribuir para o 

desperdício desse bem, (MANGRICH et al., (2014) tão necessário a vida na terra. 

3 METODOLOGIA 

   Este trabalho pautou-se em pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) em que analisou termos, 

conceitos, normas e tipos de reuso da água, mas precisamente em lavanderias, com base em 

pesquisas bibliográficas em livros e dissertações para a fundamentação de um conceito. As fontes 

exploradas mostraram a melhor forma que essa empresa poderia desenvolver o projeto, dentro 

do possível para a mesma.  

    A fim de amenizar os impactos causados pelo uso exacerbado de água na lavanderia, é 

proposto o reuso dos efluentes gerados com a finalidade de diminuição do consumo de água e 

podendo assim, essa água agora ser reutilizada para lavagens internas e garante também devolvê-
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la ao meio ambiente sem resíduos químicos que foram utilizados no momento da lavagem, que 

podem causar danos à natureza. 

    O método consiste em um Projeto Hidráulico, que possibilite a captação e o 

armazenamento adequado do efluente desperdiçado para posteriormente ser utilizado na 

manutenção da limpeza interna da empresa. 

Para isso, foi elaborada uma entrevista, direcionada ao responsável de uma lavanderia 

localizada em Natal, Rio Grande do Norte, onde a pauta foi à apresentação do projeto ’’Reuso de 

Água do Destilador do LAA do IFPB – JP’’, que consiste em reutilizar a água para a lavagem de sua 

própria vidraria, no entanto, a empresa de lavagem de roupas utilizaria o método desse projeto 

com a finalidade de armazenamento para o uso de limpeza interna da empresa. 

    Tabela 1 – Entrevista realizada ao responsável da lavanderia 

1 – A empresa adota alguma política de reuso da água utilizada? 
Se sim, quais? 

2 – A empresa conhece o conceito de marketing ambiental? Se 
sim, há possibilidade de adoção dessa estratégia? 

3 – Sabendo que existe uma problemática do uso exagerado de 
água, a empresa estaria disposta a adotar medidas sustentáveis? 

4 – Caso adotasse medidas de produção mais limpa, o que a 
empresa esperaria de positivo de tal ação? 

5 – Seria viável a realização do projeto hidráulico na lavanderia? 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização da visita a lavanderia foram obtidos os seguintes resultados: com relação 

as políticas internas de reuso da água utilizada, a empresa não conta com a realização de 

nenhuma. Não tendo nem o conhecimento de estratégias como a do marketing ambiental. 

Em contrapartida a empresa mostrou se disposta a conhecer e adotar medidas que 

promovam a transformação no seu funcionamento. Essa espera que, com a adoção de medidas de 

produção mais limpa, haja um gasto menor, o que geraria, além de um menor consumo de água, 

lucro financeiro para a empresa.  

Outro aspecto observado como vantajoso, seria o retorno positivo para a imagem da 

empresa, que seria vista como uma empresa consciente ambientalmente. É perceptível o 

interesse da empresa quanto à aquisição dessas práticas, apesar de no momento não ser viável a 

reprodução do projeto hidráulico, foi relatado que há intenção de realiza-lo no futuro. 
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De acordo com os dados abordados na lavanderia, espera-se que futuramente com a 

adesão desse projeto, a água das lavagens de roupa seja destinada a limpeza interna, com isso, 

espera-se uma redução de gastos, bem como um marketing ambiental que gere retorno positivo 

para a imagem da empresa. Além disso, com a adoção de uma pratica de produção mais limpa, 

espera-se evitar o derramamento de dejetos em rios ou em locais inapropriados, protegendo, 

desse modo, esse recurso natural tão importante e indispensável à vida. 

5 CONCLUSÃO 

Conclui-se que este projeto trará resultados consideravelmente positivos para o ambiente 

e para a empresa que adotá-lo, pois além de trazer aos proprietários das empresas resultados 

significativos, minimiza o consumo de água potável e reutiliza os efluentes oriundos resultantes 

das lavanderias, evitando assim que sejam despejados em locais inapropriados no meio ambiente.  

Tendo em vista os benefícios que poderiam ser ocasionados com a implantação deste 

projeto, espera-se que esse, quando possível seja implantado com sucesso na empresa. 
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RESUMO 
A Gestão Ambiental tornou a implantação 

da responsabilidade social uma prática que 
vem ganhando cada vez mais espaço nas 
instituições públicas e privadas. Por meio dela é 
possível à mobilização das organizações para se 
adequar à acessão de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, tendo como intuito 
a busca pela melhoria constante dos 
produtos, serviços e ambiente de trabalho, em 
toda organização. Nesse sentido, este artigo tem 
como objetivo analisar práticas de 
responsabilidade social em restaurantes de um 
shopping de Natal-RN. A partir do objetivo 

citado, a metodologia se consolidou em pesquisas 
bibliográficas e descritivas, como também a 
realização de um estudo de caso em quinze 
restaurantes escolhidos aleatoriamente, nos quais 
foram aplicadas entrevistas com os funcionários 
desses restaurantes, objetos desse estudo. Como 
resultado, identificou-se que os restaurantes 
estudados pouco praticam a responsabilidade social, 
pois, segundo os entrevistados, a principal barreira 
para isso são os custos para implantação de tal 
prática. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social, restaurantes, meio ambiente, gestão ambiental. 

PRATICS OF SOCIAL RESPONSIBIITY IN RESTAURANTS OF ONE SHOPPING MALL  IN 
NATAL-RN 

ABSTRACT 
The Environmental Management has become 

social responsibility implementation a practical 
what have been gaining more and more space in 
public and privacy institutions. It through is 
possible mobilizing organizations at suit 
accession an ecologically balanced environment, 
with the intention to improve the product quality, 
services and work environment in all organization. 
In that sense, this article has the main objective 
to identify corporate social responsibility in 
food companies in one shopping mall of the 
Natal/RN.  

As from the objective cited, the methodology has 
consolidated as bibliographic research and 
descriptive, besides the case of study in fifteen 
randomly selected restaurants, through local visits 
and interview with employees, aim this study. As a 
result, it's been identified that, the studied 
restaurants, do not pratic often the social 
responsibility practices, with the principal 
demotivating the high costs detect by companies 
implementing aforementioned. 

KEY-WORDS: Social Responsibility, restaurants, environment, environmental management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente vem ganhando cada vez mais importância a cada dia, 
existe uma preocupação com a qualidade do ambiente onde vivemos, que se torna cada vez 
mais imprevisível e tem gerado uma preocupação relevante por parte das organizações quanto 
a sua gestão. Na tentativa de uma adequação eficiente, as organizações passaram a se 
preocupar com a responsabilidade social, o que tem se confirmado, nos últimos anos, como 
uma tendência no setor público e na iniciativa privada. 

Para alcançar os resultados nesse contexto as organizações devem desempenhar funções 
que além de garantir a maximização dos seus recursos financeiros, respeitem o meio ambiente 
e promova o bem-estar dos grupos sociais que com ela interage na sociedade. 

O vigente trabalho foi desenvolvido com base em materiais já elaborados, tais como livros 
e artigos científicos, e adotou como procedimentos metodológicos a pesquisa descritiva que, 
segundo Gil (2008), tem como objetivo principal a descrição das características de determinada 
população ou de determinado fenômeno. Sendo uma dessas características a coleta de dados 
por meio de questionário e de observação. 

O presente trabalho é um estudo de caso, segundo Yin (2005), estudo de caso é uma 
investigação baseada na observação de coisas, o mesmo pode englobar técnicas de coleta e 
análise de dados e planejamento. Diante disso, o presente estudo consolida-se em pesquisas 
bibliográficas do tipo descritiva, realizada por meio de sites, artigos e teses, e ainda a aplicação 
de entrevistas em quinze restaurantes, realizadas com funcionários do local. 

O universo amostral teve como alvo estabelecimentos do ramo alimentício de um shopping 
da cidade de Natal, RN. Para todos os entrevistados foi garantido o anonimato, tendo em vista 
que muitos não estavam dispostos a se identificar e/ou demonstrar suas fragilidades sobre o 
tema. 

Foram desenvolvidas dez perguntas fechadas, aplicadas no dia 8 de julho de 2014, que 
buscaram identificar práticas de responsabilidade social no tipo de empresas já citada. Após a 
coleta de dados feita com a entrevista a partir das perguntas desenvolvidas, os resultados 
foram consolidados em gráficos e analisados para a obtenção dos resultados apresentados 
nesse estudo. 

As organizações capazes de realizar tais funções, podem não ser estritamente as mais 
desenvolvidas, mas também, aquelas próximas às pessoas, que desenvolvem um serviço de 
relacionamento direto, a exemplo dos restaurantes. Estes, segundo o SEBRAE (2010), 
caracterizam-se por ser um estabelecimento comercial onde se preparam e servem refeições, 
sobremesas, sucos e refrigerantes, podendo atuar na produção, quando comercializa produtos 
de sua própria fabricação para venda aos consumidores, e como revendedor, quando 
comercializa produtos industrializados ou não, adquiridos de terceiros.  

Diante disso, há uma necessidade de saber se esses lugares estão procurando melhorias, 
tanto para os trabalhadores, quanto para o consumidor que usufrui dos serviços oferecidos. Por 
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fim, vistos que esses espaços podem se beneficiar qualitativamente das mudanças no 
tratamento ambiental e preocupação social como seus funcionários e público externo, este 
artigo tem como objetivo analisar práticas de responsabilidade social em restaurantes de um 
shopping de Natal-RN. 

Vistos que esses espaços podem se beneficiar qualitativamente das mudanças no 
tratamento ambiental e preocupação social com o meio, este artigo tem como objetivo analisar 
práticas de responsabilidade social em restaurantes de um shopping de Natal-RN. 

Este artigo está estruturado em cinco seções. Na seção dois são apresentados conceitos de 
responsabilidade social, depois a metodologia utilizada, em seguida os resultados e discussão e, 
logo após, é exposta a conclusão do trabalho. Por fim, temos as referências utilizadas durante a 
construção do artigo.  

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Com o grande surgimento de empresas e, decorrente disso, o crescimento da concorrência 
entre elas, surgiu a responsabilidade social como forma de marketing. Porém, o conceito de 
responsabilidade social é, ainda, muito discutido. Chamberlain (1979), define responsabilidade 
social como sendo a ação dos dirigentes de uma empresa frente a uma determinada situação, e 
explica que pode ser satisfeita apenas pelo ótimo desempenho das obrigações para com os 
indivíduos em particular e não para a sociedade como um todo.  

Porém, há autores que contrariam a explicação de Chamberlain, e que julgam 
responsabilidade social como algo além de obrigações ou leis. Frederick (1979), vê a 
responsabilidade social como uma preocupação das empresas para com as expectativas do 
público. Seria a utilização de recursos humanos, físicos e econômicos para fins sociais amplos, e 
não somente para satisfazer interesses de pessoas ou organizações em particular.  

Mas, apesar das afirmações feitas por Frederick, há autores que ainda relatam uma 
dificuldade de interpretar o que é responsabilidade social. Porém, o fato de não poder ser 
claramente definido, não quer dizer que não possa ser avaliado, estudado e implantado com 
segurança. Segundo Carroll (1979), deve-se avaliar muito bem o aspecto econômico, legal e 
ético, além da expectativa da sociedade no que se refere a responsabilidade social da empresa.  

Melo, Neto e Froes (2001) acreditam que as ações socialmente responsáveis da empresa 
aumentam a produtividade no trabalho, criam maior motivação, autoestima e orgulho entre os 
funcionários. Além disso, as características de uma empresa socialmente responsável podem 
influir nos seus lucros, pode ser um ponto de decisão dos consumidores. Para Srour (1998), por 
exemplo, uma empresa socialmente responsável mantém parceria efetiva com clientes e 
fornecedores, gerando produtos de qualidade e assegurando durabilidade, confiabilidade e 
preços competitivos. 

Atualmente, todos os seres humanos estão relacionados ao modo como o meio é tratado e 
isso incluí as empresas e seus empreendimentos. A questão ambiental é de evidente 
preocupação já que tornou-se uma pressão externa ligada diretamente ao desenvolvimento e 
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competição do mercado consumidor, assim, uma empresa socialmente responsável está 
diretamente associada à forma como trata o meio ambiente e é capaz de atingir mercados mais 
seletivos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As empresas assumem responsabilidades para com a sociedade de acordo com o 
desenvolvimento do estabelecimento. Tendo esse ponto de vista em consideração, a entrevista 
desenvolvida para ser feita com empresas alimentícias possibilitou o levantamento de 
informações referentes ao conhecimento e/ou possível implantação da Responsabilidade Social 
nesses espaços. A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da 
caracterização dos espaços citados, localizados em um shopping de Natal-RN. 

O levantamento de dados compreendeu informações diversas. As imagens resultantes do 
estudo mostram a qual ponto as empresas se comprometem em estabelecer uma boa relação 
para com a sociedade e o meio ambiente. 

Na figura 1 é possível analisar o levantamento feito em 15 estabelecimentos, quanto aos 
questionamentos realizados para a identificação das práticas de responsabilidade social.   

Figura 1 – Perguntas de identificação de práticas da responsabilidade social. 

Os gráficos determinam que em sua maioria, as empresas alimentícias que estão em 
constante contato com as pessoas no shopping, não possuem um planejamento estratégico 
Socioambiental/Sustentabilidade, o que significa uma baixa garantia da qualidade prestada 
pelos serviços e pelas atividades desenvolvidas no estabelecimento. Um pouco menos de 50% 
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ainda apresenta algum tipo de planejamento enquanto um dos entrevistados alegou a “Não 
aplicação” do questionamento para a sua empresa. 

No segundo questionamento, maioria das empresas, apesar de não possuírem em sua 
totalidade um planejamento estratégico socioambiental, considera importante a pratica de 
ações desse caráter. Esses dados identificam o nível de conhecimento do meio social e permite 
estimar uma mudança objetiva dos setores para se adequar as responsabilidades que 
consideram relevantes. Ainda nos questionamentos, outras duas empresas não consideram de 
real importância às práticas já citadas enquanto uma outra acredita que o questionamento não 
se aplique. 

Relevante à ciência dos funcionários das práticas de responsabilidade social praticadas ou 
não nos espaços de trabalho, poucas empresas afirmaram que esses estão cientes das políticas 
em estudo. Isso confirma a falta de informação que a organização hierarquizada pode provocar 
quando não bem trabalhada. Três estabelecimentos responderam que seus funcionários não 
possuíam tal ciência enquanto apenas duas alegaram que estes sabiam de parte das atividades 
desenvolvidas. 

Figura 2 – Perguntas relacionados as práticas de Responsabilidade Social da empresa para com os seus 
funcionários. 

Quanto a projetos de responsabilidade sociais mais comuns, muitas empresas afirmaram 
que fornecem auxílio alimentação aos seus funcionários inclusive aquelas que afirmaram não 
possuir nenhum tipo de planejamento de responsabilidade implantada na empresa. Apenas 
cinco, das 15, afirmaram não possuir a política. 

No segundo conjunto de colunas, nota-se que quase a totalidade dos entrevistados fornece 
auxílio transporte aos funcionários, apenas um foi negativo a política. É perceptível a tentativa 
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das empresas de fornecer serviços aos funcionários para assim manter uma boa qualidade de 
atendimento e uma equipe adequada ao meio de trabalho. 

Nas ultimas colunas, é possível analisar o gráfico e determinar que onze empresas 
responderam “não” ao questionamento quanto ao fornecimento de assistência médica aos 
seus funcionários, em contra partida apenas quatro determinaram que fornecem tal benefício. 
O custo elevado é um dos motivos pelo qual os estabelecimentos preferem não adotar a 
responsabilidade. 

Figura 3 – Perguntas para identificação dos desmotivadores que influenciam na implantação da RS. 

O gráfico da Figura 3 revela as considerações das empresas quanto a dificuldade 
enfrentada por elas para a implantação de políticas socioambientais. 60% das empresas alegam 
que os altos custos que são gerados refletem o maior obstáculo, outras 27% determinam que o 
impedimento está na falta de incentivos governamentais, e poucas preferiram determinar 
outros motivos para explicar o revés. Percebe-se então que todos determinaram uma 
dificuldade para o desenvolvimento da atividade. 
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Figura 4 – Perguntas para identificação de aspirações da empresa na área da Responsabilidade Social. 

Na questão em destaque na figura 4, apesar de seis empresas não serem aptas a responder 
o questionamento, as que possuem algum planejamento ou já de fato projeto de
responsabilidade social preferem, em sua maioria não se utilizar dessas ações para gerar um
marketing a favor da instituição. Apenas três, alegaram a utilização do recurso e isso reflete a
política tomada pelos estabelecimentos alimentícios em suas áreas de atuação.

Mesmo na ausência de políticas grande partes dos entrevistados, 10 em 15, acreditam que 
projetos de cunho socioambiental melhoram a imagem e o rendimento das instituições, 
determinando dessa forma o interesse delas pela responsabilidade social. 
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Figura 5 – Perguntas para a identificação de preocupações relacionada a normatizações de RS. 

No último questionamento, pode-se fazer um balanceamento quanto ao conhecimento das 
empresas das normatizações e certificações que a responsabilidade social contempla. Apesar 
de poucas conhecerem e apenas uma ter algum tipo de certificação, a grande maioria 
apresentou interesse em implantar após a realização de uma breve explanação da função de 
cada normatização e suas vantagens. 

4 CONCLUSÃO 

O seguinte estudo teve como objetivo identificar a prática das ações sócio responsáveis nas 
empresas alimentícias de um shopping na cidade de Natal/RN. Para alcançar o objetivo 
realizou-se pesquisas bibliográfica e descritiva, com emprego de instrumento de coleta de 
dados através de um estudo de caso, em quinze restaurantes escolhidos aleatoriamente, por 
intermédio de visitas in loco e entrevistas aplicadas com funcionários dos locais, objetos desse 
estudo. O principal resultado que até mesmo nos impressionou, foi o exposto na figura 5, por 
saber que mais de 60% das empresas nem mesmo conhecem as principais normas de 
responsabilidade socioambiental. 

A pesquisa chegou a uma limitação devido à recusa de alguns entrevistados não responder 
os questionamentos.  A meta era entrevistar mais que o dobro dos entrevistados obtidos. Uma 
recomendação para novos estudos que venham a ser realizados, diz respeito ao 
desenvolvimento dessa pesquisa em outros shoppings da cidade de Natal-RN, haja vista que 
pode é provável que apontem outros sobre como as empresas virtuais cumprem com seu dever 
socioambiental.  
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RESUMO

Este artigo buscou identificar os principais 
resíduos sólidos gerados na construção civil e quais 
podem ser os principais impactos ambientais 
causados por eles, no caso de descarte indevido dos 
mesmos. Sendo isso indicativo de alarme e geração 
de prejuízos muitas vezes irreversíveis ao nosso 
meio natural. Além disso aborda sugestões viáveis e 
econômicas de descarte desses materiais e uma 
possível reutilização deles como tentativa de 
conscientizar e reverter a situação dos resíduos 
sólidos criados após descarte, demolição e 
manutenção em obras da Construção Civil. A 
pesquisa foi realizada por meio de análises 

bibliográficas, tendo como referências artigos 
científicos, legislações, livros e normas técnicas 
relacionadas ao tema. A justificativa se dá pelo 
interesse dos pesquisadores em analisar e obter 
conhecimentos acerca dos riscos causados ao 
ambiente e também pela sua ocorrência expressiva 
na Construção Civil. Percebeu-se que a temática 
merece real destaque e investimentos, por se tratar 
de uma área bastante abrangente da Construção Civil 
e que está em constante crescimento, tornando-se 
essencial a preocupação com as questões ambientais 
intrínsecas às suas atividades no país. 

PALAVRAS-CHAVE: Construção Civil, descarte, impactos ambientais, resíduos sólidos, reutilização. 

STUDY OF ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED BY THE DISPOSE OF 

SOLID WASTE OF CONSTRUCTION 

ABSTRACT

This paper aims to identify the main solid 

waste generated in construction and which may 

be the main environmental impacts caused by 

them, in the case of improper disposal thereof. 

This being indicative of alarm and and 

generation of often irreversible damage to our 

natural environment. Moreover discusses 

feasible and economic suggestions of disposal 

of these materials and a possible reuse them 

as an attempt to raise awareness and turn 

the situation of solid waste created after 

disposal, demolition and maintenance works of 

Construction. The study was conducted 

through bibliographical analyzes with the scientific 

articles references, legislation, technical standards 

and books related to the topic. The justification is 

given by the interest of researchers to analyze and 

gain knowledge about the risks caused to the 

environment and also for its remarkable occurrence 

in Construction. It was observed that the theme 

deserves real standout and investments, because it is 

a very comprehensive area of Construction and is 

constantly growing, making it essential concern for 

the intrinsic environmental issues to its activities in 

the country. 

KEY-WORDS: construction, dispose, environmental impacts, reuse, solid waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preservação ambiental atualmente é um assunto bastante discutido mundialmente. A 

humanidade vem se utilizando, desde os tempos mais remotos, dos recursos naturais do planeta, 

modificando a natureza em diferentes aspectos. Nesse sentido a construção civil tem contribuído 

consideravelmente para o aumento nos índices da geração de resíduos sólidos, tendo em vista 

que pode ser considerada uma das atividades menos sustentáveis do planeta. Apesar dos grandes 

avanços da construção civil e de suas contribuições positivas para a sociedade, ela também é 

responsável pela geração e descarte de um percentual significativo dos resíduos sólidos, se 

comparado ao percentual de outros setores. Esse problema é percebido em várias etapas de 

atuação desse setor, tanto nos processos de produção de materiais, como o gesso, quanto na 

execução de demolições de antigas edificações ou até mesmo em reformas. 

Atualmente, a realidade da construção civil vem sofrendo modificações. As empresas do 

setor têm se preocupado em adotar novas medidas a partir de iniciativas que buscam a 

sustentabilidade e visam resolver a problemática do descarte inadequado de resíduos, no que diz 

respeito a adquirir um melhor rendimento, ambientalmente mais satisfatório nos seus serviços. A 

legislação tem se tornado cada vez mais rígida no que se refere aos impactos ao meio ambiente. 

Cabe ao setor adaptar-se a fim de atender a essas exigências. Desse modo, as novas edificações e 

todo seu processo construtivo poderão, enfim, adquirir roupagens ambientalmente mais 

conscientes e custos mais rentáveis. 

Diante do atual cenário, que busca a maior conscientização ambiental, este artigo tem 

como objetivos estudar os tipos de resíduos provenientes da construção civil e os prejuízos 

ambientais decorrentes deles, bem como identificar possíveis resoluções para a problemática do 

descarte desses resíduos. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada por meio de análises bibliográficas, tendo como referências artigos 

científicos, legislações, livros e normas técnicas relacionadas ao tema. Para uma melhor 

compreensão e abordagem do tema, foi estabelecida uma ordem de raciocínio coesa e coerente, 

usando sua subdivisão como artifício. Para isso, o objeto de estudo é apresentado desde sua 

origem, abordando até os impactos gerados pelo descarte indevido do material. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Geração dos resíduos sólidos da Construção Civil (RCC) no Brasil 

O ramo da construção civil vem apresentando percentuais de contribuição significativos na 

geração de resíduos sólidos segundo estimativas que analisam a atuação desse setor no país. 

“Ainda que os resíduos produzidos nas atividades de construção, manutenção e demolição 

tenham estimativa de geração muito variável, admite-se que os valores típicos encontram-se entre 

0,40 e 0,50 t/hab.ano” (SINDUSCON-CE, 2011, apud JOHN, 2001). A Tabela 1 apresenta dados 

sobre a produção diária e anual de RCC em algumas cidades brasileiras. 

Tabela 1: Geração de Resíduos sólidos da Construção Civil em algumas cidades brasileiras, considerando 

quantidade gerada em toneladas por dia e taxa de geração em toneladas por habitante ao ano. IFRN, 2014. 

Municípios RCC (t/dia) Taxa de geração 

(t/hab ao ano) 

Jundiaí/SP
a 712 0,89 

São Paulo/SPb 5.260 0,18 

São Carlos/SPc 381 0,70 

Salvador/BA
d 2.746 0,39 

Feira de Santana/BA
d 276 0,21 

Belo Horizonte/MG
e 1.200 0,22 

Maceió/AL
f 1.100 0,57 

Porto Alegre/RS
g 1.000 0,31 

Florianópolis/SC
h 636,12 0,81 

Blumenau/SC
i 331,51 0,45 

Segundo o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente -, A Construção Civil está entre 

um dos principais geradores dos resíduos sólidos que são produzidos na área urbana. Segundo 

Leite (2001) algumas das causas que são admitidas para a geração desses resíduos são: 
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 Falta de qualidade dos bens de consumo e serviços, podendo isto ter como consequência

perdas de materiais, que são descartados das obras na forma de entulho;

 Crescimento desordenado dos centros urbanos que acarreta adaptações e modificações

nas construções gerando uma maior quantidade de resíduos;

 Maior poder econômico da população e facilidades na economia que levam ao surgimento

de novas construções e reformas;

 Estruturas de concreto constituídas inadequadamente que ocasionam a diminuição de sua

vida útil e necessitam de manutenção para reparo;

 Desastres naturais, como avalanches, terremotos e tsunamis;

 Desastres antropogênicos, como guerras e bombardeios.

3.2 Classificação dos resíduos sólidos da Construção Civil 

Segundo a classificação dada pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), os resíduos sólidos da 

construção civil se enquadram na Classe II B – resíduos inertes –, composta pelos resíduos que 

“submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura 

ambiente [...], não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor”. No 

entanto, a Resolução 307, de 5 de julho de 2002, do CONAMA – modificada pelas Resoluções 348 

e 431, de 16 de agosto de 2004 e de 24 de maio de 2011, respectivamente – apresenta uma 

classificação mais apropriada aos RCCs, ordenando-os em 4 classes: 

 Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos,

tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;

 Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.

 Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas,

solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, telhas e demais objetos que

contenham amianto.
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3.3 Impactos ambientais causados 

A Construção Civil é responsável pelo ambiente construído em que vivemos, pelos bens 

habitacionais e de transporte, pelos bens que a sociedade moderna necessita e se utiliza, a 

exemplo de casas, hospitais, estradas, edifícios, aeroportos. Os impactos ambientais são 

percebidos desde a extração dos recursos naturais até o fim de sua vida útil, cada etapa da 

produção desses bens geram impactos diferentes sobre a natureza. Segundo Gardner (1998), na 

medida em que os materiais se movem ao longo do seu ciclo de vida, resíduos são gerados. Um 

exemplo disso é que para se produzir 1g de cobre, são gerados 99g de resíduos de mineração. 

Tendo em vista que a fonte de matéria-prima – o planeta Terra – é finito, é perceptível a escassez 

dos recursos naturais devido à extração excessiva realizada pelo setor da Construção Civil. 

Outro exemplo disso é a queima de carbono fossilizado, encontrado no carvão mineral e no 

petróleo, que consiste em um dos principais fatores contribuintes para o aumento da 

concentração de gases nocivos, como o CO2 e CH4, na atmosfera. Grande parte dos materiais 

utilizados para construção, como cimento, aço, vidro e materiais cerâmicos, são submetidos a uma 

alta temperatura para serem produzidos, na maioria dos casos, por meio da energia fóssil. Sendo 

assim, nota-se uma grande contribuição da Construção Civil – desde a produção dos materiais com 

os quais ela trabalha – para o quadro de poluição e mudanças climáticas do planeta, conforme 

observado no Selo Casa Azul (2010, p.14): 

Dentre as consequências das mudanças climáticas que são esperadas, está a 
maior instabilidade do clima, com maior número de eventos extremos – chuvas 
extremamente fortes, ventos intensos e secas prolongadas. Ventos afetam a 
segurança de edifícios: continuam a serem projetados edifícios considerando-se 
os ventos do passado. Secas prolongadas trazem implicações para os sistemas de 
abastecimento urbanos, para a agricultura e para o sistema elétrico brasileiro, 
cujos reservatórios foram dimensionados para o regime de secas do passado. 
Chuvas intensas trazem implicações de enchentes urbanas, exigindo 
redimensionamento de sistemas de drenagem. 

Os resíduos oriundos das atividades de construção, reformas e demolições são, em grande 

parte, depositados em locais inadequados dentro da malha urbana e acabam se integrando e 

gerando impactos na vida da população nas cidades, tais quais: geração do assoreamento de rios, 

córregos e lagos; entupimento da drenagem urbana, o que pode acarretar em enchentes; e 

gerando focos de doenças ao serem depositados em terrenos baldios. A remoção desses materiais 

é responsável por gastos desnecessários e que poderiam ser direcionados para uma possível 

melhora na infraestrutura coletiva. No entanto, são poucos os municípios brasileiros a cumprirem 

seu dever de criar uma infraestrutura adequada para receber tais resíduos, de acordo com o 

estabelecido na Resolução 307 do CONAMA.  

De acordo com a Abrecon - Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de 

Construção Civil e Demolição -, o Brasil desperdiça em média 8 bilhões de reais ao ano porque não 
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recicla seus produtos.  Dentre os resíduos sólidos gerados no país, 60% provém da construção civil 

e, desse total, 70% poderiam ser reutilizados. Diante desses e de vários outros dados, o setor da 

Construção Civil recebe o status de grande gerador de impactos ambientais – provavelmente, o 

maior da economia. 

4 DISCUSSÕES 

Tendo em vista o grande desperdício de material reutilizável e o consequente impacto 

econômico gerado ao país, estão sendo adotadas atualmente medidas alternativas que visam 

minimizar os impactos da problemática. Minimizar seria o termo mais aceitável já que a total 

eliminação do problema se mostrou uma meta ainda bem distante de ser alcançada.  

   Na busca pela integração de alternativas e medidas sustentáveis à Construção Civil, ainda 

não foram desenvolvidos materiais e práticas inteiramente sustentáveis, ou seja, que atendam a 

todos os requisitos para a eliminação completa dos impactos ao ambiente. O mais comum são 

casos de alternativas que contemplam beneficamente a alguns fatores de sustentabilidade em 

detrimento de outros.  

As perdas de materiais de construção aumentam o consumo dos mesmos e a geração de 

resíduos, inclusive na demolição. De uma forma geral, as perdas não podem ser desprezadas. 

Estima-se que, na ausência de sistemas de gestão do consumo de materiais, ocorra uma perda 

média de 25% dos materiais utilizados na produção de edifícios de múltiplos pavimentos com 

estrutura de concreto (Selo Casa Azul, 2010, apud Souza & Deana, 2007).  

   Um dos exemplos de alternativas que vêm sendo utilizadas é a adoção do método de 

coordenação modular que tem por benefícios ambientais a redução do consumo de materiais, 

pois, ao utilizar conceitos de padronização com tolerância dimensional – para absorver os erros de 

tamanho do componente e de montagem –, dispensa a realização de cortes de peças, que geram 

desperdícios e resíduos. A padronização de dimensões permite um ganho de escala e a 

intercambiabilidade de produtos de diferentes fabricantes, beneficiando consumidores. Outro 

exemplo dessas alternativas é a ação de optar pela maior qualidade de materiais e componentes. 

Evitando o uso de produtos de baixa qualidade, melhorando o desempenho e reduzindo o 

desperdício de recursos naturais e financeiros em reparos desnecessários, além de melhorar as 

condições de competitividade dos fabricantes que operam em conformidade com a normalização 

(Selo Casa Azul 2010, p.137). 

  Ainda outra solução seria a utilização de componentes industrializados ou pré-fabricados. 

Reduzindo as perdas de materiais e a geração de resíduos, colaborando para a redução do 

consumo de recursos naturais pelo emprego de componentes industrializados. O uso de 

elementos pré-fabricados apresenta benefícios potenciais importantes para a construção, entre 

eles a elevação da produtividade, a redução das incertezas de processo, a redução do prazo da 
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obra e a diminuição das perdas da construção. De uma forma geral, os materiais básicos, que 

precisam ser preparados e misturados no canteiro, apresentam perdas mais altas do que os que já 

chegam prontos para uso (RESENDE et al., 1998). 

  Além dos exemplos citados anteriormente existem outros como o uso de fôrmas e 

escoras reutilizáveis, que tem como objetivo reduzir o emprego de madeira em aplicações de 

baixa durabilidade, que constituem desperdício, e incentivar o uso de materiais reutilizáveis. 

Estima-se que as fôrmas e os andaimes sejam responsáveis por cerca de 33% da madeira serrada 

amazônica consumida (SINDUSCON-SP, 2011). Além de reduzir este importante impacto 

ambiental, o emprego de um sistema de fôrmas bem projetado e executado com materiais 

duráveis não apenas aumenta a produtividade da obra, pois permite montagem e desmontagem 

rápidas com um mínimo de serviços de reparo, como melhora a qualidade da construção ao evitar 

vazamentos de concreto e variações no recobrimento das armaduras, que podem acarretar 

problemas de corrosão de armadura e falha precoce da estrutura. O melhor controle dimensional 

e ajustes no posicionamento das peças têm o potencial de produzir uma redução das perdas 

provocadas por sobre espessuras de peças de concreto. Fôrmas de tábuas de madeira, com baixo 

reaproveitamento, somente podem se justificar em partes não repetitivas do edifício (Selo Casa 

Azul 2010, p.141). 

   Existe ainda a adoção da Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), que 

objetiva a redução da quantidade de resíduos de construção e demolição e seus impactos no meio 

ambiente urbano e nas finanças municipais, por meio da promoção ao respeito das diretrizes 

estabelecidas nas Resoluções n. 307 e n. 348 do Conama (BRASIL, 2002 e 2004). Os resíduos de 

construção representam tipicamente mais da metade dos resíduos urbanos gerados. Uma parcela 

significativa destes resíduos é depositada ilegalmente dentro do tecido urbano, colaborando para 

a degradação da cidade e redução da capacidade de drenagem urbana, facilitando a proliferação 

de vetores, etc. A remoção dos resíduos de construção ilegalmente depositados onera os 

municípios brasileiros, prejudicando investimentos que melhorem as condições de vida da 

sociedade.  Colabora para esta prática a ausência de sistemas de gestão e locais formais de 

destinação, de acordo com as Resoluções Conama n. 307 e n. 348, na maioria dos municípios 

brasileiros. A adoção por construtoras das práticas recomendadas pelas referidas resoluções do 

Conama facilita a reciclagem e viabiliza a destinação legal. Mesmo onde a prefeitura não ofereça 

condições legais de destinação, a segregação dos resíduos nas diferentes classes abre condições 

para reuso da fração mineral em aterros para correção de nível, dentro ou fora do canteiro (Selo 

Casa Azul, p. 142-143). 

   Além da Gestão de RCD, existe ainda a adoção de concretos com dosagem otimizada. 

Tem como objetivo aperfeiçoar o uso do cimento na produção de concretos estruturais, por meio 

de processos de dosagem e produção controlados e de baixa variabilidade, sem redução da 

segurança estrutural, preservando recursos naturais escassos e reduzindo as emissões de CO2. O 

cimento é o material artificial de maior consumo na construção civil. Em consequência, este 
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insumo contribui de forma significativa para as emissões de gases do efeito estufa. O atendimento 

das demandas sociais do País implica o crescimento da demanda por produtos à base de cimento. 

Como a indústria brasileira de cimento já ajustou seus processos e produtos, e hoje é uma das 

mais ecoeficientes do mundo, qualquer aumento da demanda vai implicar crescimento das 

emissões de gases do efeito estufa da cadeia da construção (Selo Casa Azul, p. 144). 

  Outra alternativa seria o Cimento de alto-forno (CP III) e pozolânico (CP IV). Redução das 

emissões de CO2 associadas à produção do clínquer de cimento Portland e redução do uso de 

recursos naturais não renováveis através de sua substituição por resíduos (escórias e cinzas 

volantes) ou materiais abundantes (pozolana produzida com argila calcinada). Os principais 

benefícios da ação são a redução das emissões de CO2 e a redução da destinação de resíduos para 

aterros. A produção do clínquer é uma atividade que apresenta grande emissão de gases de efeito 

estufa, tanto devido ao uso de combustíveis fósseis (especialmente o coque de petróleo, que 

domina o mercado brasileiro) quanto à decomposição de calcário – uma tonelada de calcário, 

quando aquecida, libera 440kg de CO2. Uma tonelada de clínquer emite entre 800kg e uma 

tonelada de CO2. A substituição do clínquer por resíduos reativos hidraulicamente, como a escória 

granulada de alto-forno (um resíduo da siderurgia) e as cinzas volantes (resíduos da queima de 

carvão mineral em caldeiras de leito fluidizado) permite diminuir significativamente estas 

emissões, uma vez que tais materiais não as apresentam. A utilização de pozolana artificial, 

produzida pela calcinação de argilominerais, também é vantajosa, posto que as temperaturas de 

calcinação são inferiores às do clínquer e, ainda, porque não contém calcário. Por esta razão, os 

cimentos CP III e CP IV são os cimentos brasileiros que apresentam menor impacto ambiental. 

Diferentemente de outras estratégias de redução das emissões de gases, responsáveis pela 

mudança climática, esta estratégia não implica aumento do custo de produção, sendo viável nas 

condições do mercado brasileiro. As emissões podem ser ainda mais reduzidas se estes cimentos 

forem utilizados em concretos com baixo índice de cimento (Ic) (Selo Casa Azul, p. 146-147). 

   Outra alternativa seria a pavimentação com resíduos de construção e demolição 

utilizados como agregados reciclados que promove a redução da pressão sobre recursos naturais 

não renováveis por meio do uso de materiais reciclados e pela promoção de mercado de 

agregados reciclados. Reduz a pressão sobre biomas afetados pela extração de recursos naturais, 

reduz o volume de resíduos de construção destinados a aterro e malha urbana e reduz as despesas 

de gestão corretiva da deposição ilegal dos resíduos que oneram os municípios. A experiência 

nacional indica que o uso de agregados reciclados como base de pavimentação é uma alternativa 

segura de reciclagem (Selo Casa Azul, p. 147-148). 

   Além dessas, ainda há alternativas, dentre as quais a facilidade de manutenção de 

fachadas é uma delas. Seu objetivo é reduzir as atividades de manutenção e os impactos 

ambientais associados à pintura frequente da fachada, que apresentam custos elevados, 

particularmente para moradores de habitação de interesse social. A repintura frequente de 

fachadas, particularmente as de edifícios altos, é uma necessidade decorrente da colonização da 
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superfície por micro-organismos, agravada pela deposição de sujeira. Além do desperdício de 

matérias-primas não renováveis, estas atividades implicam custos elevados, particularmente para 

os moradores de empreendimentos de interesse social. Existem, no mercado, várias soluções que, 

se adequadamente projetadas e executadas, apresentam maior durabilidade e, 

consequentemente, sinalizam menor impacto ambiental global, incluindo o uso de argamassas 

pigmentadas, revestimentos texturizados de cimento e resinas orgânicas (com alta espessura), 

revestimentos cerâmicos e com pedras naturais. Britez & Franco (2008) apresentaram 

recomendações para especificação de pinturas texturizadas, com farta divulgação de literatura e 

normalização internacional aplicável. Frazão (2002) apresentou a tecnologia de revestimentos de 

rocha, e Maranhão (2002) discutiu seus principais problemas. Os revestimentos cerâmicos 

possuem um conjunto de normas técnicas completo. O CCB (2002) disponibilizou um manual 

focado na aplicação. Em todas as situações, a durabilidade do revestimento aumenta quando o 

detalhamento da fachada inclui mecanismos para retirada da água, como pingadeiras, peitoris e 

beirais, além de juntas de movimentação (Selo Casa Azul, p.151). 

5 CONCLUSÃO 

Percebe-se que a temática merece destaque por se tratar de uma área bastante 

abrangente da construção civil e que está em constante crescimento, tornando-se essencial a 

preocupação com as questões ambientais. São exemplos dos impactos causados: a submissão a 

altas temperaturas durante o processo produtivo de grande parte dos materiais mais comumente 

utilizados na construção civil; o grande e desnecessário emprego da madeira em aplicações de 

baixa durabilidade e a pressão exercida sobre biomas que são afetados pela extração de recursos 

naturais de diferentes tipos. Esses e outros fatores permeiam o tema e contabilizam os prejuízos 

ao meio ambiente. No entanto, os caminhos em busca de uma solução que minimize tais impactos 

estão sendo traçados, a exemplo do uso do método de coordenação modular e elementos pré-

fabricados nos projetos e obras. Dessa maneira, o entendimento da construção civil como 

atividade geradora de impactos em diversos níveis, e ainda, o estudo de soluções que pensem em 

materiais e sistemas construtivos menos impactantes, contribuem para a busca de um 

desenvolvimento sustentável dentro da área de Construção Civil. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a eficiência do jogo lúdico “caminho das 
organelas” na complementação da aprendizagem de 
conteúdos de citologia dos alunos do 1º ano do Ensino 
Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Macau. 
Este jogo é uma adaptação dos tradicionais jogos 
monopólio que tem por finalidade mostrar como o 
jogo lúdico pode ajudar na colaboração de uma aula 

de biologia tornando-a mais dinâmica e atraente para 
os alunos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa 
através de questionários e observação na turma, e 
observou-se que após o jogo os avaliados conseguiram 
assimilar melhor as respostas e responderam 
claramente o questionário.   O uso do jogo caminho 
das organelas mostrou-se eficiente, não apenas no 
aspecto motivacional, mas no processo ensino-
aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo lúdico, Ensino, Biologia, Citologia. 

Utilization of educacional games in biology education: a case study with the 
game “pathway of organelles” in IFRN-Macau 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the playful game of efficient 
"pathway of organelles" to complement the learning 
cytology contents of the students of the 1st year of 
high school at the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Rio Grande do Norte - 
Campus Macau . This game is an adaptation of the 
traditional Monopoly game that aims to show how the 
playful game can help in collaboration with a biology 

class making it more dynamic and attractive to 
students. A qualitative survey was conducted through 
questionnaires and observation in the classroom, and 
it was observed that after the game the evaluated 
succeeded better assimilate the answers and clearly 
answered the questionnaire. Using the path set of 
organelles was efficient, not only in the motivational 
aspect, but in the teaching-learning process 

KEY-WORDS: Playful game, Teaching, Biology, Cytology. 
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1 INTRODUÇÃO

Com as atenções voltadas para a melhoria da relação ensino/aprendizagem, são muitas 

as buscas, por parte dos professores, de estratégias que possam ser utilizadas, na ministração 

de uma aula que seja interessante e prazerosa para os alunos. Nesta busca de novos recursos, 

depara-se com o lúdico onde, o ato de brincar passa a interagir com o ensino, dando assim, uma 

característica mais atrativa as aulas, despertando assim o interesse do aluno.  

De acordo com Lopes (2001), aprender por meio de jogos é muito mais eficiente. A utilização 

de jogos dentro de sala de aula difere das atividades tradicionais nos métodos de ensino-

aprendizagem sendo um ponto positivo. Como afirma Huizinga (1971), desperta sentimentos de 

tensão e alegria, e talvez, por isso seja uma atividade melhor assimilada e participativa em sala de 

aula.   

Partindo da dificuldade de compreensão dos assuntos abordados numa aula de citologia, 

devido a conteúdos repletos de palavras que até o momento não fazem parte da realidade do aluno 

e de conceitos extensos e após pesquisas bibliográficas relacionadas a jogos lúdicos, viu-se a 

eficiência dos jogos em diversas áreas de ensino, inclusive na Biologia e a partir daí surgiu a 

necessidade de se criar no decorrer da Disciplina de Biologia Celular jogos lúdicos que pudessem a 

vir complementar aulas expositivas de citologia. 

 Um destes jogos criados foi o jogo caminho das organelas, que consiste em uma adaptação 

dos tradicionais jogos de monopólio e tem o intuito de auxiliar os alunos a revisarem e melhor 

fixarem os conteúdos vistos de maneira divertida e dinâmica, além de melhorar a interação dos 

alunos entre si. No entanto, o jogo até então não havia sido aplicado em sala de aula.   Viu-se, então, 

a necessidade de analisar a eficiência do jogo lúdico caminho das organelas na complementação da 

aprendizagem de conteúdos de citologia nos alunos do primeiro ano do ensino médio do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Macau.   

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Lúdico é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, o raciocínio de um 
estudante de todos os níveis, através de jogos, músicas, dança, teatro, filme, leituras, mímica, 
desafios, curiosidades, histórias, etc. 

Como afirma Huizinga (Tradução, 2007), as atividades lúdicas pertencem ao contexto 
cultural da humanidade. Em sua obra intitulada “Homo ludens – O Jogo como Elemento da Cultura” 
afirma com convicção que “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e desenvolve” (p. 2). Nessa 
perspectiva, chega a criar a nomenclatura Homo ludens como definição da classe humana, uma 
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designação bem diferente da cientifica e biológica Homo sapiens. O Homo ludens de Huizinga é o 
ser humano que vai além da definição do ser no Homo sapiens, é um ser que utiliza sua criatividade 
e se expressa através de sua cultura, utilizando o jogo como uma linguagem compreensiva em 
diversas áreas como a arte, a filosofia, a guerra e até mesmo no ensino.  

De acordo com Luckesi (2006) há uma necessidade de se abordar a questão das atividades 
lúdicas de um ponto de vista interno, ou seja, compreender a experiência lúdica como uma 
experiência interna de quem a vivencia. O autor ainda afirma que em cada momento de nossa 
existência há um modo de jogar que somente pelo ato em si é profundo e ao mesmo tempo leve e 
influência nos processos de desenvolvimento.   

A definição de jogo se aplica como ponto de partida para a compreensão de sua utilização 
no ensino para Huizinga:  

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 

e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento e tensão e de alegria e de uma consciência de ser 

diferente da “vida quotidiana”. (HUIZINGA, 1971, p.33).   

“O jogo educativo tem duas funções. A primeira é a função lúdica, propiciando diversão e o 

prazer quando escolhido voluntariamente. A segunda é a função educativa, ensinando qualquer 

coisa que complete o indivíduo em seu saber e sua compreensão de mundo” (Kishimoto 2002, 

Soares e Cavalheiro 2006).  

Os jogos lúdicos são elementos valiosos no processo de apropriação do conhecimento. 

Permitem o desenvolvimento de competências como: comunicação, relação interpessoais, 

liderança, trabalho em equipe, cooperação e competição no processo formativo. Por permitir ajudar 

na revisão e fixação dos conteúdos tornando uma ferramenta mais eficiente, podendo ser uma 

excelente substituição para os exercícios de revisão. 

A utilização de jogos lúdicos para a revisão/fixação de conteúdos no ensino de 

Biologia/Ciências está sendo uma prática crescente no processo de ensino/aprendizagem.  Jorge et 

al. (2009), criaram o jogo Biologia Limitada que consiste num jogo de cartas. De acordo com os 

autores com o uso do jogo deste jogo foi bastante proveitoso uma vez que, os conteúdos foram 

revisados e a assimilação de novos assuntos foi favorecida, desta forma, a utilização desta atividade 

lúdica se mostrou facilitadora no processo educativo.  

Já Freitas et al. (2013), desenvolveram o jogo da sabedoria, o qual é uma adaptação dos 

tradicionais Jogos da Forca e Roda-a-Roda. Sua concepção inicial é a mesma do jogo mencionado, 
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adivinhar as palavras secretas soletrando letra a letra, porém sua estrutura está direcionada para o 

ensino e aprendizado da genética. 

3 METODOLOGIA

3.1 Elaboração e confecção do jogo 

O jogo “Caminho das organelas” é uma adaptação dos tradicionais jogos monopólio que tem 

por finalidade mostrar como o jogo lúdico pode ajudar na colaboração de uma aula de biologia 

tornando-a mais dinâmica e atraente para os alunos, usando o jogo como um método educacional 

para aulas onde os conteúdos apresentados são complexos para um primeiro contato. 

Figura 1: Tabuleiro do jogo caminho das organelas. 
Fonte: Autoria própria. 

O jogo é composto de um tabuleiro (Figura 1), que contém cinquenta casas, sendo que, 

algumas dessas casas possuem, paradas bônus. Além do tabuleiro, o jogo também conta com um 

dado comum, quatro peças de cores variadas e vinte e seis cartões com perguntas sobre o tema 

proposto. As perguntas utilizadas no jogo foram baseadas em pesquisas bibliográficas em livros de 

Biologia do Ensino Médio.    

3.1.1 Regras do jogo 
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A dinâmica consiste em dividir a turma de maneira que todos posam jogar. Sendo que o 

objetivo do participante é chegar no ponto de chegada antes dos seus adversários, porém deve 

passar por diversos desafios durante o percurso.  

O jogo inicia-se com um dos jogadores arremessando um dado, o participante deverá andar 

o número de casas no tabuleiro que cair na face superior do dado. Durante o percurso o participante

poderá cair em “casas bônus”, neste caso ele deverá retirar um “cartão surpresa” onde terá uma

pergunta sobre o tema proposto das organelas, acertando a questão ele terá direito ao bônus do

cartão, que pode ser, por exemplo, para avançar três casas e errando o bônus será convertido em

ônus, no caso, o jogador terá que voltar três casas no jogo. Será o vencedor o primeiro a alcançar a

linha de chegada do tabuleiro.

3.2 Aplicação e avaliação do jogo 

No intuito de averiguar a eficácia deste novo jogo lúdico no Ensino de Biologia foi realizada 

uma pesquisa qualitativa através de questionários e observação de discentes da turma de primeiro 

ano do Ensino Médio do Curso Técnico de Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Macau, a escolha da turma levou em 

consideração o fato do conteúdo de biologia referente a organelas já tenha sido ministrado.  

Durante a realização da atividade contou-se com a participação voluntária de dezesseis 

alunos e com a colaboração da docente de Biologia. Os dezesseis discentes foram então divididos 

em quatro grupos de quatro alunos para poderem realizar a atividade.  

As estratégias metodológicas utilizadas para a pesquisa envolveram as seguintes fases 

consecutivas e interdependentes: 

A primeira fase consistiu-se no levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

o conteúdo de organelas celulares, para tal aplicou-se um questionário (pré-teste) com dez

questões sobre as organelas, sendo que a cada questão atribuiu-se um ponto.

A segunda fase foi a aplicação do jogo, onde dividiu-se os alunos em quatro grupos, de 

quatro alunos e em cada grupo ficou com uma mentora, que era responsável pela organização dos 

alunos, avaliação das respostas e correções das mesmas, em caso de erros.  

Na terceira fase, após a aplicação do jogo, um outro questionário (pós-teste) com questões 

similares ao pré-teste foi aplicado objetivando uma análise comparativa sobre o desempenho da 

aprendizagem dos alunos, podendo assim avaliar possíveis melhorias ocasionadas pelo jogo. 
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A quarta fase consistiu na aplicação de um questionário para avaliação do jogo. Os alunos 

puderam avaliar vários pontos do jogo, como eficácia da sua aprendizagem, se a experiência com o 

jogo foi divertida, se o jogo seria interessante como método de complemento de ensino, se o jogo 

necessitaria de alterações ou adaptações.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a aplicação do (pré-teste), observou-se, a princípio, certa resistência por parte dos 

alunos, como também uma dificuldade em responder mesmo conceitos mais básicos em citologia. 

Acredita-se, que muitas das dificuldades durante a aplicação do primeiro questionário esteve 

relacionada ao fato da turma ser composta de alunos muito imperativos, com certa falta de 

interesse no conteúdo. Após análise das respostas obtidas no pré-teste (Figura 2), observou-se que 

57% dos alunos obtiveram nota igual ou inferior a um, e nenhum dos avaliados conseguiram uma 

nota igual ou superior a seis, que seria a nota média da instituição. Observou-se também, que 

muitos dos alunos simplesmente não souberam ou não tentaram responder as questões propostas, 

deixando assim o questionário em branco.   

Após a utilização do jogo, aplicou-se o pós-teste e neste pode-se observar significativa 

melhoria nas respostas dos alunos (Figura 3). Como citado anteriormente, no pré-teste os 56% 

obtiveram nota igual ou inferior a um, já no pós-teste nenhum aluno obteve esta nota. Observou-

se, ainda, que 69% desses alunos obtiveram nota igual ou superior a seis, que seria a média. Vale 

salientar, ainda, que 6% dos dezesseis alunos, conseguiram obter nota máxima na avaliação do pós-

teste. 

Figura 2: Percentual de acerto dos alunos no pré-teste
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Figura 3: percentual de acertos dos alunos do pós-teste

Nos alunos que procuraram responder algo no primeiro questionário, porém não 

conseguiram formular conceitos claramente, ou simplesmente confundiram funções de algumas 

organelas com outras, podemos observar maior clareza nas respostas e em alguns casos, notamos 

uma excelente complementação para o conhecimento pré-existente como pode-se observar na 

tabela 1, onde comparou-se algumas respostas obtidas no questionário pré-jogo e no pós-jogo. 

Tabela 1: Comparação das respostas dos alunos do pré-teste e pós-teste. 

Organela Respostas pré-jogo Respostas pós-jogo 

Ribossomos 

É um tipo de célula 

que “devora” as bactérias e as 

digerem. 

Sintetiza as proteínas. 

Estão envolvidos no 

citoplasma da célula. 
Produzem proteínas. 

Mitocôndrias

Nela esta encontrado 

o ATP responsável pelo sistema

digestório. 

Responsável pela produção 

de ATP. 

É uma organela que 

produz ATP 

Organela que produz energia 

para a célula presente nos seres 

eucariontes. 

0%0%6% 6%
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Centríolos

São uma espécie de 

cílios. 
Atua na divisão celular. 

Organela que produz 

hormônios: como colesterol e 

esteroide. 

Atua na divisão celular. 

Complexo de Golgi

Uma organela 

encontrada em quase todas 

células. 

Ele recebe e transporta 

vesículas. 

Fica próximo ao núcleo 

da célula, é formado por 

sacudas achatadas e vesículas. 

É a organela responsável 

pela secreção da célula. 

Lisossomos

Vem do complexo de 

golgi, são bolsas membranosas 

que contém enzimas. 

Responsável pela digestão 

celular. 

Produz energia através 

do ATP. 

Ele é responsável pela 

digestão celular. 

Observou-se que após jogo os avaliados, conseguiram assimilar melhor as respostas e 

responder mais claramente o questionário, ampliar o seu conhecimento pré-existente. Além disso, 

após a aplicação do jogo, observou-se que vários alunos tiveram maior interesse para responder o 

pós-teste. 

Após a aplicação do pós-teste, aplicou-se um terceiro questionário, esse teve como função 

principal avaliar o jogo em seus mais diversos aspectos. Como funcionalidade, comparação com uma 

aula expositiva e a necessidade de possíveis alterações (Tabela 2).  
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Tabela 2: Percentual de respostas afirmativas e negativas do questionário 3. 

Analisando os resultados obtidos por meio dos questionários e da dinâmica ocorrida durante 

a aplicação do jogo, percebeu-se que os alunos apreciaram o jogo caminho das organelas, 

aprenderam novas informações, fixaram conceitos já existentes e melhoram sua argumentação 

escrita. Além disso, o jogo proporcionou a socialização dos mesmos, através da ação motivadora e 

divertida que ele possui.  

É importante ressaltar que um ensino baseado simplesmente na utilização de jogos, seria 

insuficiente, pois transformaria o viver num mundo ilusório. Entretanto, ao incorporar o jogo ao 

ensino, a escola estimula a reflexão e o interesse à descoberta para o aluno (KISHIMOTO, 1994).  

5 CONCLUSÕES 

 O uso do jogo caminho das organelas mostrou-se eficiente, não apenas no aspecto 

motivacional, mas no processo ensino-aprendizagem. Por meio desse projeto e do estudo feito por 

ele, podemos observar que é sim possível ensinar alunos por meio do jogo educativo caminho das 

organelas, sendo necessária, claro a orientação e o incentivo de um mentor, após uma breve aula 

sobre o tema que será abordado. Com a aplicação do jogo didático, houve vantagens para 

Perguntas Percentual (%) 
de “Sim” 

Percentual (%) 
de “Não” 

Em comparação com uma aula tradicional, o 
jogo caminho das organelas ajudou na aprendizagem? 

100% 0% 

Recomendaria o jogo caminho das organelas 
como meio de ajudar na aprendizagem dos seus 
colegas? 

94% 6% 

Foi divertida a experiência com o jogo? 100% 0% 

O jogo caminho das organelas ajudou a 
ampliam o seu conhecimento sobre o assunto? 

100% 0% 

O jogo caminho das organelas ajudou na 
interação entre você e seus colegas? 

94% 6% 

O jogo caminho das organelas, precisa de 
alteração? 

94% 6% 

949



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

aprendizagem dos alunos, estimulou a cognição, permitiu a assimilação de novos conteúdos e 

favoreceu a fixação de conhecimentos.  
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RESUMO

O presente artigo traz a temática da outra face 
do petróleo, que consiste em produtos provenientes 
de seus derivados, pois quando se fala em derivados 
do petróleo é focado em combustível, no entanto, 
eles estão presentes em outros tipos de materiais 
como plásticos, pneumáticos, 
eletroeletrônicos e farmacêuticos, dentre 
outros. Foram abordados os impactos ambientais 
gerados pela exploração do petróleo, a fim de 
extrair esses derivados, assim como, a destinação 
incorreta dos resíduos originados desses produtos. O 
artigo foi baseado principalmente em pesquisas 
bibliográficas e conhecimentos adquiridos pelo 
Programa de Formação de Recursos Humanos 
(PFRH), da Petrobras.  

Além disso, fez-se um questionário para avaliação
da concepção de estudantes do CNAT/IFRN 
(Campus Natal Central /Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte). Foram apresentados os 
principais derivados, como eteno, propeno, 
butadieno, aromáticos e benzeno; os produtos 
resultantes de cada; os impactos gerados e algumas 
medidas mitigadoras e compensatórias para tais 
impactos; e por fim, a análise dos dados 
coletados com o questionário. É praticamente 
impossível não usar no dia a dia os produtos 
petroquímicos, mas é preciso que a população saiba 
dos riscos desses produtos e assim tomem atitudes 
conscientes consideradas ecologicamente corretas 
quanto ao consumo e a destinação final dos resíduos. 

PALAVRAS-CHAVE: derivados, impactos, petróleo, produtos. 

THE OTHER SIDE OF OIL DERIVATIVES 

ABSTRACT 

This article presents the theme of another side of 
oil, that consists in products from their 
derivatives, because when it comes to oil 
derivatives is focused on fuel, however, they are 
present in other types of materials such as 
plastics, tires, electronics and pharmaceuticals, 
among others.  It was approached environmental 
impacts generated by the exploitation of oil in order 
to extract these products, as well as the improper 
disposal of waste originated by these products. 
It was mainly based on literature searches and 
knowledge acquired by the Program of Human 
Resources Training (PFRH), Petrobras. It was 

presented the mainly derivatives as ethylene, 
propylene, butadiene, aromatics and bezeno; the 
products of each ones; the impacts generated and 
mitigating and compensatory measures for such 
impacts; after all, the analysis of the data collected 
with the survey. It is almost impossible not use on a 
daily basis petrochemical products, but it is necessary 
that the population know of the risks of these 
products and thus make informed attitudes 
considered as environmentally friendly consumption 
and the disposal of waste. 

KEY-WORDS: derivatives, impacts, petroleum, products.
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. De acordo com os dados 
divulgados pela Petrobras, só no ano de 2014, a expectativa de crescimento da produção era de 
7,5%. O que a maioria da população não sabe, é que o petróleo está muito mais presente na vida 
dela do que se pode imaginar. Medicamentos, cosméticos, alimentos, embalagens, pneumáticos 
são alguns dos produtos que são feitos a partir dos derivados do óleo e que estão muito presentes 
no dia-dia das pessoas.

Nos últimos 20 anos, a poluição causada por petróleo e seus derivados tem sido um dos 
principais fatores de degradação do meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação de áreas 
subterrâneas causadas pelo derramamento de petróleo nos solos (ANDRADE et al, 2010). 

Os impactos ambientais causados pelo petróleo vão muito além dos que são causados na 
etapa da extração e produção. Seus derivados, quando descartados de maneira inadequada 
podem provocar diversos impactos que são muito graves para o meio ambiente. Materiais como 
embalagens de plástico e pneumáticos, demoram centenas de anos para se decompor e quando 
não há uma logística para que se dê a destinação correta para esses resíduos, eles tem alto 
potencial de poluição, principalmente devido a quantidade que é produzida e descartada todos os 
anos.  

O petróleo é uma das principais fontes econômicas do mundo, e está presente na vida das 
pessoas de uma maneira bem mais íntima do que a grande parte da população pensa. Por ser uma 
fonte estratégica de energia, é também uma fonte importante de poluição ambiental (ALEIXO et 
al, 2007).  

 Com base nisso, através do PFRH (Programa de Formação de Recursos Humanos), 
desenvolvemos esse estudo que tem como objetivo principal mostrar a sociedade como o 
petróleo está presente no cotidiano das pessoas e verificar alguns impactos gerados pelos 
produtos feitos a partir de seus derivados.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A importância do petróleo em nossa sociedade atualmente é extensa e 

fundamental. O petróleo não é apenas uma das principais fontes de energia 

utilizadas pela humanidade. Além de sua importância como fornecedor de 

energia, os seus derivados são a matéria-prima para a manufatura de inúmeros 

bens de consumo, e, deste modo, têm um papel cada dia mais presente e 

relevante na vida das pessoas (MARIANO, 2011). 
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Um mundo sem as comodidades e benefícios oferecidos pelo petróleo implicaria na 

necessidade de uma total mudança de mentalidade e hábitos por parte da população, numa total 

reformulação da maneira como a nossa sociedade funciona (MARIANO, 2011). 

A indústria de petróleo, em toda a sua cadeia, tem potencial para causar 

uma grande gama de impactos sobre o meio ambiente, tais como o incremento 

antropogênico do efeito estufa (que, em si, é um fenômeno natural), e o 

consequente aquecimento do planeta, as chuvas ácidas, a poluição atmosférica, a 

degradação da qualidade das águas, a contaminação de lençóis freáticos, entre 

outros. Pode também contribuir para a perda de biodiversidade e para a 

destruição de ecossistemas, que, em alguns casos, podem ser dois únicos. A maior 

parte dos impactos ambientais potenciais decorrentes das atividades da indústria 

de petróleo já é bem conhecida, sendo necessário apenas que se encontrem 

formas de se viabilizar a compatibilização do desenvolvimento deste tipo de 

indústria com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento 

sustentável (MARIANO, 2007). 

Os plásticos podem causar muitos danos ao ambiente, pois demoram cerca de 

centenas de anos para se desfazerem, trazendo muitos problemas para as pessoas e o meio 

ambiente. (GORNI, 2003). 

Existe a preocupação, em todos os setores, quanto a agressão ao meio 

ambiente causada pelos resíduos originados nos processos, serviços e produtos 

que são utilizados na vida moderna. Os polímeros sintéticos e os naturais 

modificados, que são muito utilizados em diferentes embalagens, têm sido um 

dos grandes problemas da poluição ambiental, principalmente, porque estes 

materiais tem ocupado grandes volumes de resíduos sólidos urbanos ao longo dos 

últimos anos (SATI MANRICH, 2000). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) define impacto 

ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta e indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos 

ambientais (BRASIL, 2007). 

As sacolas plásticas também contribuem para o aquecimento global, 

porque os processos de refino do petróleo e fabricação das sacolas consomem 

energia, água, liberam efluentes e emitem gases poluentes. Cem milhões de 

sacolas plásticas precisam de 1,5 milhões de litros de petróleo para serem 

produzidas e causam a emissão de 4,2 mil toneladas de CO2 (PLANTIER, 2013). 

Por outro lado, a presença de moléculas ativas em medicamentos para 

humanos e animais, bem como em produtos de higiene pessoal, tem sido 
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detectada em águas de lençóis freáticos, águas de rios, águas oceânicas, 

sedimentos, solo e, até mesmo na água para consumo humano. Embora os efeitos 

tóxicos decorrentes da exposição ambiental aos fármacos ainda não estejam 

totalmente elucidadas, estudos recentes mostram que estes compostos 

detectados através de testes de toxicidade aquática podem interferir no 

metabolismo e no comportamento da biota aquática, resultando em desequilíbrio 

populacional. Fármacos como analgésicos, são os que apresentam grande impacto 

ambiental devido às quantidades consumidas e ao período elevado de 

permanência no ambiente (CARVALHO et al., 2009). Alguns problemas podem ser 

observados também no ambiente terrestre, tais como alterações da comunidade 

microbiana do solo, incluindo o desenvolvimento de resistência bacteriana e a 

inibição do mecanismo natural de descontaminação para pesticidas e outros 

xenobióticos (BILA e DEZOTI, 2003; FENT, WEST e CAMINADA, 2006). 

A logística reversa é uma ferramenta que trata do retorno de produtos, reciclagem, 

substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos e reforma, reparação e 

remanufatura de bens retornados (STOK, 1998). 

É crescente a preocupação à cerca dos cuidados necessários com o meio 

ambiente, a tendência é que as empresas tornem-se responsáveis pelo ciclo de 

vida integral dos itens produzidos, este ciclo finda apenas com o 

reaproveitamento ou descarte adequado dos itens produzidos, e para tal processo 

é necessária uma logística reversa bem estruturada, conforme afirma Lacerda 

(2002). 

3 METODOLOGIA 

As pesquisas bibliográficas foram o principal meio que o grupo utilizou para obter mais 
conhecimentos sobre o assunto em questão, pois segundo Gil (2010), é desenvolvido com base em 
um material já publicado visando analisar posições diversas nas contribuições científicas em 
relação a determinado assunto. Através de artigos científicos, relatórios ambientais, sites 
especializadas no assunto, e diversas outras maneiras de pesquisa, o grupo pôde compreender 
melhor diversos aspectos relacionados aos derivados do petróleo. Além disso, para avaliar 
conhecimento dos estudantes do IFRN-Natal Central sobre o assunto, foi aplicado um questionário 
com algumas perguntas sobre os derivados do óleo. A pesquisa foi feita com 50 alunos entre os 
dias 18 e 20 de junho de 2015.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quando se pensa em petróleo, logo há uma ligação direta com os combustíveis. Os 

resultados do presente trabalho irão mostrar a outra face do petróleo, aquela que não é muito 

discutida, nem tão falada quanto o combustível, mas que é tão presente em nossas vidas que 

muitas vezes passa despercebido.
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Segundo dados fornecidos pela Petrobras em 2014, as principais aplicações de alguns 

produtos petroquímicos básicos distribuídos pela empresa são: eteno, propeno, butadieno, 

aromáticos, metanol e amônia. Estes produtos são as principais matérias primas de produtos 

derivados de petróleo como plásticos, pneus, eletroeletrônicos, medicamentos, entre outros.  

Partindo disso foi perguntado aos estudantes do IFRN-Natal Central os produtos que eles 

utilizavam no dia-dia que eram feitos a partir dos derivados do petróleo.  

Figura 1: Gráfico com percentual de respostas dos alunos sobre a existência de produtos 
usados no dia-dia que são derivados do petróleo. 

Com base no gráfico (Figura 1), percebe-se que os estudantes apresentam um 

conhecimento limitado acerca dos produtos oriundos dos derivados. Por serem os mais 

conhecidos, gasolina e as sacolas plásticas foram os mais citados, enquanto que medicamentos 

(analgésicos), componentes eletrônicos e o shampoo (utilizado como representante dos 

cosméticos) quase não foram citados. 

Sabe se que esses produtos podem causar diversos impactos ambientais se não forem 

devidamente manejados ou se não tiverem sua destinação correta. Através desses 

conhecimentos, foi que se tornou comum a busca por fontes alternativas e limpas. A cadeia 

produtiva do petróleo e de seus derivados é altamente agressiva ao meio ambiente pois gera, em 

todas suas etapas, muitos resíduos, consumo de energia, combustíveis, emissão de gases que 

contribuem para o efeito estufa, entre outros, além do esgotamento dos recursos naturais. Com 

base nisso foi elaborada outra pergunta. 
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29%

13%5%

30%
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1. VOCÊ SABE SE EXISTEM PRODUTOS, QUE
PODEM SER USADOS NO DIA A DIA DERIVADOS 

DE PETRÓLEO? SE SIM, MARQUE ALGUNS. 
Sacolas Biodegradáveis Medicamentos (analgésicos)

Sacolas Plásticas Embalagens

Shampoo Gasolina
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Figura 2: Percentual de resposta dos entrevistados acerca de seu conhecimento sobre os impactos, que são 
causados ou não, ao meio ambiente, oriundos dos derivados do petróleo. 

Com base no gráfico acima (Figura 2), é visto que os entrevistados estão conscientes da 

ocorrência de impactos ambientais ocasionado pelos produtos feitos a partir de derivados. Mesmo 

sabendo da ocorrência de impactos, os estudantes podem não ter conhecimento de quais 

impactos são causados. 

No processo de extração e refinamento são emitidos gases que poluem em grande escala o 

meio ambiente e que são nocivos à atmosfera. Nesses processos são consumidas grandes 

quantidades de energia e água, além da grande quantidade de resíduos gerados que podem ser 

difíceis de serem tratados. Depois de extraído e refinado o petróleo são fabricados os produtos, 

que geralmente viram embalagens de produtos alimentícios, sacolas plásticas e depois de serem 

consumidos são rapidamente descartados, corroborando com as informações de OLIANI (2011). 

Levando em consideração as afirmações de Oliani (2011), foi elaborada outra pergunta.  

Figura 3: Percentual de resposta dos estudantes acerca de em quais etapas citadas são 
causados impactos ambientais. 
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AMBIENTAIS?

Extração do petróleo Refinamento do petróleo Descarte dos resíduos Distribuição
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Baseado no gráfico acima (Figura 3), tendo em vista que todas as alternativas se têm 

exemplo de etapas que geram impactos ambientais, os estudantes não mostraram desconhecer 

sobre a questão tratada. 

Os aterros sanitários não são a melhor saída para a destinação final dos pneus devido a sua 

composição, dificuldade de compactação e decomposição, demoram aproximadamente 600 anos 

para se decompor, além de causarem redução na vida útil do aterro, corroborando com os dados 

de Parra et. al (2010). Portanto, para diminuir e controlar as problemáticas dos pneus, pode ser 

feito é reaproveitamento, usá-lo na fabricação de novos produtos, como: mistura para asfalto, 

tapetes para automóveis, saltos e solados de sapatos, rodos domésticos, colas, entre outros.  

Os eletroeletrônicos têm como principal matéria prima, os aromáticos. Eles, quando 

descartados, compõem o lixo eletrônico. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a 

demanda do lixo eletrônico, todo resíduo produzido pelo descarte de produtos eletrônicos, cresce 

três vezes mais que o lixo convencional e a maior parte não têm destinação adequada. Sendo 

assim, os impactos ao meio ambiente provenientes do lixo eletrônico estão diretamente 

relacionados a sua destinação incorreta.  

Geralmente, esses produtos são descartados quando se tornam obsoletos ou apresentam 

algum defeito. Os principais responsáveis por esse descarte inadequado são as empresas dos 

eletrônicos, pois muitas delas não apresentam programas de logística reversa, não recebem o 

produto no fim de sua vida útil, dando para eles sua destinação correta a fim de evitar impactos 

causados pela mesma, e a falta de informação e consciência por parte dos consumidores, pois 

assim como existem empresas que não praticam a logística reversa, muitas delas praticam, porém 

os consumidores muitas vezes não têm conhecimento ou não tem consciência ambiental, 

buscando praticar tais hábitos e assim acabam descartando o lixo eletrônico juntamente com o 

lixo convencional.  

O lixo eletrônico é extremamente perigoso e poluente, pois apresentam em sua 

composição substâncias químicas como o chumbo, mercúrio, cádmio, zinco, berílio, amônia, entre 

outros. Estes produtos, além das substâncias químicas tóxicas, também apresentam vidro, plástico 

e metais, materiais que demoram muito tempo para se decompor. Os principais impactos 

causados pelos lixos eletrônicos são: Contaminação do solo e dos lençóis freáticos, que em 

seguida podem contaminar os animais e plantas por meio da água. Quando lançados em aterros 

sanitários, pode ocorrer vazamento de substâncias como o mercúrio, que se infiltra no solo e 

causa vários danos na área. A vaporização do mercúrio também é preocupante, quando liberados 

no ar, por meio da queima, por exemplo, causando danos ao meio ambiente e população, 

conforme Mattos et. al (2008). 

Outros surpreendentes produtos derivados de petróleo são os medicamentos, geralmente 

analgésicos, como a aspirina. Esses medicamentos apresentam como matéria prima principal o 

benzeno, derivado dos aromáticos. Assim como, os analgésicos, derivados de petróleo, os 
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medicamentos em geral podem causar impactos ao meio ambiente. Esses impactos estão 

diretamente relacionados ao seu descarte incorreto, além da eliminação, depois de ingeridos, pelo 

próprio corpo humano. Os medicamentos geralmente são descartados nas pias, vasos sanitários e 

no lixo convencional, sendo estes, locais totalmente incorretos. Estes medicamentos podem 

contaminar as águas, onde o sistema de tratamento de esgoto não é capaz de eliminar as 

substâncias químicas presentes, podendo chegar até os mares. Contaminam os aquíferos, rios, 

causando efeitos adversos nos animais aquáticos. Podem contaminar o lençol freático e o solo. 

Alguns medicamentos geram bactérias super-resistentes que podem causar alterações endócrinas 

nos animais que os ingerem, e diversas outros impactos. 

Figura 4: Percentual sobre o conhecimento dos estudantes acerca do que é logística reversa. 

Segundo o gráfico (Figura 4), a maioria dos estudantes mostrara desconhecer o que seria 

logística reversa. Tendo em vista que a logística reversa é uma ferramenta muito importante para 

desenvolvimento econômico e socioambiental, que é caracterizada pelo conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilidade de coleta e restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, e serve 

principalmente para que haja destinação final ambientalmente correta desses resíduos. Portanto, 

é de extrema importância que a população tenha acesso a informações como essa, para que 

possam cada vez mais se conscientizarem sobre o descarte correto dos resíduos. 

5 CONCLUSÃO 

Sabe-se que os produtos oriundos dos derivados de petróleo estão vastamente presentes 

no nosso dia a dia, seja nas embalagens de produtos alimentícios, nas sacolas plásticas, muito 

utilizadas pelos supermercados, em produtos eletroeletrônicos, como o celular, em remédios, 

como os analgésicos, em pneus, ou até mesmo nos asfaltos das avenidas. Porém, é perceptível 

também que a população em sua grande maioria não tem conhecimento disso, pelo fato da 

destinação incorreta que dá aos resíduos, provocando impactos extremamente agressivos ao meio 

ambiente. É verdade que a indústria petroquímica, em suas produções, também é responsável 

36%

64%

VOCÊ SABE O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

Sim Não
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pela degradação ambiental, por isso medidas mais limpas de produção necessitam ser adotadas, 

com o intuito de reduzir essa degradação, já que os problemas causados pela redução dos 

recursos naturais são bem atuais no mundo. Quanto à destinação correta dos resíduos resultante 

dos produtos de derivados do petróleo, a população precisa ainda ter praticas ecologicamente 

corretas, que deveria vir de uma conscientização realizada por parte do governo, nas escolas ou 

em propagandas públicas. O fato é que os impactos existem, mas as medidas mitigadoras e 

compensatórias também, o que está faltando é só colocá-las em pratica. 
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A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DA EROSÃO NA PRAIA DOS ARTISTAS 

C. T. S. Dantas1 e L. X. Costa Neto2

E-mail: tainara.dantas.21@gmail.com 1; leaoneto@ifrn.edu.br2

RESUMO 

Na praia dos Artistas, Natal, Rio Grande do Norte, há 
uma problemática com relação ao avanço das ondas 
sobre a praia, e conseqüentemente, sobre o calçadão 
utilizado como passeio, que ao longo do tempo é 
sucessivamente erodido. Essa problemática tem sido 
debatida entre imprensa e órgãos ambientais, sendo 
de conhecimento popular. Apesar de não ser um 
problema recente, poucos são os estudos técnico-
científicos realizados que venham a dar subsídios 
para ações de mitigação nessa praia. Este trabalho 

científico promoveu o estudo das interações 
morfodinâmicas, relacionando os aspectos geológicos 
e socioambientais, tendo como principal interesse 
entender de que forma essa interação contribui e 
interfere nos processos naturais de erosão e 
deposição de sedimentos. Os resultados obtidos 
apontam que a área tem sofrido uma erosão o que 
tem permitido que o mar avance sobre o calçadão, 
evidencia clara do desequilíbrio ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: geologia, erosão, praia. 

THE ENVIRONMENTAL PROBLEM OF EROSION AT ARTISTS BEACH

ABSTRACT 

On the Artistas’ beach, Natal, Rio Grande do Norte, 
there is a problem with respect to the advancement 
of the waves on the beach, and consequently on the 
boardwalk used as a promenade, which over time will 
be gradually eroded. This issue has been debated in 
the press and environmental agencies, being of the 
population knowledge. Although not a recent 
problem, there are few technical-scientific studies 
that may make allowances for mitigation actions that 

beach. This scientific work promoted the study of the 
morphodynamic interactions, listing the geological 
and environmental aspects, with the primary interest 
to understand how this interaction contributes and 
interfere with the natural processes of erosion and 
deposition of sediment. The results indicate that the 
area has suffered an erosion which has allowed the 
sea go on the boardwalk, clear evidence of 
environmental imbalance. 

KEY-WORDS: geology, erosion, beach. 
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação 

A zona costeira é a área de abrangência dos efeitos naturais resultantes das interações 

terra, mar, e ar, leva em conta a paisagem físico-ambiental, em função dos acidentes topográficos 

situados ao longo do litoral como ilhas, estuários e baías, comporta em sua integridade os 

processos e interações características das unidades ecossistêmicas. A zona sedimentar costeira do 

estado do Rio Grande do Norte tem 410 km de extensão sendo 72% de praias arenosas e 26% de 

falésias ativas da Formação Barreiras, sendo subdividida em Litoral Oriental (Norte-Sul) e Litoral 

Setentrional (Este - Oeste). Essa subdivisão dá-se pensando no posicionamento geográfico, 

associando-se ainda as distinções climáticas e tectônicas que interferem no regime de direção dos 

ventos e em padrões de circulação oceânica que modelam o litoral (VITAL, 2005). 

A área de estudo do presente trabalho, compreende o trecho da praia dos Artistas, 

município de Natal, Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, o qual constitui 41% do litoral 

potiguar. 

A origem da ocupação populacional nessa faixa litorânea está associada à atividade 

pesqueira, e também como área de lazer a partir da dos anos de 1920 (SEMURB apud NUNES, 

2011). Nas décadas que se seguiram as primeiras atividades de ocupação até a atualidade, a orla 

da praia foi sofrendo mudanças na forma de ocupação, a maioria delas ligadas a atividade 

turística. Essa ocupação e urbanização da zona costeira sem o planejamento necessário deu 

origem a problemática atual da invasão do espaço da praia por edificações, como o calçadão da 

Praia dos Artistas.  

Toda essa interferência antrópica traz como resultante a ocorrência ou acentuação dos 

processos de erosão costeira. Para conter esses processos ou reduzir seus efeitos, os órgãos 

governamentais responsáveis fazem uso de obras de engenharia tradicional que, embora de alto 

custo, implicam, em grande parte, em medidas paliativas, uma vez que transferem o problema 

para outro local ou se estabilizam temporariamente (NUNES, 2011). 

Assim, a praia dos Artistas é o alvo de estudo do presente trabalho em seus aspectos 

geológicos e morfológicos, bem como a interação com fatores climáticos, meteorológicos, 

geomorfológicos e antrópicos.  

1.2. Objetivos e justificativa 

Na região da praia dos Artistas, no Município de Natal, Rio Grande do Norte, tem se uma 

problemática com relação ao avanço das ondas, juntamente com a ação da deriva litorânea e das 

marés, sobre a zona de antepraia e a conseguinte colisão entre as ondas e o calçadão da praia dos 
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Artistas, causando a degradação do mesmo. Essa problemática tem sido debatida entre a 

imprensa e órgãos ambientais, sendo de conhecimento popular. Apesar de não representar um 

problema recente, muito pouco se tem feito para mudar tal situação. Verifica-se que é dado muito 

mais atenção a situação da praia de Ponta Negra, também no município de Natal, que sofre com 

problema semelhante. Porém, a problemática relacionada à degradação do calçadão apresenta-se 

não como causa, mas resultado de um desequilíbrio natural que vem ocorrendo na área. É neste 

contexto que esse trabalho científico promove o estudo das interações morfodinâmicas, 

relacionando os aspectos geológicos, ambientais e sociais.  

O principal interesse da pesquisa é entender de que forma essa interação contribui e 

interfere nos processos naturais de erosão e deposição de sedimentos. O que se deseja 

compreender a partir dos estudos do presente trabalho é quais são os fatores que tem 

contribuído para a intensificação do processo natural de erosão que ocorre na região em análise; 

como a ação antrópica tem contribuído nesse processo e qual têm sido as medidas tomadas pelas 

entidades ambientais e governamentais para reduzir os danos desse processo erosivo: as obras 

realizadas na praia de Areia Preta, com a colocação de promontórios artificiais para a contenção 

da ação da deriva litorânea influenciaram no processo de abastecimento de sedimentos às praias 

ao norte desta, acentuando o processo de erosão nas mesmas? As obras de recuperação do 

calçadão da Praia dos Artistas estão sendo realizadas respeitando os limites de alcance da maré? 

De que forma os componentes morfológicos naturais da praia atuam nesses processos? E como o 

resultado desses processos influencia a sociedade são questionamentos que se pretendem 

esclarecer com este estudo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos fisiográficos 

2.1.1 Clima 

O município de Natal está sob influência do clima tropical litorâneo do nordeste oriental, 

um clima úmido e quente fortemente influenciado pela ação das massas de ar úmidas do oceano 

Atlântico, o qual tem como característica temperaturas elevadas, entre 20 e 30 °C em todo o 

período do ano, apenas apresentando pequena queda no período do inverno. As precipitações 

pluviométricas estão presentes em maior concentração no período que se estende do início do 

outono ao inverno, em níveis que vão de 2.438,5 mm a 858,2 mm. Segundo Araújo (2006 apud 

NUNES, 2011) as alterações pluviométricas estão relacionadas aos índices de umidade relativa do 

ar, sendo os meses mais chuvosos os mais úmidos e os mais secos menos úmidos. 
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As alterações anuais do clima estão relacionadas ao movimento da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), sua influência pode gerar anos de pluviosidade excessiva e outros anos com 

estiagem prolongada, de acordo com o tempo de permanência e posicionamento sobre a região 

(CUNHA, 2004 apud NUNES, 2011). 

Os ventos apresentam velocidades entre 3,8 e 5 m/s, com predominância no quadrante SE, 

os quais proporcionam uma deriva litorânea que transporta sedimentos no sentido de S para N 

praticamente o ano inteiro (VITAL,2005). 

Em relação à atuação do clima sobre a geologia, Nunes et al (2008) afirma que: 

O clima quente e semi-úmido favorece o processo de erosão das rochas, uma vez que 
possibilita o intemperismo das rochas de forma mais intensa do que em áreas com clima 
seco e frio. Tais características climáticas aumentam a fragilidade potencial da área e, 
conseqüentemente, colaboram com o processo de erosão costeira. 

2.1.2 Geologia 

Segundo Araújo (2004) o trecho do litoral potiguar conhecido como litoral oriental tem a 

presença de rochas mesozoicas e cenozoicas, tais como os sedimentos siliciclásticos de grande 

expressão regional, como a Formação Barreiras, os arenitos de praia e os sedimentos de praia e 

dunas (Figura 3), respectivamente, os quais serão descritos a seguir. 

A Formação Barreiras é constituída por arenitos, argilitos, silititos e conglomerados. 

No ambiente de praia encontram-se os arenitos de praia, rochas sedimentares que, 

segundo Nunes (2011), apresentam-se bastante litificados devido à concentração de óxido de 

ferro em sua matriz. Em seu arcabouço, essas rochas apresentam granulometria variada, com a 

predominância de areia média a grossa e também grânulos e seixo. 

Os depósitos de praia são caracterizados por sedimentos inconsolidados: areias 

esbranquiçadas, quartzosas, bem selecionadas, cuja granulometria varia de fina à média; podendo 

apresentar ainda minerais pesados e cascalho esparso. 

Os sedimentos eólicos que ocorrem na forma de dunas são constituídos por areias 

quartzosas fina, bem selecionadas e arredondadas, com grãos subangulosos a subarredondados, 

apresentando cores que variam de amarela e vermelha. 
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Figura 1- Mapa geológico da área estudada. 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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2.1.3 Geomorfologia 

2.1.3.1 Praia 

Praia é definida como ambiente sedimentar costeiro composto por depósitos sedimentares 

coesivos não consolidados, comumente areia, cascalho e seixos, bem selecionados e laminados, 

trabalhados pela ação das ondas e correntes marinhas. Segundo Melo (2013), o domínio da praia 

delimita-se da zona de arrebentação (breaking zone) ao início da ocorrência de alguma alteração 

em sua geologia ou ainda alterações fisiográficas bruscas, como falésias ou campos de dunas. 

Sendo que sua largura será definida pela maré atuante. 

Diversos autores apresentam em suas obras definições para praia, dentre essas Suguio 

(1998 apud MELO, 2013) que diz o seguinte: 

Zona perimetral de um corpo aquoso (lago, mar ou oceano), composta de material 

inconsolidado, em geral arenoso (0,062 a 2 mm) ou mais raramente composta de 

cascalhos (2 a 60 mm), conchas de moluscos, etc., que se estende desde o nível de 

baixamar média (profundidade de interação das ondas com o substrato) para cima, até a 

linha de vegetação permanente (limite de ondas de tempestade), ou onde há mudanças 

na fisiografia, como as zonas de dunas ou de falésias marinhas (seacliffs). Uma praia 

abrange a antepraia (foreshore) ou praia entre marés (intertidalbeach) e a pós-praia 

(backshore) ou praia seca (drybeach), não fazendo parte dela as formas e os depósitos de 

areia permanentemente submersos. 

Em sua morfologia, as praias podem ser divididas em: zona de supramaré (backshore), que 

se estende do limite externo da praia ao limite superior do alcance do espraiamento das ondas; 

zona de intermaré (foreshore), a face da praia ou estirâncio, o qual se situa nos limites de maré 

alta e baixa de sizígia; e a zona de infra maré (nearshore), estende-se do limite inferior da linha de 

maré baixa de sizígia em direção ao mar (BRAGA, 2007 apud MELO, 2013). 

Segundo a hidrodinâmica, as praias podem ser divididas em três zonas: a zona de 

arrebentação ou breaking zone (área onde ocorre a dissipação das ondas); a zona de surf ou surf 

zone (diretamente associada aos padrões de quebra de onda) e a zona de espraiamento ou 

swashzone, situada entre a máxima e a mínima excursão da vaga sobre a face da praia (NUNES, 

2011). Acima dessa última zona é seguida pela escarpa e pode ocorrer a berma, uma feição 

deposicional de sedimentos (Figura 2). 
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Figura 2- Caracterização morfológica de uma praia. 

Fonte: MUEHE (1998 apud NUNES, 2011). 

Melo (2013) afirma que “a origem, a composição e a preservação dos sedimentos costeiros 

resultam dos caracteres geológicos e morfológicos gerais da linha de costa, da ação das ondas, das 

correntes litorâneas e das marés”. 

A respeito da granulometria dos sedimentos, Popp (2010 apud MELO, 2013) conceitua 

praias em dois tipos: as praias de areia as quais são as mais comuns no litoral brasileiro, e as praias 

de cascalho. Sobre as praias de areia o autor afirma: 

As areias constituem cerca de 95% dos sedimentos de praia. Essas praias, algumas vezes, 

cobrem áreas de grande extensão e passam para planos arenosos pouco espalhados. A 

distribuição granulométrica muda constantemente, variando com as condições 

hidrodinâmicas. 

O autor esclarece ainda que a região costeira do Brasil é constituída predominantemente 

por rochas graníticas e, como as micas e feldspatos sofrem decomposição pelo intemperismo, o 

quartzo oriundo dessas formações, por sua maior dureza, resiste à ação das ondas e é este que 

constitui as praias arenosas. Ele acrescenta ainda que “quanto mais afastadas da costa, menor o 

tamanho das partículas”. 

As praias do trecho em estudo são caracterizadas por possuir gradientes suaves (1° a 5°); 

ondas com alturas variando de 0,2 a 1,5 metros; e estirâncio de 20 a 60 metros, sendo 

caracterizadas no tipo Intermediário, segundo a classificação de Diniz et al (2001) 

Muehe (2011 apud MELO, 2013) atenta para a importância natural da praia, quando afirma 

que essas possuem a função de proteger o litoral, pois sua constituição permite a dissipação da 

energia transferida pelas ondas ao continente. 
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3 METODOLOGIA 

O trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas qualitativa de estudos já realizados na 

área. Nesse sentido, foram analisados os dados apresentados por essas publicações e como base 

neles desenvolvido hipóteses para as interações dinâmicas que estão a ocorrer na região em 

pesquisa: A elaboração deste trabalho foi realizada em três fases: levantamento bibliográfico, 

coleta de dados e análise de resultados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A erosão na praia dos Artistas com causa antrópica ocorre há muito tempo, segundo Nunes 

(2011) data de fevereiro de 2011. 

A influência da urbanização na área em estudo é perceptível em relação à interferência na 

dinâmica natural da praia, que ocorre pela presença dos promontórios artificiais na praia de Areia 

Preta, pela construção de inúmeras residências, bares, restaurantes e hotéis, além do próprio 

calçadão. 

A praia dos Artistas apresenta-se como maior resultado visível da permanente erosão que 

ocorre na região (Figura 18), uma vez que já foram feitas várias obras para reconstrução do 

calçadão, porém, essas obras apresentaram-se apenas como paliativos, de modo que, nenhuma 

delas previa uma obra que impedisse a erosão do calçadão. 

Atualmente a Prefeitura do Natal está promovendo um projeto de reconstrução e reforma 

do calçadão, porém o que se percebe é que o projeto não prevê nenhuma mudança que possa vir 

a impedir a ação erosiva, de forma que a obra visa apenas reformar a estrutura, tanto as partes 

erodidas quanto as demais, que sofrem um desgaste natural do tempo. É perceptível ainda a 

poluição gerada pela ação humana. Além do lixo deixado pelos frequentadores da praia, existe 

ainda a presença de “bocas de lobo” de água pluvial misturada com água servida que deságuam 

diretamente na praia. 

5 CONCLUSÃO 

A principal conclusão deste estudo é que a área necessita de uma atenção, por parte do 

poder público e órgãos ambientais responsáveis, maior que a que tem sido dada até o momento. 

As reformas realizadas no calçadão continuam a ocorrer de forma paliativa, sem atentar para as 

causas da degradação do mesmo. Durante a visita de campo, o senhor Francisco, ambulante que 

trabalha na praia dos Artistas há mais de vinte anos, nos relatou que a praia tem perdido 

frequentadores em grande quantidade desde que o problema começou. 
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A análise feita da revisão dos estudas já realizados na área sobre a mesma temática, em 

comparativo com os dados coletados durante a pesquisa de campo, em novembro de 2014, 

permitiram aos autores deste trabalho concluir que a erosão continua a ocorrer de forma 

progressiva desde o estudo realizado por Nunes (2011). Os resultados da análise dos dados 

coletados não foram conclusivos em relação à contribuição da implantação dos promontórios 

artificiais na praia de Areia Preta nesse processo de erosão. 

Os fatores climáticos e oceanográficos contribuem para a erosão. O clima semi-úmido 

favorece o intemperismo das rochas, e, por conseguinte a erosão. A intensificação da erosão deve-

se ao tipo de onda mergulhante, a arrebentação abrupta com grande dissipação de energia, ao 

impacto sobre as rochas ou nas construções existente. 

Constata-se então, mediante a vulnerabilidade da zona costeira em estudo que se faz 

necessário a atenção dos órgãos governamentais para um projeto que não seja apenas mais um 

paliativo, e sim, uma obra que venha a dar solução definitiva a esse problema.  
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Resumo 

THE PERCEPTION OF NURSING ABOUT FAMILY PARTICIPATION IN ASSISTANCE FOR 

CHILDREN WITHCANCER 

ABSTRACT 

Este trabalho tem por finalidade relatar a 
discussão entre alunos sobre a assistência 
prestada pela família diante a criança com 
câncer. Essa criança precisa de todo o 
cuidado e um olhar humanizado, tendo 
em vista toda a necessidade de atenção 
para enfrentar tal problema de saúde.  

É trabalhada a importância da 
assistência da equipe de saúde frente não 
só aos cuidados, mas também aos 
esclarecimentos de questões que 
surgem ao decorrer do tratamento 
oferecido. Busca-se aliviar o sofrimento 
e dor da criança com câncer, como 
também da sua família, oferecendo um 
suporte baseado na humanização. 

Palavras-Chaves: Humanização da Assistência, enfermagem, oncologia 

Key-Words: Humanization of Assistance; Nursing; Medical Oncology 

This study aims to report the discussion 
between students about the assistance 
provided by the family for the child with 
cancer. This child needs love and caring and 
a humanized assistance, considering all 
attention directed to this  health problem. 

It is developed the importance of the health 
staff not only caring, but also to clarification 
of issues that arise in the course of 
treatment offered. The health staff aims is 
to alleviate the suffering and pain of 
children with cancer, but also of his family, 
offering support based on the 
humanization. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

972

mailto:fernanda.bezerril@hotmail.com2
mailto:laylarn1@hotmail.com3
mailto:ridianypaula@gmail.com4


1. INTRODUÇÃO

O processo de cuidar da criança com dor oncológica hospitalizada é componente essencial
no tratamento do câncer em si. O alívio da dor e a atenção dada aos aspectos sociais da
doença devem estar inseridos na atenção integral que a criança em processo de
adoecimento deve receber. Por tanto, ser familiar de criança com dor oncológica é estar
vulnerável duplamente, pois é possível visualizar a criança com dor, compartilhar a
expectativa de que logo cessará o sofrimento, fazer o possível e impossível para minimizá-
lo; todavia, não se pode de fato senti-lo ou até mesmo tomá-lo para si. O controle da dor
na criança com câncer, bem como a minimização do sofrimento da experiência pela família,
faz parte do ser saber- fazer em Enfermagem. Para tanto, ressaltam-se os aspectos
assistenciais, gerenciais, educacionais e de pesquisa do ser enfermeiro. (MOTTA e
DIEFENBACH, 2013)

A assistência à criança com câncer deve envolver toda a equipe de enfermagem e
multiprofissional como também a família da mesma, pois o elo entre todos se torna de
vasta importância, para a melhoria da criança e bom desenvolvimento durante todo o
tratamento, que por vezes torna-se doloroso não só para a criança, mas para todos aos
envolvidos.

Dentro dessa problemática podemos evidenciar que a criança portadora de câncer
necessita crescentemente de ações em humanização, devido o uso de terapêuticas muito
dolorosas, além de sofrer uma mudança drástica de ambientação, pois, uma vez
acostumada com o ambiente domiciliar a mesma terá que conviver com idas freqüentes ao
ambiente hospitalar, configurando assim uma nova rotina que modifica seu ciclo de vida e
a distanciado contato familiar, de amigos e da escola.

O processo de adaptação em um local hostil repleto de pessoas desconhecidas em seu
meio, além dos problemas conseqüentes da internação e da doença, há uma modificação
em seu estado emocional, a inserção em uma nova realidade desperta em todos inúmeros
e diferentes sentimentos muitas vezes difíceis de serem interpretados pela equipe de
saúde.

Dessa forma, é de extrema importância o papel da equipe de enfermagem no
enfrentamento emocional, assim, relacionando a humanização ao conhecimento teórico, a
equipe de saúde garante uma assistência integral e qualificada, com vistas a
solucionar/minimizar o sofrimento causado pela doença.

2. OBJETIVO

Relatar à experiência de acadêmicos de enfermagem acerca da discussão realizada a partir
de uma revisão de literatura realizada em sala de aula sobre a temática introduzida a cima,
a fim de visualizar de forma mais prática os mecanismos emocionais envolvidos no
enfrentamento do câncer, tentando dessa forma nos preparar minimamente diante de
uma realidade que todos nos, futuros enfermeiros iremos enfrentar.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

O processo de adoecimento de um paciente oncológico em qualquer idade é sem duvidas
um momento crítico, porém, segundo Andrade et al. (2012) o câncer infantil vem a ser uma
doença um tanto mais complicada para família compreender e aceitar, devido ao fato da
criança ou do adolescente ainda estarem no início da vida e, além disso, devido as
possibilidades de cura serem muito incertas, dependendo do tipo de câncer e do tempo
decorrido entre o diagnóstico e o tratamento.

A família tem participação fundamental no crescimento e desenvolvimento da criança e do
adolescente. Comumente, desde o nascimento à morte, são os familiares que dividem
todos os momentos e compartilham as experiências, quer sejam de alegria ou de tristeza.
(ANDRADE et al., 2012)

É importante ressaltar, que cada paciente lida com essa experiência de uma forma distinta,
assim como cada membro da família. As várias sensações que são vivenciadas e o modo
como estes irão se adaptar a cada uma dessas mudanças não podem ser previstas, isso vai
depender das diversas experiências que este indivíduo passou ao longo da sua vida e não é
diferente com as crianças, pois, apesar de serem pequenas carregam uma história única e
singular.

Para a criança, a presença dos pais vem trazer segurança, uma vez que todo processo que
envolve uma doença vem gerar sentimentos relacionados à dor e sofrimento, sendo então
a família o apoio necessário e indispensável para a continuidade do tratamento, tornando-
o mais ameno e menos doloroso. (ANDRADE et al., 2012)

O câncer dentre todas as doenças existente é o que carrega maior impacto psicológico
desde a notícia do diagnóstico até uma possível luta pela sua cura, este traz consigo
grandes estigmas desde as transformações que o corpo sofre até chegar a um dos maiores
que sem dúvida é a relação que ele faz com a morte processo lento e que acarreta outros
transtornos psicológicos que vão além aos já existentes na própria doença.

Andrade et al. (2012) diz que, para que se realize a assistência de saúde/enfermagem
adequada, seja qual for o problema de saúde, deve-se considerar a família como
participante indispensável para a manutenção do bem-estar. E ainda ressalta que a
participação da família durante o processo saúde-doença-cuidado ganha particular
evidência na assistência às crianças, em virtude de serem eles responsáveis por
acompanhar essas crianças durante todas as etapas de seu crescimento e
desenvolvimento.

Para Andrade et al. (2012) quando a família está incluída no cuidado e tem conhecimento
sobre a evolução do filho, acrescido das orientações que recebe, torna-se suficientemente
segura para acreditar que pode participar do seu cuidado.
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Devido à presença de muitas variações no estado de saúde de uma criança com câncer em 
virtude do tratamento, aparecem os altos e baixos no estado emocional dos familiares, 
acarretando uma fragilidade ainda maior.  

A confiança profissional-família-criança é de extrema importância visto que, uma vez que 
estas crianças veem que seus pais confiam naquelas pessoas/equipe que ali estão e dessa 
forma, seus pais passarão direta e indiretamente uma segurança maior para seu filho e isso 
facilitará tanto na recuperação/bem estar do indivíduo, como para a equipe será um meio 
facilitador, para que estes possam vir a intervir de forma mais efetiva, garantindo novos 
métodos de assistência visando promoção à saúde de qualidade ao paciente.  

Estabelecer um diálogo constante entre a família e todos os que o rodeiam visando o 
esclarecimento de questionamentos que venham surgir ao longo da estadia desses 
familiares/crianças no setor é crucial, assim como ouvi-los e deixarem partilhar de 
experiências vivenciadas a fim de diminuir os anseios e os medos. 

 Muitas vezes os familiares por medo de deixarem transparecer aos seus filhos um 
momento de fraqueza ou tristeza acabam procurando a equipe de saúde, e estes devem 
ter todo apoio, podendo também contar com apoio de outros profissionais fortalecendo, e 
diariamente restabelecendo os vínculos entre a família e a equipe de saúde como um todo. 

Um dos questionamentos debatidos em sala está relacionado ao papel da figura materna 
no período de internação e posteriormente tratamento dessa criança, a mãe desde o 
nascimento estabelece um vínculo indiscutível com seu filho através de diversos 
mecanismos como, por exemplo, o período de amamentação, e no tratamento oncológico 
não seria diferente. 

Contudo fica claro que a experiência do câncer é um momento difícil, tanto para o paciente 
como para os familiares, sendo comum que a presença desta enfermidade traga consigo 
todos esses sentimentos dolorosos e negativos. (ANDRADE et al., 2012) 

Andrade et al. (2012)  diz que a enfermagem dessa forma assume um papel primordial em 
está incluindo as famílias na prestação do cuidado. Dessa forma a comunicação da 
enfermagem, permite através de conversas, explicações, orientações que são voltadas a 
família para a compreensão da importância de sua participação no cuidado. 

Por fim cabe a equipe de saúde não se prender a protocolos de como tratar o paciente, 
perceber ele como um ser holístico vai lhe mostrar o melhor caminho para garantir a 
melhor assistência, em caso de dúvidas seja claro com o paciente/ familiar não deve se ter 
receios ele mesmo vai lhe mostrar do que ele precisa. Entenda-se, se se abstenha dos 
preconceitos e aceite o tempo e o limite do seu paciente, compreender e ter um olhar 
crítico para os diversos estágios que este irá enfrentar seja a negação ou até mesmo uma 
suposta aceitação do quadro lembre-se que o único sentimento que jamais morrerá é a 
esperança de recuperar a sua saúde. 
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4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência de estudantes de enfermagem
do 7º período da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí, em Santa Cruz/RN. A
experiência se deu a partir de discussões em sala de aula desenvolvidas no contexto da
disciplina de Pesquisa em Enfermagem I, foram formados grupos de quatros alunos e a
cada aluno foi dado um artigo com temáticas diferentes, este por sua vez deveria
desenvolver uma pesquisas embasadas nas literaturas a fim de fortificar a temática, o
grupo de alunos desse trabalho ficou responsável pelo artigo com intitulado: “A percepção
da enfermagem acerca da participação da família na assistência à criança com câncer.”A
partir do texto escolhido e da exaustiva leitura de outros conteúdos o estudo foi
complementadoe a discussão exposta para toda turma.

5. CONCLUSÃO

O câncer infantil causa um grande impacto na vida da criança e de seus familiares, desde o
diagnóstico precoce até todo o processo de tratamento é essencial uma assistência integral
voltada a dar conforto e esclarecimento à família e a criança. Cabe ao enfermeiro
promover um cuidado centrado na criança em situação de viver/morrer, porém deve-se
estabelecer a comunicação entre os pais, pois entendemos ser a família o componente
essencial na promoção da saúde e no cuidado à criança, com assistência integral.

A qualidade da assistência prestada deve aliviar a dor da criança e da família, os cuidados
paliativos devem visar à melhora na qualidade de vida por meio da prevenção e alívio do
sofrimento, com enfoque nas necessidades do paciente e não na cura. Manter uma
comunicação contínua com a família é de extrema importância para todo o processo da
doença, o que vai ajudar em uma melhor atuação da família junto com a criança diante da
doença, fazendo com que esta tenha melhores dias e que aproveite cada um deles,
lembrando sempre que é importante deixa-la realizar tarefas que a façam bem, trazendo
felicidade e sentimento de bem-estar.

A Enfermagem diante da criança com câncer deve prestar uma assistência integral e esta
deve ser multiprofissional, aliando todos os profissionais diante de todo o processo saúde-
doença. As ações devem objetivar proporcionar uma experiência menos dolorosa família, o
cuidado deve atender ás necessidades biopsicossociais e espirituais compreendendo
crenças e valores, assim como ás necessidades individuais. Por ser a equipe mais próxima
do paciente a Enfermagem tem maior interação e contato com a família e a criança, o que
muitas vezes passa de um relacionamento profissional – paciente para um amigo, um
apoio, uma boa relação é muito importante para melhor proporcionar o cuidado e
tratamento do câncer.
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RESUMO

No Brasil, são estimados mais de 9000 casos novos de câncer infanto-juvenil, por ano. Tornando-se a segunda 
causa de mortalidade entre as crianças e adolescentes no pais. Contudo, supõe-se que em torno de 70% das 
crianças acometidas de câncer  de câncer curadas, se diagnosticada precocemente e tratadas em centros 
especializados  (INCA, 2015). O Hospital Infantil Varela Santiago foi fundado no dia 12 de outubro de 1936 
pelo Dr. Manuel Varela Santiago Sobrinho e possui duas brinquedotecas, uma geral, que é frequentada por 
crianças que fazem cirurgias e passam pouco tempo no hospital, e outra no anexo, que será o foco desse 
trabalho. O presente estudo propôs descrever a infraestrutura e funcionamento da brinquedoteca. O trabalho 
foi desenvolvido. O trabalho foi desenvolvido no Hospital Infantil Varela Santiago entre os meses de Janeiro e 
Fevereiro do ano de 2015. Esta pesquisa de caráter qualitativo teve seus dados levantados a partir de 
entrevistas realizadas com uma psicóloga, uma brinquedista e 5 crianças de ambos os sexos. Os resultados 
obtidos mostraram a importância   do   brincar   para   as crianças
sua  influência em seu desenvolvimento, tanto físico como mental, no  de conhecimento de si e do outro e, 
sobretudo, um espaço pequeno porém, aos olhos das crianças, torna-se  um lugar grande fascinante, especial 
e mágico no qual elas podem sonhar, se ver em qualquer estória, brincar com brinquedos que nunca 
pensaram em ter, podem aprender, apesar de estarem longe da escola, conhecer crianças e tornarem 
melhores amigos. Um lugar também no qual elas podem deixar seus maiores medos, estresses, ansiedade e 
sofrimento causados pelo tratamento. Desta forma, é possível afirmar que, nas narrativas das crianças, 
podemos notar a satisfação de estarem naquele espaço, com outras crianças compartilhando da mesma 
situação, dos brinquedos e atividades ofertadas.  A brinquedoteca é um espaço para aprender, brincar, 
socializar e amenizar as dores e estresse causados pela hospitalização.

PALAVRAS-CHAVE: Criança com câncer; Brinquedoteca, Atividades Lúdicas.
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HOSPITAL PLAYROOM: A REFLECTION ON THE PLAY AND ITS CONTRIBUTION 

TO CHILDREN UNDERGOING CANCER TREATMENT

ABSTRACT

In Brazil,  it is estimated more than 9,000 new cases of childhood cancers per 
year. Becoming the second cause of mortality among children and adolescents in the country. 
However, it is assumed that around 70% of children afflicted with cancer can be cured if 
diagnosed early and treated in  specialized  centers  (INCA,  2015).  The  Children's 
Hospital  Santiago Varela  was  founded  on  October  12,  1936  by  Dr.  Manuel  Varela 
and Santiago  Nephew  has  two  playrooms,  a  general,  which  is  attended  by children 
who do surgery and spend little time in the hospital, and another in  the Annex,  which will 
be the focus of  this  work.  This  study aimed to describe  the  infrastructure  and 
operation  of  the  toy.  The  study  was conducted  at  Children's  Hospital  Varela 
Santiago  between  January  and February  of  2015.  This  qualitative  study  had  their  data 
collected  from interviews with a psychologist, a brinquedista and 5 children of both sexes. 
The results showed the importance of play for children and their influence in  their 
development,  both  physical  and  mental,  in  the  process  of knowledge of self and 
other and, above all, a small space but to children, becomes one great place, fascinating, 
magical and special in which they can dream, if you see any story, play with toys that have 
never thought of, can  learn,  despite  being  away  from  school,  children  learn  and 
become better  friends.  A  place  also  where  they  can  leave  their  greatest  fears, 
stresses, anxiety and suffering caused by the treatment. Thus, we can say that, in the 
narratives of children, we can see the satisfaction of being in that space with other children 
sharing the same situation, the offered toys and activities. The toy library is a space to learn, 
play, socialize and relieve pain and stress caused by hospitalization.

KEY-WORDS: Child with Cancer; Toy; Lúdicas activities.
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No  Brasil,  são  estimados  mais  de  9000  casos  novos  de  câncer infanto-juvenil, 
por  ano.  Tornando-se  a  segunda  causa  de  mortalidade entre  as  crianças  e  
adolescentes  no  pais.  Contudo,  estima-se  que  em torno de 70% das crianças 
acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticada precocemente e tratadas em 
centros especializados. E com o tratamento adequado a maioria delas terão boa qualidade 
de vida (INCA,2015). 

O processo  de  internação  é  um  momento  difícil  para  qualquer pessoa,  seja 
ela  criança,  adolescente,  adulto  ou  idoso,  os  impactos  são devastadores.  Torna-se 
importante  a  criação  de  estratégias  que possibilitem o bem estar, tanto físico 
quanto psicológico, e a qualidade de vida  ajudando a essas pessoas a  passarem por este 
processo de forma menos dolorosa. Pois, tão importante quanto o tratamento da doença é 
a atenção dada aos doentes e à seus familiares/acompanhantes.

A mudança de casa para o hospital é um processo bem difícil para as crianças. Sair de 
perto de seus familiares, amigos da escola, vizinhos e até animais de estimação torna-se o 
processo bem mais doloroso. Neste caso, a  brinquedoteca  tem  um  papel  importante 
na  vida  das  crianças  e familiares/acompanhantes hospitalizados no que se refere ao 
processo de socialização, aceitação do tratamento e também na aproximação entre as 
crianças, pais e a equipe de saúde.

O Hospital Infantil Varela Santiago foi fundado no dia 12 de outubro de 1936 pelo Dr. 
Manuel Varela Santiago Sobrinho e com a colaboração da sociedade civil foi assim 
inaugurado a primeira Ala Hospitalar denominada Hospital  Infantil  Varela  Santiago, 
situado  à  Av.  Marechal  Deodoro  da Fonseca,  489,  Cidade  Alta,  que  se 
transformou  em  uma  instituição hospitalar para atender enquanto “Hospital 
Especializado em Pediatria” as crianças carentes de 0 a 14 anos vindas de todo estado do RN 
e também de Estados vizinhos.

O  hospital  possui  duas  brinquedotecas,  uma  geral,  que  é frequentada 
por crianças que fazem cirurgias e passam pouco tempo no hospital e outra no anexo que 
será o foco desse trabalho.

A  brinquedoteca  é  uma  das  estratégias  adotadas  para  atenuar  o estresse, 
sofrimento,  desgastes,  rotina  hospitalar  e  vários  outros problemas decorrentes da 
doença. É o momento de lazer, descontração e humanização oferecidos pelas 
brinquedotecas dos hospitais que, segundo Assunção  et  al  (2010),  preserva  a  saúde 
emocional  da  criança  ou  do adolescente,  por  meio  do  brincar,  jogar  e  encontrar 
parceiros  na hospitalização em momentos de ansiedade, angústia e dor causada pelo 
sofrimento.
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A brincadeira no contexto hospitalar é então um instrumento de 
intervenção  utilizado  como  forma  da  criança  construir estratégias  de 
enfrentamento  em  relação  à  doença, hospitalização,  comunicação 
e  resolução  de  conflitos. Através  do  brincar,  a  criança  pode  se 
expressar  melhor, assim como demonstrar os seus sentimentos e resgatar 
a si mesma (FORTUNA, 2007 apud OLIVEIRA, 2012).

Diante do exposto,  torna-se relevante compreender a importância da 
brinquedoteca  no  comportamento  das  crianças,  no  processo  de adaptação, no 
momento de fantasia que a brinquedoteca oferece por meio do  brincar,  sorrir, 
socializar,  sonhar  e  compartilhar  as  emoções. Amenizando  as  angústias,  dores, 
pensamentos  ruins  e  tristezas  pelo menos enquanto for possível.

Esta pesquisa visa descrever a infraestrutura e funcionamento da brinquedoteca 
e do Hospital Infantil Varela Santiago/Natal-RN.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Brinquedoteca hospitalar

Existe vários tipos de brinquedotecas. Elas podem estar nas escolas, comunidades 
ou  bairros,  Universidades,  circulantes  nos  bairros,  nas clínicas  psicológicas,  centros 
culturais,  junto a bibliotecas,  para crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais, 
temporárias (em shopping centers) e também hospitalares. (HYPOLITTO, 2001). 

Apesar de tantas variedades todas as brinquedotecas têm o mesmo objetivo que é 
proporcionar a diversão, alegria, descontração, convivência, criatividade,  sociabilidade e 
outras  experiências  benéficas  tanto para as crianças como para os adultos ou idosos que 
frequentam estes espaços. E é  de  extrema  importância  principalmente  para  as 
crianças  doentes segundo Melo e Valle (2009):

A brinquedoteca hospitalar é de extrema importância para a criança 
doente.  Seus  objetivos  são:  preservar  a  saúde emocional da criança, 
proporcionando alegria e distração por meio  de  oportunidades  para 
brincar,  jogar  e  encontrar parceiros;  preparar  a  criança  para  as 
situações  novas; possibilitar  a  manutenção  e  progressão  do 
seu desenvolvimento,  pois  a  hospitalização  poderá  privá-la  de 
oportunidades  e  experiências  essenciais;  auxiliar  sua recuperação, 
amenizando traumas.
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A brinquedoteca hospitalar no Brasil ainda é pouco conhecida. A lei 11.104 de 21 de 
março de 2005 dispõe da obrigatoriedade da instalação de  brinquedotecas  nas  unidades 
de  saúde  públicas  e  privadas  que ofereçam atendimento pediátrico em regime de 
internação. Essa mesma lei,  no  Art.  2º,  definiu  brinquedoteca  como  um  “espaço 
provido  de brinquedos e jogos educativos, destinados a estimular as crianças e seus 
acompanhantes a brincar” (BRASIL, 2015).

Refletir  sobre  a  importância  de  uma  brinquedoteca  no  hospital  é perceber o 
impacto positivo do brincar no tratamento hospitalar,  no seu comportamento e
no desafio da dor. Esse espaço precisa  confortável,  limpo,  colorido,  deve  conter 
variedades  brinquedos, jogos educativos e materiais pedagógicos além de estimulá-las a 
explorar, sonhar,  experimentar,  fantasiar  e  socializar  entre  elas  mesmas,  equipe médica 
e pais/acompanhantes. 

Apesar de ser um espaço que propicia um melhor desenvolvimento cognitivo  das 
crianças,  é  importante  salientar  que  para  manter  uma brinquedoteca  é  necessário 
um  profissional  capacitado,  o  brinquedista, que tem o papel fundamental na mediação 
entre a   criança e o brinquedo. Este profissional tem a missão de manter o espaço 
organizado e limpo e, principalmente,  de elaborar  as  atividades e brincadeiras  para o 
qual  foi treinado. Além desta, a equipe também é formada por psicólogos, médicos e 
voluntários que levam alegria para o hospital sempre que podem.

Este  espaço  por  ser  em  um  ambiente  hospitalar  é  preciso  ter algumas 
restrições em relação à higienização das pessoas e do espaço em geral, por exemplo, o local 
tem que ser limpo, os brinquedos devem ser de fácil higienização, as pessoas que utilizam o 
espaço precisam usar roupas de mangas,  de preferência  jalecos,  para  evitar  o  contato 
direto  com as crianças,  os  cabelos  precisam  ser  presos,  unhas  cortadas  e  sempre 
higienizar os brinquedos e mãos com sabão ou álcool 70% (PAULA et al, 2015).

2. 2 O brincar e o tratamento do câncer infantil
O período de hospitalização vem acompanhado de muito estresse, fragilidade,  dor 

e medo,  principalmente da morte,  e isso agrava após o diagnóstico  de  câncer.  A  
doença  acaba  limitando  a  criança  de  certos prazeres  como  a  convivência  com  família 
e  amigos,  escola,  passeios  e comidas.  Além de abalar  o ambiente familiar  como frisa 
Silva (2009,  p. 23):
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No caso específico do câncer infantil,  a doença poderá ser limitante, 
conduzindo  algumas  crianças  a  ultrapassarem  a faixa  etária  própria 
do  lúdico,  sem  vivenciá-lo  em  sua plenitude.  A  própria  presença  da 
doença,  tornará  o  clima psicológico do seu ambiente familiar tenso e 
angustiado, e o pensamento dominante é sobre doença e morte.

O  tratamento  do  câncer  depende  muito  de  cada  caso.  Além  da quimioterapia, 
radioterapia,  cirurgia  e  ligado  a  imunoterapia  tem-se  as atividades  lúdicas  nas 
pediatrias  oncológicas  contribuindo  no desenvolvimento  e  recuperação  da  criança 
de  forma  menos  traumática (VALLE e FRANÇOSO, 2005 apud SILVA, 2009).

Neste  caso,  o  brincar  é  de  extrema  importância  no 
desenvolvimento físico e psicológico da criança em tratamento oncológico devido  aos 
efeitos  positivos  que  a  ludicidade  pode  provocar  em  seu comportamento. O objetivo 
da brincadeira no espaço hospitalar consiste no  momento  de  descontração  e
socialização  entre  pacientes,  pais  e equipes de saúde, momento de vínculos de mães e 
filhos, de brincadeiras, alegria, escoamento da ansiedade e uma melhor aceitação ao 
tratamento, como mostra Lucon, (2008):

Brincar é caracterizado pelos signos do prazer, da alegria e do sorriso. Esse 
processo traz inúmeros efeitos positivos aos aspectos  cognitivo,  afetivo, 
corporal  e  social.  Ousaríamos aqui dizer que brincar para criança 
hospitalizada é vida para ela.

O  contato  com  o  brinquedo  é  uma  forma  das  crianças  não esquecerem 
do que realmente são. É uma estratégia de enfrentamento da fase que estão vivendo e 
mostram isso através do desenho, da música, do teatro e nos quais depositam seus 
sentimentos e ansiedades. “A função do brincar e das brincadeiras reúnem uma combinação 
de fantasias do que a criança acredita ser verdade no papel que desempenha” (SILVA, 
2009 p. 64).

2 METODOLOGIA

A abordagem é de carácter  descritivo  e  a  pesquisa  é  exploratória pois  envolveu 
um  levantamento  bibliográfico,  realização  de  entrevistas com  pessoas  experientes  no 
assunto  abordado,  segundo  Gil  (2008), tomando o problema com maior familiaridade 
com vistas a torná-lo mais explícito. E de abordagem qualitativa que objetivou descrever a 
infraestrutura e funcionamento da brinquedoteca.
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     O local de estudo foi o Hospital Infantil Varela Santiago localizado na cidade  do 
Natal/RN  de  carácter  filantrópico  que,  atualmente,  tem capacidade  de  atender 
a  110  leitos  distribuídos  nas  diversas especialidades  médicas,  seis  salas  de 
atendimento  em  sistema  de consultas agendadas previamente e atende crianças de 0 
a 14 anos de todo Estado e de estados vizinhos.  A brinquedoteca surgiu logo após a 
inauguração  do  Hospital  Dia,  junto  com  outras  instalações  que  incluem consultórios 
médicos, sala de enfermagem e enfermarias que permitem a acolhida  de  doze  crianças, 
respectivamente  em  cada  turno,  para tratamento quimioterápico.

Para coleta de dados foi utilizado a entrevista semiestruturada com questões 
abertas  direcionadas  para  os  participantes  da  pesquisa  que foram: 1 psicóloga, 1 
brinquedista e 5 crianças de ambos os sexos (de 5 a 12 anos) no período entre janeiro e 
fevereiro do ano de 2015. No momento da entrevista havia 7 crianças presente, sendo que 
apenas 5 participaram da entrevista.

A escolha da faixa etária de 5 a 12 anos, segundo Motta e Enumo (2004),  é
pelo  fato  de  que  nessa  faixa  de  idade  a  criança  tenha compreensão e linguagem 
suficientemente desenvolvidas para participar das entrevistas. Demos preferências às 
crianças que já estão no hospital a mais  de  um mês  pois  saberiam explicar  melhor  sobre 
o espaço  e  suas características.

Inicialmente,  foi  feito  contato  com  a  profissional  que  atua  na 
brinquedoteca  a  fim  de  obter  informações  acerca  da  rotina  da 
brinquedoteca, quais brinquedos o espaço disponibiliza, o quantitativo de crianças que 
frequentam e o papel daquele profissional na brinquedoteca hospitalar.  Após  as 
observações  e  coleta  de  informações  com  a brinquedista,  estabelecemos  contato 
com  a  psicóloga,  esclarecendo  os objetivos  da  pesquisa  procuramos  obter 
informações  referente  aos comportamentos  das  crianças  em contato  com à  
brinquedoteca  no  seu período  de  internação,  qual  a  importância  daquele  espaço  para 
elas  e como o brincar ajudaria em sua recuperação.

Tendo  a  devida  autorização  dos  pais  e  dos  profissionais, 
apresentamos o  propósito da  pesquisa  também para  as  crianças,  tendo em vista 
causarmos menos impactos possível para as elas. Na entrevista procuramos  sempre 
respeitar  seus  desejos  e  deixá-las  à  vontade  para escolher o melhor momento para 
falar.  Procuramos registrar, através de suas falas, como elas se sentem na brinquedoteca, 
se aquele espaço proporciona bem estar e quais as brincadeiras ou brinquedos elas 
preferem.
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para  análise  dos  resultados,  optamos  pela  análise  temática, dividindo e 
pesquisa em temas como: Crianças e Profissionais. No tópico das crianças,  as perguntas 
foram relacionadas aos brinquedos que mais gostam. E no outro ponto, procuramos 
saber a respeito do papel destas profissionais  na brinquedoteca  e as  brincadeiras  e 
brinquedos  ofertados naquele espaço.

3.1 Das entrevistas com os participantes:
3.1.1 Com crianças:

Optamos por representar por números os nomes dos entrevistados. Para facilitar o 
diálogo entre entrevistador e entrevistado e afim de ajudar a  criança  nas  suas  colocações. 
Deixamos  todos  à  vontade,  e  logo  em seguida começamos a perguntar de como se 
sentem na brinquedoteca. A maioria responde que se sentem bem por se tratar de um 
ambiente feliz, divertido,  longe  dos  médicos,  do  estresse  e  do  sofrimento.  Relatam 
também  que  se  sentem  bem  por  poder  brincar  em  estar  com  outras crianças.

Os relatos a seguir são oriundos da conversa com uma das crianças a qual 
chamaremos de (1), no dia 18 de fevereiro de 2015, em relação à como ela se sente quando 
está na brinquedoteca com as outras crianças. 

Quando meu pai e minha mãe conversaram comigo sobre a doença, eu 
chorei porque fiquei porque não ia poder brincar com minhas amigas e 
também não ia poder ir para escola. Quando  venho  para  brinquedoteca 
fico  muito  feliz  porque encontro com minhas amiguinhas e gosto de 
brincar com a tia Lu por que ela me ensina a dividir os brinquedos com os 
outros colegas (CRIANÇA 1). 

A brinquedoteca hospitalar tem como objetivo proporcionar para as crianças um 
momento de alegria, paz e socialização como também tem sido entendida como um novo 
pensar pedagógico, pois a criança aprende enquanto brinca, além de amenizar os traumas 
causados pela internação. Por  meio  das  pinturas,  jogos,  diálogos  e  fantasias,  a  criança 
aprende a conviver com o outro e também a lidar com a sua própria doença.
Com base neste pensamento, foi questionado quais as brincadeiras que as crianças mais 
gostavam naquele espaço. A profissional do espaço frisa que as brincadeiras são oferecidas 
de acordo com a necessidade de cada criança. As mais destacadas foram: brincar de boneca, 
casinha de boneca e castelo, dançar, desenhar, pintar, confeccionar brinquedos com 
materiais recicláveis, assistir filmes, brincar com bonecos e carrinhos, jogar quebra cabeça e 
cantigas de roda. 
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3.1.2 Profissionais:
As entrevistas com os profissionais foram realizadas com 1 psicóloga e 1 

brinquedista.  O material  utilizado foi  o questionário  não-estruturado com perguntas 
abertas.

As  perguntas  direcionadas  à  brinquedista  em  relação  ao  local  de estudo  foi 
constatado  que  as  crianças  que  frequentam  aquela brinquedoteca, a maioria 
vem do interior o Estado e têm idades entre 0 e 18 anos e frequentam o espaço enquanto 
aguardam as consultas médicas. A rotina da brinquedoteca de oncologia é organizada pela 
brinquedista “tia Lu”  que  recebe  os  pacientes,  alguns  já  diagnosticadas,  outras 
pela primeira vez, sempre com muito cuidado com a higiene e organização do espaço. Os 
pais não são autorizados a ficarem lá.

Em relação às atividades lúdicas e de lazer desenvolvidas no espaço, foram  descritos 
jogos  e  brincadeiras  como  assistir  filmes  (cinema  com pipocas),  jogos  pedagógicos 
(desenhar,  cortar  e  colar),  ouvir  músicas relaxantes, cantigas de roda, comemorar datas 
festivas como carnavais, e ainda  têm  o  prazer  de  conhecer  espaços  de  lazer  na 
cidade,  quando autorizado pelos pais e equipe de saúde. 

Estes espaços são escolhidos por eles e, duas a três vezes por mês, eles e seus pais/
acompanhantes junto com a equipe de saúde (psicóloga, brinquedista  ou  enfermeira/
médico)  escolhem  um  dia  para  conhecer lugares  como  praias,  parques  e  outros 
espaços  que  possibilitem  a  eles momentos de lazer que muitos nunca pensaram que 
poderiam conhecer.

Estas brincadeiras desenvolvidas na brinquedoteca são consideradas leves,  pois  se 
trata  de  crianças  fragilizadas  pela  doença  e  não  podem participar  de  brincadeiras  de 
corrida  para  não  ficarem  cansados.  Como mostra na fala da entrevistada:

As atividades que são oferecidas aqui na brinquedoteca são brincadeiras 
lúdicas,  por que vai  de cada caso do paciente né?  Por  que  tem 
brincadeiras  que...  que  seja  uma brincadeira  que  eles  correm, 
esta  brincadeira  não  é oferecida... jogos pedagógicos, eles gostam 
muito de jogar, de montar quebra cabeça, então a gente oferece mais 
jogos.(Brinquedista).
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O  câncer  infantil  demanda  vários  saberes  e  várias  práticas,  das quais a 
psicológica tem um papel importante na contribuição a assistência adequada e humanizada 
à essas crianças. Devido a sua fragilidade com causa  da  doença,  estas  crianças 
necessitam  de  um  acompanhamento psicológico  no  resgate  da  autoestima,  aceitação 
do  tratamento  e  da doença e adaptação. 

Em questionamento com a psicóloga, procuramos saber seu papel e 
comprometimento na oferta de atividades de lúdicas e de lazer para os pacientes.  Ela 
relata que o ato de brincar  é crucial  no desenvolvimento das  crianças.  Por  isso a  
brinquedoteca  hospitalar  pode proporcionar  em tratamento  oncológico  momentos  de 
alegria,  de  conhecimento  e  de expressar seus sentimentos e tensões.

O que podemos perceber de acordo com as falas dos entrevistados, principalmente 
da  psicóloga  e  da  brinquedista,  é  que  a  prática  da brincadeira,  o  uso  do 
espaço  para  essas  crianças  são  de  extrema importância  tanto  no 
comportamento  como  na  facilidade  delas compreenderem o que acontece ao seu 
redor (brinquedo terapêutico)  e aceitar as medicações e outros procedimentos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A brinquedoteca hospitalar é um espaço pequeno, de descobertas, criatividade  e  
estímulo  no  qual  as  crianças  podem  despertar  seu  lado lúdico como também um lugar 
no qual podem deixar seus maiores medos, estresses, ansiedade e sofrimento que o 
tratamento oncológico causa. 

O sucesso desses espaços de lazer nos hospitais está principalmente no esforço, 
carinho, comprometimento e muito profissionalismo da equipe multiprofissional  de  saúde 
e  voluntários  que  juntos  proporcionam  aos pacientes  e  familiares  momentos  de 
interação,  cuidado,  conhecimentos intelectuais e emocionais, apoio, força, esperança e 
vida. 

O brincar auxilia também a equipe de saúde na compreensão dos processos 
psicodinâmicos da criança nas diferentes etapas de evolução da doença,  bem  como  as 
mudanças  nas  suas  relações  com  os  outros pacientes.  É  importante  esse  trabalho 
da  equipe  atenção  também  aos familiares pois as crianças chegam com problemas de 
socialização devido ao impacto da doença e, manter pais e conhecidos por perto ajuda a 
deixar a criança mais calma. 
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Nas narrativas das crianças, podemos notar a satisfação de estarem naquele espaço, 
com outras crianças compartilhando da mesma situação, dos brinquedos e atividades 
ofertadas. A brinquedoteca é um espaço para aprender, brincar, socializar e amenizar as 
dores e estresse causados pela hospitalização.

A  fala  das  crianças  expressa  o  prazer,  a  alegria  e  a  sensação de bem-estar 
quando  se  encontram  na  brinquedoteca.  Elas  mostram  sua satisfação  e  dizem  que  é  
bom  por  que  seu  sofrimento  diminui  quando estão lá  brincando com outras  crianças, 
assistindo filme e  desenhando. Muitas  mães,  na  maioria  das  vezes,  usam  a  
brinquedoteca  como  um estímulo para a criança aceitar o tratamento, e elas aceitam.

Desta  forma,  é  possível  afirmar  que,  o  momento  de  lazer  e descontração 
na  brinquedoteca  torna-se  importante  na  recuperação  e bem  estar  dessas  crianças 
uma  vez  que  o  brincar  contribui  no  seu desenvolvimento  integral,  apesar  de 
estarem  doentes.  E  o  trabalho  da equipe  de  saúde  torna-se  importante  pois 
contribuem  através  das brincadeiras,  do  carinho,  conforto  e  de  alívio  dos 
sintomas  físico emocionais das crianças e seus familiares.
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RESUMO 
A avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) é uma 
das estratégias mais acessíveis e baratas para 
identificar se uma pessoa está no peso ideal e é 
utilizado internacionalmente. Valores acima da 
normalidade podem contribuir para o aparecimento 
de diversas doenças crônicas, entre elas a 
hipertensão arterial, a qual uma simples avaliação 
pode sugerir que medidas de prevenção sejam 
tomadas. O objetivo do presente estudo foi verificar 
o estado nutricional e a prevalência de hipertensão
em um grupo de idosos cadastrados nos projetos de
extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. Foram
incluídos 104 idosos de ambos os sexos. O estado
nutricional foi determinado através do IMC, obtido

pela divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da 
estatura (m), e a presença de hipertensão foi 
considerada através de atestado médico. Uma 
estatística descritiva foi realizada para apresentação 
dos dados em média, desvio padrão e frequência. 
67,1% das mulheres e 48,4% dos homens foram 
classificados como hipertensos. Quanto ao IMC, 
foram verificadas maiores distribuições nas 
categorias de sobrepeso e obesidade tanto nas 
mulheres como nos homens. Observando os 
resultados, sugere-se que estratégias adicionais 
sejam adotadas pelo grupo analisado, inclusive pelos 
idosos normotensos, já que apresentaram IMC 
elevado o qual pode acelerar um possível 
aparecimento da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: estado nutricional, índice de massa corporal, hipertensão

NUTRITIONAL STATUS AND SELF-REPORTED HYPERTENSION IN ELDERLY 
REGISTERED IN IFRN - CAMPUS MOSSORÓ / RN

ABSTRACT 
The Body Mass Index (BMI) is one of the most 
accessible and inexpensive indices to know if 
someone is in the ideal weight and is internationally 
used. Values above normal may contribute to the 
development of several chronic diseases, including 
high blood pressure and a simple assessment may 
suggest that prevention measures should be taken. 
The aim of this study was to verify the nutritional 
status and the prevalence of hypertension in a group 
of elderly enrolled in the extension projects of the 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – Campus Mossoró. 104 elderly 
from both sexes were included.  

The nutritional profile was determined by BMI, 
obtained dividing body mass (kg) by the square of 
height (m), and hypertension was considered by
medical certificate. Descriptive statistics were 
performed to present the data as mean, 
standard deviation and frequency. 67.1% of 
women and 48.4% of men were classified as 
hypertensive. Regarding the BMI, higher distributions 
were found in the overweight and obese categories in 
both women and men. Observing the results, we 
suggest that additional strategies must be adopted by 
the analyzed group, including the normotensives 
elderly that showed high BMI and this may accelerate 
a possible onset of the disease. 

KEYWORDS: nutritional status, body mass index, hypertension
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1 INTRODUÇÃO 

A população idosa tem crescido consideravelmente nos últimos anos em todo o mundo. No 
Brasil, o Censo de 1991 indicou que o número de pessoas acima de 60 anos está aumentando, 
passando de 4,01% da população em 1990 para 4,83% em 1991. Esses números marcam o inicio 
do envelhecimento da população brasileira. Segundo o Censo de 2000, esse percentual chegou a 
ser de 8,6% e em 2010 atingiu a marca de 10,8% da população brasileira. Estima-se que em 2025 
esse número atinja o equivalente a 15% da população (ELSANGEDY et al., 2006; IBGE, 1991; IBGE, 
2000; IBGE, 2010). 

Tal processo de envelhecimento populacional é responsável por diversas alterações tanto 
fisiológicas como estruturais, as quais favorecem o surgimento de alguns problemas de saúde 
como as doenças cardiovasculares (MATSUDO, 2002). Dentre as alterações estruturais mais 
evidentes relacionadas ao processo de envelhecimento está o aumento do índice e massa corporal 
(IMC), relacionado a mudanças comportamentais como diminuição dos níveis de atividade física e 
má alimentação.  

A importância de avaliar o IMC deve-se ao fato de que os valores acima do normal 
favorecem o surgimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão 
arterial, que já atinge 53,3% dos idosos brasileiros, sendo considerada um importante fator de 
risco para múltiplos problemas e saúde, tais como insuficiência coronariana, acidente vascular 
cerebral e insuficiência renal (IBGE, 2010; FERREIRA e ZANELLA, 2000; SWIFT et al., 2013). 

Na tentativa de evitar o aumento de maiores problemas de saúde, estratégias devem ser 
adotadas por indivíduos acima do peso e principalmente se apresentarem altos níveis de pressão 
arterial. Considerando as informações citadas, o objetivo do presente estudo foi verificar o estado 
nutricional e a prevalência de hipertensão em um grupo de idosos cadastrados nos projetos de 
extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFIA 

O papel da obesidade como fator de risco coronariano é controverso, no entanto, a melhor 
explicação para a associação entre obesidade e doença cardíaca isquêmica é que esta ocorreria 
em um subgrupo de obesos, ou seja, nas pessoas que apresentassem adiposidade localizada na 
região abdominal ou central, mesmo na ausência da obesidade generalizada (LESSA, 1998).  

O acúmulo de gordura na região do abdome vem sendo descrito como o tipo de obesidade 
que oferece maior risco para a saúde dos indivíduos. A incidência de diabetes, aterosclerose, gota, 
cálculo urinário e morte cardíaca súbita é elevada em pessoas obesas, porém, um aspecto da 
adiposidade que desperta a atenção é a distribuição regional da gordura no corpo. Considerando 
essa perspectiva, relacionou-se a espessura das dobras cutâneas pescoço/ região sacra e a 
proporção gordura-músculos da região bráquio/ femural, sendo criado o índice de diferenciação 
masculina. Através desse índice, classificou-se a gordura em (a) andróide; aquela localizada na 
região central e mais específica para homens, e (b) ginóide; gordura mais localizada nos quadris e 
coxas, e mais específica para mulheres (VAGUE, 1956). 
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Alguns anos após (LARSSON et al., 1986), a obesidade abdominal foi relacionada com o 
aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte prematura, 
encontrando-se forte associação entre essas variáveis. Essas descobertas foram particularmente 
importantes na medida que, até então, existia associação somente entre índices de obesidade 
geral e as doenças mencionadas. Contrariando os conceitos da época, o mais alto risco de infarto 
do miocárdio ou morte prematura foi encontrado em homens com alta quantidade de gordura 
abdominal, sugerindo que homens, mesmo magros, porém, com gordura corporal concentrada no 
abdome são aqueles com mais alto risco para desenvolver doenças cardiovasculares. 

Pesquisas mais recentes continuam a identificar a gordura abdominal como potente fator 
de risco coronariano, com a comparação entre os diversos indicadores de obesidade como fator 
de risco cardiovascular sendo fruto de numerosos estudos (GUSTAT, 2000; POULTER, 2003; 
VISSCHER et al., 2001).

3 METODOLOGIA 

O presente estudo foi do tipo descritivo e teve como amostra um total de 104 idosos de 
ambos os sexos, cadastrados nos projetos de extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. Os idosos foram recrutados para esse estudo a partir 
de uma carta convite que acompanhou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o 
qual foi assinado por aqueles que aceitaram participar. O protocolo de pesquisa do presente 
estudo foi fundamentado em conformidade com as diretrizes propostas na Resolução 466/12, 
aprovado pelo Conselho Nacional de saúde, sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
recebendo o registro no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa sob parecer 240.551. 

3.1 Pressão Arterial 
A característica pressórica foi considerada conforme apresentação de declaração médica 

atestando ou não a existência de hipertensão arterial, em exames realizados dentro dos últimos 
seis meses.  

3.2 Parâmetros Antropométricos 
A massa corporal e a estatura foram determinadas através da utilização de uma balança 

com estadiômetro da marca Welmy (modelo W110H), sendo o estadiômetro escalonado em 0,1 
cm e a balança com precisão de 0,1 kg. 

O estado nutricional foi estabelecido de acordo com o IMC, obtido através da divisão da 
massa corporal pelo quadrado da estatura (kg/m2). Os valores do IMC foram categorizados 
segundo a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual classifica como saudável uma 
pessoa com IMC entre 18,5 - 24,9 kg/m2; sobrepeso: 25 - 29,9 kg/m2; obesidade grau I: 30,0 - 34,9 
kg/m2; obesidade grau II: 35 - 39,9 kg/m2; obesidade grau III: 40,0 kg/m2 ou mais.  

3.3 Análise Estatística 
 Os dados foram apresentados através de medidas de tendência central e de dispersão, e 

também foi verificada a porcentagem de sujeitos para as categorias de IMC e para a característica 
pressórica. 

Todas as análises foram feitas recorrendo ao pacote estatístico SPSS (Statistical Package for 
the Social Science, 20.0 ink Chicago, IL, EUA) para Windows. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 apresenta as características físicas dos idosos com valores expressos em média, 
desvio padrão, mínimo e máximo, além de suas significâncias estatísticas. 

IMC= Índice de massa corporal. 

Tabela 1: Características físicas dos participantes. 

A tabela 2 apresenta a distribuição (N e %) das variáveis entre homens e mulheres. Quanto 
ao IMC, constatou-se maior frequência de obesidade em ambos os sexos (p= 0,000). Observou-se 
uma maior prevalência de hipertensão no sexo feminino (67,1%) em detrimento do sexo 
masculino (48,4%). 

Feminino Masculino 
p-valor

N % N % 

IMC Peso Normal 14 19,2 7 22,6 ,000 

Variáveis 
Feminino 

p-value
Masculino 

p-value
Média ± DP Média ± DP 

IDADE 67,33 ± 5,64 ,000 68,39 ± 5,55 ,030 

Mín-Máx (60 - 81) (60 - 82) 

PESO (kg) 68,98 ± 10,01 ,025 73,75 ± 9,25 ,029 

Mín-Máx (42,40 - 91,40) (56,00 - 91,50) 

ALTURA (cm) 1,55 ± ,06 ,000 1,60 ± ,06 ,000 

Mín-Máx (1,39 - 1,70) (1,55 - 1,80) 

IMC (kg/m2) 28,80 ± 4,01 ,200 28,75 ± 3,79 ,198 

Mín-Máx (20,28 - 37,91) (21,55 - 33,69) 
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Sobrepeso 26 35,6 10 32,3 

Obeso 33 45,2 14 45,2 

HIPERTENSÃO 
Sim 49 67,1 15 48,4 

,000 
Não 4 32,9 16 51,6 

 IMC= Índice de massa corporal. 
Tabela 2: Distribuição (N e %) das variáveis do estudo entre mulheres e homens. 

Considerada um grande fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares, a 
hipertensão arterial tem se tornado um dos maiores problemas de saúde do mundo, 
provavelmente devido ao aumento da longevidade e da prevalência de fatores como obesidade, 
sedentarismo e má alimentação (KROKE et al., 1998; PEIXOTO et al., 2006). Em 2010, a Sociedade 
Brasileira de Hipertensão (SBH) destacou pesquisas apontando um grande aumento do 
surgimento de hipertensão em indivíduos com sobrepeso e obesidade, independente do sexo 
(BRANDÃO et al., 2010). 

Corroborando com nossos resultados, um estudo espanhol envolvendo 6262 idosos 
observou uma relação direta entre IMC elevado (≥ 25 kg/m2) e prevalência de hipertensão arterial 
independente do sexo (REDÓN et al., 2008). Já num estudo realizado com idosos poloneses, foi 
constatado que o excesso de gordura corporal, identificado pelo IMC ≥30 kg/m2, apresentou-se 
associado à hipertensão arterial, porém diferentemente entre os sexos, sendo predominante nas 
mulheres (GRYGLEWSKA et al., 1998), o que não pôde ser verificado no presente estudo já que 
não foram realizadas comparações entre os sexos. 

No Brasil, Muranetti et al. (2011) avaliaram 1894 idosos baseados na pesquisa Saúde, Bem-
Estar e Envelhecimento - SABE 2000, e verificaram que o IMC foi o indicador antropométrico que 
apresentou maior força estatística na correlação com a hipertensão arterial (FEIJÃO et al., 2005). 
Outro estudo brasileiro envolvendo 4277 idosos com mais de 70 anos de várias regiões observou 
uma prevalência de 30,4% de homens idosos com sobrepeso, enquanto que no grupo de mulheres 
idosas 50,2% apresentaram sobrepeso (TAVARES e ANJOS, 1999). Entretanto, o estudo não avaliou 
os índices de hipertensão no grupo, mas alertou a esta hipótese sugerindo também a avaliação de 
outros fatores como: região e situação do domicílio no país (urbana/rural), renda, escolaridade e 
qualidade de moradia, os quais podem demonstrar forte relação com os aspectos de saúde de 
uma determinada população. 

5 CONCLUSÃO 

Nos idosos do presente estudo foram observados altos valores de índice de massa 
corporal, tanto em homens como em mulheres. Já a prevalência de hipertensão foi maior no sexo 
feminino. Os resultados obtidos nesse estudo sugerem que mudanças no estilo de vida sejam 
tomadas pelos idosos, além de praticar exercício físico de forma regular, adotar medidas como 
melhoras na alimentação, reduzir o consumo de sal, de bebidas alcóolicas e cigarro e diminuir o 
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estresse, são ótimas estratégias não medicamentosas para se tratar ou prevenir a hipertensão 
arterial. 
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RESUMO 

O Objetivo desse estudo foi analisar o risco de 
quedas e a qualidade de vida em idosos 
sedentários do entorno do IFRN para assim 
viabilizar uma melhoria significativa na qualidade 
de vida dos mesmos. Este projeto contou com 
idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Duclécio Antonio de Medeiros, na cidade de 
Mossoró-RN. No primeiro momento estes idosos 
responderam ao Questionário de Avaliação de 
Qualidade de Vida (SF-36) e foram avaliados pelo 
TUG (Teste Timed Up and Go), pela Escala de 
equilíbrio funcional de Berg, juntamente com a 

Atividade Eletromiográfica, logo depois aconteceu 
a intervenção com atividade física que ocorreu no 
ginásio poliesportivo do IFRN – Campus Mossoró 
durante todo período do projeto, em seguida 
passaram novamente pelos mesmos testes da fase 
inicial, para obtenção dos resultados, o projeto 
apontou uma melhoria significativa no estilo de 
vida, promovendo melhoras na autonomia 
funcional e equilíbrio, podendo assim reduzir riscos 
de quedas e consequentemente, ter uma melhor 
qualidade de vida, como também implicar em 
menores gastos com saúde pública. 

PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida, sedentários, estilo de vida 

DYNAMIC BALANCE AND FALL RISK IN ELDERLY AND PHYSICALLY ACTIVE 
SEDENTARY 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the risk of falls 
and quality of life in sedentary surrounding the IFRN 
elderly so as to make possible a significant 
improvement in quality of life for them. This project 
had elderly enrolled in Basic Health Unit (BHU) 
Duclécio Antonio de Medeiros, in the city of 
Mossoro-RN. At first these seniors responded to the 
Quality of Life Assessment Questionnaire (SF-36) and 
were assessed by TUG (Test Timed Up and Go), the 
functional balance Scale Berg, along with the 
Electromyographic Activity, shortly after happened 

to intervention with physical activity that occurred in 
poliesportivos gym IFRN - Campus Mossoro 
throughout the project period, then passed again 
through the same tests of the initial phase, to obtain 
the results, the project showed a significant 
improvement in lifestyle by promoting 
improvements in functional autonomy and balance 
and can thus reduce the risk of falls and 
consequently have a better quality of life, but also 
result in lower spending on public health. 

KEY-WORDS: quality of life, sedentary, lifestyle
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo com rapidez. 

É entendido como um processo que provoca alterações em vários sistemas corporais, causando 

limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, além de um conjunto de doenças crônicas. 

Essas disfunções levam à diminuição da saúde geral e, em diversos graus, à redução da capacidade 

funcional, desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Desta 

maneira, o presente projeto preconiza fornecer subsídios para o seguinte problema: As atividades 

realizadas no projeto qualidade de vida do IFRN campus Mossoró, proporcionará a melhora do 

equilíbrio e da qualidade de vida dos idosos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Conforme o IBGE (2005), a população idosa no Brasil corresponde a 9,9% da população. A 

tendência de crescimento dessa parcela da população é nítida nas duas últimas décadas, a 

estimativa é que em 2025 o Brasil seja o sexto país mais envelhecido do mundo, com uma média 

de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representará 15% da população nacional. 

Durante a fase de envelhecimento, fatores biológicos, doenças e causas externas podem 

influenciar a forma em que ela se dá. A queda é uma delas e, segundo a Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10), é uma causa externa. As quedas figuram entre as alterações decorrentes do 

envelhecer que tornam o idoso mais fragilizado e susceptível a eventos incapacitantes (FRANÇA; 

SOUZA; SILVA, 2009). 

3 METODOLOGIA 
O estudo do tipo experimental contou com uma amostra não probabilística e intencional, 

composta por 30 idosos de ambos os sexos, na faixa etária de 60 a 86, cadastrados na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Duclécio Antonio de Medeiros, e foram distribuídos em dois grupos: 

Grupo 1- (G1 – Fisicamente Ativos), composto por 19 idosos, de ambos os sexos (Masculino 

n= 4, Feminino n=15), com de idade 67,9 + 6,7 anos, participantes de um programa de exercícios 

físicos do programa de exercícios do IFRN há pelo menos seis meses, com frequência mínima de 

75%, no projeto; 

Grupo 2 - (G2 – sedentários) formado por 11 idosos, de ambos os sexos (Masculino n= 1, 

Feminino n= 10), com média de idade de 64,9 + 5,8 anos, que não participam do programa de 

exercícios físicos. 

Os idosos do G1 participavam de atividades desenvolvidas três vezes por semana, nos 

equipamentos poliesportivos do IFRN – Campus Mossoró, no turno matutino nas terças e quintas 

no horário das 07h00min às 8h30min. 

Procedimentos 
A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação do teste Four Square Step Test (FSST), 

o qual avalia o tempo em que o sujeito executa uma tarefa referente a deslocamentos dentro de
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um quadrado, em formato de cruz, fixo ao chão, onde cada lado refere-se a um número de 1 a 4. 

O participante parte do quadrado 1 – 2 – 3 – 4 - 1, orientados pelo sentido horário, seguido da 

execução anti horária 4 – 3 – 2 – 1, sendo registrado o menor tempo de execução de 3 tentativas 

(Figura 1). As seguintes instruções foram dadas aos sujeitos: “Tente completar a sequência o mais 

rápido possível sem tocar nas linhas da cruz. Ambos os pés devem fazer contato com o chão em 

cada quadrado. Se possível, mantenha-se olhando para frente durante toda a sequência”. 

O teste classifica como estando em risco de quedas os idosos que executarem a tarefa em 

mais de 12 segundos (>12s). 

FIGURA 01 – Dinâmica de execução do FSST

Fonte:  NELSON-WONG, et al (2012).

Análise Estatística
Os dados foram apresentados com medidas de tendência central (média) e de dispersão 

(desvio padrão). Como inferência estatística, iniciamos com o teste de normalidade de Shapiro 

Wilk e dada a existência de comportamento não paramétrico em grande parte das variáveis, foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney U para amostras independentes (diferenças intergrupos). 

As análises foram feitas com o auxílio do pacote estatístico SPSS 20.0 (Statistical Package 

for the Social Science, 20.0 Ink Chicago, IL, EUA). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 apresenta as características de idade e antropométricas dos participantes, bem 

como a comparação das mesmas entre os grupos. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1000



Variáveis Ativo (n = 19) Sedentário (n = 11) p valor 
Idade (anos) 67,9 + 6,7 64,9 + 5,8 ns 

Peso Corporal (kg) 70,3 + 10,7 73,3 + 11,6 ns 

Estatura (m) 1,6 + 0,1 1,6 + 0,1 ns 

IMC (kg/m2) 29,2 + 4,3 29,0 + 2,5 ns 

 ns = não significativo. 

Tabela 1: Comparação das características descritivas dos participantes.

A tabela 2 apresenta as comparações do tempo de execução do teste de equilíbrio entre os 

grupos. Não foi observada diferença estatística entre os grupos. 

Grupos Tempo (s) p valor 

G1 15,5 + 3,9 ns 
G2 16,0 + 7,3 

 ns = não significativo. 
Tabela 2: Comparação do desempenho no teste FSST.

Os sujeitos do grupo Ativo, por praticarem regularmente exercícios, deveriam possuir 

melhor coordenação motora. Porém o grupo Ativo não recebe, dentro da programação dos 

exercícios, uma série dedicada ao equilíbrio especificamente. Portanto, apesar de terem mais 

resistência, habilidade e coordenação muscular, não têm tratamento direcionado à manutenção e 

melhoria do equilíbrio.  

Os resultados encontrados nessa variável evidenciaram que ambos os grupos foram 

classificados como estando em risco de quedas, onde o G2 apresentou-se com risco mais elevado. 

Tais resultados são referenciados pelos estudos de Dite e Temple (2002); Lewis e Shaw (2005); 

Nelson-Wong et al. (2012), que apresentam uma média de tempo >12s as sujeitos com risco de 

queda. 

5 CONCLUSÕES 

O projeto tinha como objetivo o estudo sobre a ocorrência de quedas frequentes em 

idosos, ocasionadas pela falta de controle postural. E consequentemente o início da prática de 

exercícios e medidas que evitassem e prevenissem a ocorrência das mesmas. Ao fim do projeto os 

objetivos foram alcançados de forma satisfatória, de acordo com o que se esperava. Os resultados 

obtidos foram significativos e aceitáveis de acordo com as metas pré-estabelecidas. 
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QUINTAL BRINCAR?: 

CRIANDO ESPAÇOS DE LAZER PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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E-mail: kadydja.chagas@ifrn.edu.br1

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo provocar uma 
reflexão a respeito da necessidade de 
aprofundamento do conhecimento sobre lazer, na 
perspectiva de atuação profissional dos alunos do 
curso Superior em Tecnologia de Gestão Desportiva e 
de Lazer. Para tanto procuramos associar a teoria e a 
prática no universo de vivências, para que os alunos 
não só refletissem teoricamente a respeito do 
processo, mas que tivessem a possibilidade de sentir 
e poder dialogar a respeito do vivido. Para que essa 
realidade se tornasse possível, convidamos os alunos 
do curso superior de tecnologia em Gestão 
Desportiva e de Lazer para na disciplina de 

organização de eventos, vivenciarem o lazer através 
do sentir, permitindo que a imaginação invadisse 
nossos pensamentos. Como metodologia 
possibilitamos vivências do lazer fundamentadas em 
Mariotti e Maslow, dois autores da psicologia que 
focam seu trabalho na evolução e desenvolvimento 
do ser humano através da afetividade. Consideramos 
que os alunos se sensibilizaram a ponto de criarem o 
projeto Quintal Brincar? Evento que proporcionou 
satisfação e alegria. Sentindo o outro, o ambiente e 
recordando vivencias, além do diálogo dos 
sentimentos em sala de aula e a forma de ser e agir 
com o ser humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Atuação Profissional, Vivências, Brincar. 

PLAY YARD ?: 
CREATING LEISURE SPACES FOR PROFESSIONAL PRACTICE 

ABSTRACT 

This study aimed to provoke a reflection on the need 
to increase knowledge about leisure, basing itself on 
the socio-psychological aspects of the human being, 
the acting perspective of students from UFRN tourism 
course in leisure activities. Both seek to link theory 
and practice experiences in the universe so that 
students not only theoretically reflect on the process, 
but they had the ability to feel and be able to talk 
about the living. For this reality became possible, we 
invite the students of college of technology in Sport 
Management and Recreation for the discipline of 
organizing events, to experience the pleasure through 
the feel, allowing the imagination to invade our 
thoughts.  

The methodology we enable leisure experiences 
based on Mariotti and Maslow, two authors of 
psychology that focus their work on the evolution and 
development of human beings through affection. We 
believe that students are sensitized about to create 
the project Backyard Play? Event that brought 
satisfaction and joy. Feeling the other, the 
environment and recalling livings in addition to 
feelings of dialogue in the classroom and how to be 
and act human. 

KEY-WORDS: Leisure, Professional Practice, Experiences, Play. 

1003



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1  INTRODUÇÃO

1.1 Vivências do lazer na perspectiva do sentir

Quando nos permitimos devanear em pensamentos que nos transportam para um estado 

de afetividade, causando-nos bem estar, começamos a entender e principalmente a sentir o que 

seja esse sentimento. Seja de prazer, de alegria, de amor, de carinho ou satisfação. Na maioria das 

vezes nos emocionamos, mas não nos permitimos viver o sentimento de tal emoção. A maneira 

como o ser humano se sente na participação de uma atividade é bastante influenciada pelas 

condições que proporcionamos. 

Pensar em lazer na perspectiva do desenvolvimento do ser humano significa ter abertura 

para discutir pensamentos inquestionáveis; significa mudar a forma de ver a própria realidade, 

considerando uma outra forma de ver o mundo e a própria vida (CSZENTMIHALYI, 1999). Nesse 

sentido, viver significa olhar para si mesmo, reeducar-se para compreender novos cenários, deixar 

de ser passivo, correr riscos, realizar sonhos, traçar metas, mudar rotas, fugir da passividade, 

transformar, agir, aprender a suportar obstáculos e, principalmente, agregar valores.  

Para Csikszentmihalyi viver significa experimentar: 

Quando mudamos o modo que vivenciamos a qualidade de vida, passamos a 
aprimorar as qualidades das vivências proporcionando atividades que causam 
satisfação, ou seja, que fluem oferecendo sensações de descoberta, um 
sentimento criativo, que transporta o indivíduo para outra realidade (1999, p.72).

De acordo com Maslow (1968, p. 12), se faz necessário o desenvolvimento de uma 

psicologia humanista e transpessoal que seja escrita com um sentimento de compaixão e amor. 

Buscando respostas para tal preocupação encontramos Maria Cândida Moraes que, apoiada em 

Maturana e Varela propõe para a educação uma “escola viva”. É viva porque parte de uma nova 

concepção de vida fundamentada no amor. Para autora, 

Viver é poder celebrar a vida em toda sua beleza. É aprender a dançar com a vida 
com flexibilidade, alegria, encantamento e leveza. É vivenciar o movimento 
dialético entre o interior e o exterior que envolve todos os seres [...]. Viver é, 
necessariamente, conviver consigo mesmo, com os outros, com a natureza, e com o 
sagrado que existe dentro de cada um de nós (MORAES, 2003, p. 50). 
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A escola da vida significa aprender a se relacionar, compartilhar experiências, crescer 

juntos. Moraes (2003, p. 55) coloca que “devemos ter o amor como base, como sabedoria, como 

farol que tudo ilumina e  vivifica e que nos dá a energia necessária para continuarmos vivendo, 

convivendo a cada instante e aprendendo". Csikszentmihalyi (1992, p.72), nos chama a atenção 

para o cuidado com a busca da felicidade diante do seguinte fato: 

As pessoas continuam achando que a mudança das condições externas de suas vidas 
lhe oferecerá uma solução: se conseguirem ganhar mais dinheiro, ter uma forma 
física melhor ou um companheiro mais compreensivo realmente chegarão lá. 
Mesmo reconhecendo que o sucesso material pode não trazer a felicidade, fazemos 
um enorme esforço para atingir metas externas, esperando que elas melhorem nossas 
vidas. 

O autor continua seu diálogo sobre a busca da felicidade, relatando que “o essencial é 

como nos sentimos a respeito de nós mesmo e do que nos acontece. Para que a vida seja melhor 

precisamos aprimorar a qualidade da vivência” (p.73). Para que este processo se concretize e 

possamos exercitar uma educação para a vida se faz necessário aceitarmos ao convite de Antônio 

Damásio (2000) a sentir a verdadeira essência da vida que é o amor, não só com emoção, mas com 

sentimento...muito sentimento.... 

Sobre os sentimentos apresenta Lacroix (2006, p.38) o Homo Sentiens,  no qual a 

experiência das coisas e dos seres só é interessante quando irrigada pela emoção, não a emoção 

efêmera , mas a emoção sentida. Para o autor “ser significa sentir” a sensibilidade se torna o fio 

condutor para essa emoção sentida , vivida e experienciada. O autor revela que, uma coisa é você 

ser tomado pela emoção, outra coisa é você ter consciência dessa emoção. É sentir e poder dizer o 

que sente em várias linguagens: seja no olhar, no sorriso, na respiração e no abraço. Esse 

sentimento é expresso da forma mais pura possível. 

2  CRIANDO ESPAÇOS DE LAZER PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL

No processo metodológico da disciplina fomos criando possibilidades de colocar em pratica

toda essa teoria do sentimento, falando do amor, da emoção e da sensibilidade. Para isso 

contamos com o apoio de alguns autores de suma importância como Dumazedier (1980) que nos 

apresenta os interesses do lazer (manuais, físicos, sociais, artísticos e intelectuais) e suas principais 

funções (descanso, divertimento e desenvolvimento. Em parceria com dois autores da psicologia: 

Mariotti (2000) representando a prática e Maslow (1975) a teoria, na perspectiva do experienciar, 

onde aprofundamos o nosso conhecimento do sentir. Assim, foi possível eleger as categorias 

abaixo como pilares para o desenvolvimento da disciplina, com o objetivo de despertar a emoção 

e sensibilidade nos alunos.  
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MASLOW MARIOTTI 

Sensibilidades Olhar 

Autopreservação Esperar 

Relacionamentos Dialogar 

Autoestima Amor 

Autorrealização Abraçar a Vida 

Figura 1: Relação teoria e prática

Nesse sentido, apresentamos o significado e a relevância do envolvimento da teoria com a 

prática de forma intrínseca para poder criar vivências no lazer que fossem qualitativas. Abordamos 

as seguintes categorias: Das Sensibilidades no observar - saber olhar o público a ser trabalhado, o 

que ele necessita seu comportamento; Da Autopreservação - relacionando-se a questão da 

insegurança do aluno ao iniciar uma atividade ou dificuldade de fazer algum movimento, quando 

temos que saber esperar para poder agir, esperar o tempo do aluno, respeitando sua 

individualidade para poder atuar na gestão; Dos Relacionamentos - saber aproximar-se do público 

através do diálogo, para podermos entendê-lo melhor e desenvolver as ações propostas; Da 

autoestima - motivando para o que se tem de melhor, para que ame a si e ao seu próximo no 

desabrochar desse sentimento. Da Autorrealização - as atividades que fluem proporcionam 

sensações maravilhosas. Sentindo-se bem, esse Ser abraçará a vida... Por fim, ressaltamos: Quem 

ama estende a mão, e quem estende a mão se prepara para o abraço (MARIOTTI, 2000, p. 314). 

Quando o individuo abraça a vida assume a responsabilidade social de ampliar a sua ação 

profissional na perspectiva humanescente do Ser, que flui necessariamente pelo desabrochar da 

verdadeira essência do lazer. 

Depois de estudarmos os autores e ver possibilidades de aplicação de cada um desses 

saberes, dividimos a sala em vários grupos, no qual eles poderiam escolher a temática desde que 

sua teoria e prática contemplassem os autores: Dumazedier (com sua sensibilidade nas funções e 

categorias do lazer), Maslow (com sua sensibilidade na reflexão do ser) e Mariotti (com sua 

sensibilidade no vivenciar). Após todos os grupos definirem o que iriam desenvolver, antes de 

qualquer ação, montava-se o ateliê onde todos os alunos passaram por experiências de 
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sensibilização, como o toque, o abraço, o observar o outro, as possibilidades de se movimentar. 

Procuramos observar cada detalhe para que após a vivência pudéssemos dialogar a respeito do 

vivido. Em seguida todos iriam decidir que vivência do lazer poderia estar realizando, então esses 

alunos escolhiam a vivência, o local e, tinham que visitá-lo para fazer as observações e ver a 

possibilidade de realização da vivência do lazer ao grupo que estava se propondo e por ultimo, os 

alunos montavam um projeto de execução dessa atividade. Apresentavam teoricamente, 

fundamentando todo o processo da prática, dialogávamos em sala de aula para que o mesmo 

fosse aprimorado. Logo em seguida a atividade era vivenciada com os alunos da própria turma, 

para depois ser vivenciada com o grupo alvo. 

3  QUINTAL BRINCAR?

Como resultado podemos observar a construção do projeto Quintal Brincar? Que realizou

atividades de lazer e recreação, com a ideia de promover a integração das famílias através das 

atividades lúdicas. Partindo deste centro de interesse dos alunos foram pensadas diversas 

atividades lúdicas que seriam desenvolvidas e apreciadas por crianças e adultos em diversos 

momentos. O desenvolvimento das atividades que, particularmente tinham um diferencial: A 

alegria dos alunos. Que se empenharam e já não se preocupavam que nota poderiam receber com 

o trabalho, e sim se o projeto teria uma boa aceitação, se iria proporcionar descanso, divertimento

e desenvolvimento. O grupo de alunos optaram por um evento que fosse atraente a crianças e

adultos, e que viesse, ao mesmo tempo, despertar no mesmo o gosto pela prática das diversas

atividades lúdicas, recreativas e esportivas. Com o intuito de resgatar brincadeiras vividas pelos

pais, onde, crianças e adultos pudessem vivenciar experiências no âmbito do lazer. Esse espaço

contemplou as diversas habilidades de cada um, respeitando as suas diferenças individuais.

O Quintal Brincar? Foi realizado no Parque Estadual Dunas de Natal – um parque ecológico 

- seguindo com a seguinte programação: no primeiro momento realizamos a abertura do evento

com os animadores Bisteca e Bochechinha, com shows de música, dança, humor e mágica. Com

duração de aproximadamente de 30 minutos, no anfiteatro Pau-brasil. Logo após, foi feita uma

explanação para todas as equipes do evento, sobre a natureza, os objetivos e a regulamentação

do evento.

No aspecto das brincadeiras, informamos a forma de participação de cada equipe, bem 

como a preparação das crianças para a prática das atividades que foram vivenciadas. Todas as 

equipes participantes do Quintal Brincar foram distribuídas em grupos, respeitando-se a faixa 

etária das crianças. Foi ressaltado ao público-alvo, que o Quintal Brincar tinha o objetivo de 

integração entre pais e filhos, adultos e crianças, através de brincadeiras lúdicas. No contamos 

com a participação de um grupo infantil de danças com brincadeiras. E finalizamos com os 
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agradecimentos (Curso: Gestão de Gestão Desportiva e de Lazer/ a ideia do projeto/ IFRN / 

professores/ colaboradores/ voluntários/ Parque das Dunas).      

Após as vivências voltamos a dialogar a respeito de todo processo que se deu da seguinte 

forma: Conhecimento sobre lazer; Dialogo sobre sensibilidade e a importância de seu 

desenvolvimento interior; Vivencias do lazer para toda turma; - Dialogo sobre o a teoria e a 

prática; Construção das vivências do lazer em grupo com orientação; Apresentação teórica e 

pratica das vivências criadas para toda turma; Dialogando sobre a construção de cada grupo; 

Desenvolvendo as atividades com o público alvo e; Avaliação da experiência do lazer. Nesta 

avaliação contamos com os depoimentos dos alunos para poder perceber o diferencial de uma 

atividade com seu foco na sensibilidade, de maneira que todos vivenciaram e participaram de 

todo processo. Como Csikszentmihalyi (1992) revela as experiências de fluxo nos faz melhorar a 

qualidade das vivências e atingir momentos de êxtase e de felicidade. 

4  CONCLUSÕES

Percebemos que os alunos ficaram surpresos tanto com a metodologia da disciplina quanto

como eles mesmos se sentiram no desenvolver do processo. Alguns alunos que não se achavam 

capaz, ou que tinham um pouco de timidez e, até mesmo os que não pensavam que tinham 

habilidades para o desenvolvimento de algumas vivências ou no trato com o outro. Puderam 

reavaliar refletir, se sentir desafiado e se inserir no contexto de forma natural. Outra avaliação 

feita pelos 50 alunos é que no inicio eles estavam preocupados em serem aprovados e com o 

desenvolver das aulas as notas era o que menos interessava. Também ficou evidente a união, 

onde todos se ajudavam, eram solidários e o espírito de grupo e equipe evoluiu de uma maneira 

espetacular.  

Nesse sentido acreditamos na possibilidade de se enfatizar qualquer conhecimento de 

forma sensível e prazerosa o que proporcionará um maior empenho de cada um e principalmente 

um enorme prazer no desenvolver do processo criativo das atividades do lazer.  
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RESUMO 
Os riscos oferecidos por um laboratório são os 

mais diversos e variam de inúmeros fatores. Esses 
riscos tornam-se evidenciáveis quando não são 
realizadas medidas corretas de segurança, 
tanto para o trabalhador como para a 
comunidade em geral. Neste contexto, a 
observância das orientações e das normas de 
segurança é muito importante, visto que a 
compreensão dos riscos decorrentes do manuseio 
das substâncias e materiais químicos é fundamental 
para um trabalho seguro e com o mínimo de riscos. 
Com base nisso objetivou-se mostrar a segurança e 
saúde do trabalho de um laboratório de ensino e 
pesquisa de uma universidade do município de 

Mossoró/RN, identificando os equipamentos de 
proteção coletiva utilizados nos laboratórios de 
análises, bem como analisar se os mesmos se 
encontram dentro das normas de segurança do 
trabalho. Ao fim do estudo, pode-se concluir que o 
laboratório em estudo se apresenta em 
conformidade com as normas de segurança e saúde 
em laboratório na maioria dos itens, obedecendo aos 
padrões mínimos exigidos pela legislação vigente. 
Entretanto faz-se necessárias algumas modificações e 
adequações conforme proposto nos resultados e 
discussões.

PALAVRAS-CHAVE: segurança,  laboratório, equipamentos de proteção coletiva. 

USE OF COLLECTIVE EVALUATION OF LABORATORY PROTECTIVE EQUIPMENT: 
A case study in a University of Mossoró. 

ABSTRACT 
The risks posed by a laboratory are diverse and 

range from several factors. These risks 
become evidenciáveis when not carried out proper 
security measures, both for the worker and the 
community in general. In this context, 
compliance with the guidelines and safety 
instructions are very important as the 
understanding of the risks arising from the 
handling of chemicals and materials is critical to a 
safe working and with minimal risk. Based on this 
study aimed to show the safety and health at work of 
a teaching laboratory and research at a university in 

the city of Mossoró / RN, identifying the collective 
protective equipment used in laboratories for analysis 
and to examine whether they are within the 
occupational safety standards. At the end of the 
study it can be concluded that the laboratory study is 
presented in accordance with health and safety 
standards in the laboratory on most items, according 
to the minimum standards required by law. However 
it makes up needed some modifications and 
adjustments as proposed in the results and 
discussions. 

KEY-WORDS: safety, laboratory , collective protection equipment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os laboratórios de análises são comuns em universidades, escolas, empresas privadas entre 
outros. É um lugar no qual são realizadas tarefas específicas numa determinada área de 
conhecimento. Esse ambiente de trabalho mostra-se diferente por ser necessário adotar 
procedimentos especiais nas atividades que lá se realizam e, por esta razão, é um loca de 
constante ameaça a saúde e integridade física do trabalhador. 

Os riscos oferecidos por um laboratório são os mais diversos e variam em inúmeros fatores. 
Sejam por absorção cumulativa, pelo organismo, de pequenas quantidades de substâncias 
presentes na atmosfera laboratorial (seja por inalação, absorção cutânea ou ingestão), a 
contaminação em grande escala por acidentes com produtos químicos (explosões, projeção de 
ácidos, etc.) e a má utilização de materiais de vidro, equipamentos elétricos e outros (FILHO, 
2008). 

Esses riscos tornam-se evidenciáveis quando não são realizadas medidas corretas de 
segurança, tanto para o trabalhador como para a comunidade em geral (MASTROENI, 2001). O 
profissional que exerce funções nestes locais, seja de que natureza forem, deve tomar consciência 
de que a atividade ali exercida deve ser precedida das orientações necessárias para diminuir ao 
máximo a possibilidade de acidentes. Neste contexto, a observância das orientações e das normas 
de segurança é muito importante, visto que a compreensão dos riscos decorrentes do manuseio 
das substâncias e materiais químicos é fundamental para um trabalho seguro e com o mínimo de 
riscos. 

Ressalta-se, ainda o fato de que nem sempre os acidentes têm origem de riscos físicos, 
químicos, biológicos; os trabalhadores também podem desenvolver problemas psicológicos, como 
o estresse e a ansiedade (REIS & RIBEIRO, 2002). Segundo Singley (2004), em geral, um acidente
pode ser evitado de duas formas: a primeira é a remoção do perigo através do uso de material ou
equipamentos não perigosos, outra opção é parar de realizar o processo.

O desenvolvimento de estratégias, procedimentos adequados, atenção constante, 
informação e vontade de seguir as recomendações das Normas de Segurança e Manuais de 
Segurança em Laboratórios, permitem a neutralização dos riscos e consequentemente a redução 
dos acidentes. Visto que a ausência de situações de risco é algo utópico, sendo, portanto, o risco 
zero inexistente (SILVA & ROVER, 2004). 

Esta análise deu-se através do estudo de caso em um laboratório de pesquisa localizado 
dentro de uma universidade do município de Mossoró/RN. Para a realização da análise fez um 
estudo comparativo com as normas regulamentadoras da Legislação de Segurança e Saúde do 
Trabalho. Após a análise houve um comparativo de cada norma com o encontrado em campo, 
observando os pontos positivos e negativos, e melhorias que podem ser realizadas, visando uma 
melhor segurança e saúde do trabalhador em laboratórios. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Segurança do trabalho em laboratórios 

Os acidentes em laboratórios de pesquisa têm motivos variados. A manipulação de certos 
materiais sem a observância das normas de segurança é uma das principais causas que 
contribuem efetivamente para a ocorrência de acidentes (CARVALHO, 2000). 

Mastroeni (2004) ressalta a importância de cada laboratório desenvolver e implementar um 
plano de gerenciamento e controle de riscos, no intuito de minimizar a incidência deles ao longo 
da dinâmica das atividades de trabalho. As características dos laboratórios de ensino e pesquisa os 
diferenciam de outros, devido principalmente, à grande rotatividade de professores, 
pesquisadores, estagiários, alunos de graduação e pós-graduação, além da variabilidade de 
atividades neste local. 

A manipulação de produtos químicos (solventes orgânicos, tóxicos, abrasivos, irritantes, 
inflamáveis, voláteis, cáusticos, entre outros), microrganismos e parasitas com risco de infecção e 
morbidade é bastante variada nestes ambientes (HIRATA M.H., 2002). 

Oliveira & Ribeiro (2003), em um estudo realizado em ambiente universitário envolvendo 
laboratórios de pesquisa, relatam que a maioria dos acidentes ocorreu com acadêmicos, bolsistas 
os estagiários que participavam de projetos de pesquisa. Segundo os mesmos autores, este grupo 
é mais suscetível a acidentes, pois em geral, permanece muito tempo exposto aos riscos 
existentes no ambiente laboratorial. Além disso, em muitos casos os acadêmicos ou estagiários 
não recebem treinamento adequado ou atenção necessária no que diz respeito às práticas de 
segurança em laboratórios (CARVALHO, 1999). 

     2.2 Equipamentos de Proteção Coletiva como forma de controle de exposição a agentes 

nocivos no ambiente de trabalho 

São denominados Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC´s os equipamentos de uso no 
laboratório que, quando bem especificados para as finalidades a que se destinam, permitem 
proteger mais de um operário e executar operações em ótimas condições de salubridade para o 
operador e as demais pessoas no laboratório. Estes equipamentos permitem também eliminar ou 
reduzir o uso de alguns Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s (FILHO, 2008). Os EPC´s mais 
utilizados em laboratórios são: 

a) Capelas

São equipamentos imprescindíveis em todo laboratório onde se manuseiam produtos 
químicos ou produtos particulados. Devem obedecer a critérios de construção levando-se em 
conta o tipo de trabalho e a quantidade de operadores que irão usá-las (FILHO, 2008). Suas 
principais características são: 
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 Construção robusta com revestimento interno resistente aos produtos com os quais se vai
operar.

 Sistema de exaustão com potência suficiente para promover a exaustão dos gases leves
que rapidamente ocupam as camadas superiores, e dos gases pesados tipo gases de
enxofre, e alguns solventes, que tendem a permanecer nas partes baixas da capela. O ruído
não deve exceder aproximadamente 64 decibéis.

 Sistema de iluminação adequado para uma perfeita utilização (é sugerido mínimo de 400
LUX).

 Dimensões adequadas com todas as utilidades necessárias (gases, energia, água, esgoto
etc) a fim de evitarem-se improvisações, e comandos na parte externa.

 Equipamentos elétricos e interruptores à prova de explosão, quando para trabalho com
produtos inflamáveis ou explosivos.

b) Chuveiros de Emergência

São equipamentos de proteção coletiva imprescindível a todos os laboratórios, são 
destinados a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes em qualquer parte do corpo. 
O chuveiro de emergência deverá ter aproximadamente 30 cm de diâmetro, seu acionamento 
deverá ser através de alavancas acionadas pelas mãos, cotovelos ou joelhos. Sua instalação deverá 
ser em local de fácil acesso para toda a equipe técnica (LIMA & SILVA, 1998) 

Onde suas principais características devem:

 Ser construídos com materiais de boa qualidade para evitar corrosão.

 Ser instalados em locais de fácil acesso. Distância máxima de aproximadamente 8 a 10 m
do local de trabalho.

 Ser dotado de saída de esgoto.

 Ser inspecionados e testados periodicamente.

 Ser alimentados com água de boa qualidade e de fonte ininterrupta.

c) Lava-olhos de Emergência

O lava-olhos são formados por dois pequenos chuveiros de média pressão, acoplados a 
uma bacia de aço inox, cujo ângulo permita o direcionamento correto do jato de água na face e 
olhos. Este equipamento poderá estar acoplado ao chuveiro de emergência ou ser do tipo frasco 
de lavagem ocular(LIMA & SILVA, 1998). 

Suas duchas devem ser dotadas de filtro para reter partículas (FILHO, 2008). E este deve: 

 Ser alimentados com água de boa qualidade.

 Ser limpos e testados periodicamente.
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d) Extintores de incêndio

Segundo a ABNT NBR 12693, edição 2013, Extintores de incêndio são aparelhos de 
acionamento manual, constituídos de recipiente e acessórios contendo o agente extintor 
destinado a combater princípios de incêndio.  

Sinalização: Marcação de piso, parede, coluna e/ou teto, destinada a indicar a presença de 
um extintor. 

Unidade extintora: Extintor que atende à capacidade extintora mínima prevista nesta 
Norma, em função do risco e da natureza do fogo. 

A natureza do fogo, em função do material combustível, está compreendida numa das 
quatro classes: 

 Fogo classe A: fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como madeiras,
tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras orgânicas, que queimam
em superfície e profundidade, deixando resíduos;

 Fogo classe B: fogo envolvendo líquidos e/ou gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e
graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em superfície;

 Fogo classe C: fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas;

 Fogo classe D: fogo em metais combustíveis, tais como magnésio, titânio, zircônio, sódio,
potássio e lítio.

Segundo a NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego (MET), os locais de trabalho
deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se 
encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. 

As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de 
placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Nenhuma saída de emergência deverá 
ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. 

As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que 
permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. 

e) Sinalização

Segundo disposto na NR 26 as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os 
equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução 
de líquidos e gases e advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas 
oficiais. 

O produto químico bem como sua rotulagem utilizada no local de trabalho devem ser 
classificados quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas. 
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3 METODOLOGIA 

Através de uma visita técnica a um laboratório de pesquisa de uma universidade do 
município de Mossoró/RN, levantaram-se os procedimentos e normatização referentes ao 
controle de riscos e segurança de forma coletiva e comparou-se com a literatura existente, 
treinamentos e Fichas Informação de Produtos Químicos - FISPQ. 

4 RESULTADOS E DISCUÇÕES 

4.1 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC´s 

a) Capela de Fluxo Laminar

Observou-se que o laboratório é equipado com uma capela de fluxo laminar (Figura 1), 
produzida com material resistente e adequado a sua função, bem como possui sistema de 
exaustão com potência suficiente para promover a exaustão dos gases leves que rapidamente. 
Ainda dispõe de sistema de iluminação compatível com o exigido pela norma.  

Com base no que foi observado e descrito, o equipamento de proteção coletiva capela, 
atende as exigências de para segurança e saúde em laboratório, pois possui revestimento interno 
resistente, sistema de exaustão para gases leves e pesados, bem como possui iluminação 
adequada. 

Figura 1: Capela de Fluxo Laminar 

b) Lava olhos e Chuveiro de Emergência

O equipamento é um conjunto formado por um chuveiro e lava olhos juntos (Figura 2). 
Produzido com material anticorrosivo e instalado em local de fácil acesso. O equipamento é 
alimentado com água de boa qualidade, possui filtros e é testado semanalmente. Porém, 
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verificou-se que não possui saída direta para o esgoto, mas sim para um ralo. Com isso, faz-se 
necessário a adequação imediatamente. 

Figura 2: Lava olhos e Chuveiro de Emergência 

c) Extintores de incêndio

Verificou-se que há extintores de combate a incêndio, estes de Água (H2O) e de Pó Químico 
Seco (PQS), em  quantidade suficiente para atender a um possível sinistro. São delimitados por 
faixas de 1 m/1 m no piso e livres de barreiras que impeçam seu uso no momento de um incêndio 
(Figura3). Entretanto os extintores não se encontram dentro do laboratório, mas sim nos 
corredores, o que pode comprometer a ação de combate a incêndio em uma emergência. 

Ainda podemos citar a ausência de portas corta-fogo, visto que as entradas e saídas 
possuem portas que abrem para dentro do laboratório, o que entra em desacordo com o que 
indicado pela norma. 
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Figura 3: Extintores de incêndio 

d) Sinalização

O laboratório analisado segue a Norma Regulamentadora - NR 26, no que diz respeito às 
cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitando 
áreas, identificando tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertindo 
contra riscos. Bem como, a rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a 
segurança e saúde dos trabalhadores (Figura 4). 

 Figura 4: Rotulagem 
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5 CONCLUSÕES 

Ao final da avaliação, pode-se concluir que o laboratório em estudo se apresenta em 
conformidade com as normas de segurança e saúde em laboratório na maioria dos itens, 
obedecendo aos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente. Entretanto faz-se necessárias 
algumas modificações e adequações conforme foi proposto nos resultado e discursões.  

Fazer a ligação direta do efluente do chuveiro e do lava-olhos para o esgoto, colocação de 
extintores dentro do laboratório, visando agilizar a ação de combate a princípio de incêndio, 
instalação de portas corta-fogo, elaboração de um local para o armazenamento dos produtos 
químicos mais amplo e com sistema de exaustão, são sugestões para que o laboratório se 
encontre dentro das conformidades solicitadas na legislação.  
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RESUMO 

O processo de globalização trouxe mudanças na 
sociedade e no mundo do trabalho. Os avanços 
tecnológicos, a maior exigência na produtividade, 
evolução do conhecimento, competitividade entre as 
empresas, escassez dos recursos naturais, entre 
outros problemas, podem contribuir para o 
adoecimento do ser humano. Diante de tal realidade, 
surge também uma preocupação com a qualidade de 
vida das pessoas e que informação e consciência elas 
têm sobre este tema. Este trabalho propõe investigar 
o entendimento dos servidores do IFRN campus
Ipanguaçu sobre o termo qualidade de vida e, a partir
desta investigação, ampliar as discussões sobre o

tema e propor sugestões para os envolvidos. A 
pesquisa encontra-se em andamento e propõe 
realizar um estudo de caso, de natureza exploratória 
e qualitativa, aplicando um questionário com 
perguntas subjetivas. A amostra da pesquisa será 
composta por 121 servidores (técnicos 
administrativos e docentes). Os dados coletados 
serão tabulados e representados em quadros, com 
categorias e percentuais quantitativos e analisados de 
forma descritiva. A partir dos resultados alcançados e 
apresentados através de seminário, serão levantadas 
propostas e sugestões de ações que promovam mais 
a qualidade de vida dos servidores envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, Servidores, IFRN.

PERCEPTION OF THE SERVERS IFRN CAMPUS IPANGUAÇU ON QUALITY OF LIFE 

ABSTRACT 

The process of globalization has brought changes in 
society and in the workplace. Technological advances, 
the greatest demand on productivity, advancement 
of knowledge, competitiveness between companies, 
scarcity of natural resources, among other problems, 
can contribute to the illness of the human being. 
Faced with this reality also comes a concern for 
quality of life and that they have information and 
awareness on the subject. This paper proposes to 
investigate the understanding of servers IFRN campus 
Ipanguaçu on the term quality of life and, from this 
research, broaden the discussion on the topic and 

propose suggestions for those involved. Research is in 
progress and proposes to carry out a case study of 
exploratory and qualitative nature, applying a 
questionnaire with questions. The survey sample is 
comprised of 121 servers (administrative staff and 
teachers). The data collected will be tabulated and 
represented in paintings, with quantitative categories 
and percentages and analyzed descriptively. From the 
results achieved and presented through seminar, 
proposals and suggestions for actions will be raised 
towards more quality of life of the servers involved. 

KEY-WORDS: Quality of life , Servers , IFRN . 
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1 INTRODUÇÃO 

O universo de estudo do projeto de pesquisa é o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Ipanguaçu, instituição pública federal de ensino 
que tem como função social ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade 
referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 
trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 
cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a 
transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais (PPP 2013). 

Em 2006, integrando a 1ª fase de expansão da rede federal de educação profissional e 
tecnológica, surge a Unidade de Ensino de Ipanguaçu, situada na microrregião do Vale do Açu, cuja 
principal atividade econômica é a agricultura irrigada, o Campus Ipanguaçu atende a uma 
população de cerca de 120 mil habitantes, dos quais 58,79% se concentram nas zonas urbanas e 
38,92% na zona rural. Com um perfil agrícola, o Campus Ipanguaçu, situado no Distrito de Base 
Física, construído em um terreno de 1.333.000 m² (133ha), com um total de 21.304 m² de área 
construída (IFRN CAMPUS IPANGUAÇU 2015). 

Sua oferta educacional vem ao encontro das demandas identificadas para capacitação de 
profissionais em cursos técnicos, superiores e de formação inicial e continuada nas áreas de meio 
ambiente, agroecologia e informática, atendendo às necessidades de profissionalização de jovens 
e adultos, proporcionando educação profissional pública, gratuita e de qualidade, além de permitir 
uma adequada requalificação dos profissionais que atuam nessas áreas, como forma de melhorar 
os serviços por eles prestados (IFRN CAMPUS IPANGUAÇU 2015). 

O campus conta com 121 (cento e vinte um) servidores (docentes e técnicos-
administrativos). Além da estrutura voltada para o ensino (salas, laboratórios, auditório, 
biblioteca, quadra, piscina, campo de futebol, entre outros) dispõe de uma sala de musculação 
para os servidores. Estes servidores, em sua maioria, não residem em Ipanguaçu, ficam em casas 
alugadas durante 3 (três) a 5 (cinco) dias da semana e após retornam para suas cidades. 

Estamos conscientes que a qualidade de vida está relacionada a diversos fatores e variáveis 
que se relacionam com a saúde do ser humano, compreendendo saúde não apenas como ausência 
de doenças, mas como condição humana com dimensões física, social e psicológica, caracterizada 
por um continuum com pólos positivos e negativos. “A saúde positiva está associada à capacidade 
de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano, e não meramente a ausência de doenças; 
enquanto a saúde negativa está associada à morbidez e, no extremo, à mortalidade”. (Bouchard et 
alii, 1990). 

O ser humano e a sociedade, mais do que nunca, precisam cada vez mais de felicidade, paz 
e igualdade: pois o homem atingiu um nível tão elevado de inteligência, que busca formas para 
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adquirir mais poder, acreditando que a felicidade está relacionada ao poder, dinheiro e sucesso 
profissional. Cury, questionando os paradoxos do mundo moderno, afirma: 

Nunca tivemos um avanço tão grande na tecnologia, mas 
o homem nunca experimentou tantos transtornos
psíquicos. Nunca tivemos tantos meios para nos
proporcionar conforto – os veículos, o telefone, a
geladeira –, mas o homem nunca se sentiu tão
desconfortável em sua mente. Nunca tivemos tantos
meios para nos dar prazer – a TV, a Internet, o cinema –,
mas o homem nunca foi tão triste. A sociedade moderna
se tornou uma fábrica de estresse. (CURY. 2003, p. 30).

Frente a estes paradoxos, percebe-se dentro da instituição, servidores que apresentam 
dificuldades para incluir no seu cotidiano hábitos saudáveis, lazer e prática de atividades físicas, 
talvez pelo estresse que a vida contemporânea impõe ou por falta de conscientização. Outro fator 
preocupante é o deslocamento semanal dos servidores para o trabalho e o retorno, visto que, a 
maioria não reside em Ipanguaçu, apenas permanecem na cidade durante a jornada de trabalho, 
tornando o dia a dia cansativo e fragmentando o tempo destes envolvidos em duas realidades, 
limitando ainda mais as possibilidades de práticas de atividades físicas, lazer, boa alimentação, 
entre outros fatores que contribuem para a melhora da qualidade de vida. 

Em razão disto, justifica-se um estudo sobre a percepção dos servidores do IFRN campus 
Ipanguaçu a propósito de qualidade de vida, tendo como objetivo: investigar o entendimento dos 
servidores do IFRN campus Ipanguaçu sobre o termo qualidade de vida e, a partir desta 
investigação, ampliar as discussões sobre o tema e propor sugestões para os envolvidos. A 
pesquisa pode contribuir com o estudo nesta área e despertar o interesse para melhora das 
condições de vida e trabalho dos envolvidos na investigação. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A qualidade de vida é, hoje em dia, muito citada pelos profissionais da saúde, mídia e 
também na educação, mas o que falta realmente são programas e atividades que proporcionem 
uma maior conscientização e aquisição desta qualidade de vida. 

A qualidade de vida tem um conceito amplo e os especialistas defendem que não há um 
consenso sobre sua definição, embora concordem que a mesma reúne bem-estar social e 
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psicológico assim como o estado de saúde. O Grupo WHOQOL (Qualidade de Vida da Organização 
de Saúde Mundial), um grupo de pesquisa mundial organizado pela Organização Mundial de 
Saúde, começou em 1991, com uma ampla definição de qualidade de vida. Qualidade de vida está 
definida como "as percepções que os indivíduos têm da sua posição na vida no contexto da cultura 
e sistemas de valor nos quais eles vivem em relação às suas metas, expectativas, padrões e 
preocupações”. Segundo Maya (1984), o conceito de qualidade de vida significa: “uma série de 
variáveis, tais como: a satisfação adequada das necessidades biológicas e a conservação de seu 
equilíbrio (saúde), a manutenção de um ambiente propício à segurança pessoal, a possibilidade de 
desenvolvimento cultural, e, em último lugar, o ambiente social que propicia a comunicação entre 
os seres humanos, como base da estabilidade psicológica e da criatividade". 

A correria diária pela sobrevivência nas grandes cidades, o sedentarismo, péssima 
alimentação, a poluição, desigualdades sociais, entre outras variáveis, são responsáveis pela má 
qualidade de vida da população. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra renomado, reforça e alerta-nos: 

Quem vive uma vida estressada, não pratica exercícios 
físicos regulares, não sabe gerenciar os pensamentos e 
nem proteger a emoção contra os estímulos agressivos 
pode ter um desgaste tão grande que sente que carregam 
o corpo, como se tivesse suportando uma tonelada de
peso sobre ele. Eles estão sujeitos a uma série de
doenças, inclusive propensão para problemas cardíacos,
gastrintestinais, circulatórios. (CURY, 2003, p. 25).

As facilidades do mundo contemporâneo (tecnologia, informação e desenvolvimento) 
trouxeram avanços formidáveis, mas Santos (2014) aponta consequências negativas frente à estas 
melhoras: a questão do comodismo, o movimento corporal ficou mais comprometido, tornando as 
pessoas mais sedentárias e, consequentemente, mais propensas a doenças hipocinéticas. 

Não devemos considerar a qualidade de vida como apenas um bem-estar físico adquirida 
através de condicionamento físico e boa alimentação, mas incluir o lazer, o domínio das emoções, 
o trabalho feito com amor, etc. Uma pessoa que faz verdadeiramente o que gosta, seja
trabalhando ou em seus momentos de lazer, terá condições de olhar o mundo com outros olhos,
diferente de alguém que empurra suas horas e seus dias, tentando achar pequenos momentos
ilusórios de prazer, enganando-se a cada dia e tornando-se infeliz.

Segundo Patrício (1999 apud Bueno, 2004, p. 13), qualidade de vida significa o conjunto de 
vários fatores que estão relacionados ao cotidiano das pessoas, numa soma de fatos situados nas 
esferas pública e privada, destacando-se a dimensão do trabalho como uma das mais significativas 
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na vida do ser humano. O trabalho tem um significado mais importante para o ser humano devido 
a geração de renda, manutenção de suas necessidades porem, contudo, se faz necessário estar em 
equilíbrio nas outras dimensões para poder trabalhar com qualidade.  

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa envereda por um estudo de caso, de natureza exploratória e, 
predominantemente, qualitativa. Sendo assim, Yin (1981 apud BORBA; LIMA, 2004) compreende 
estudo de caso como “uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 
contemporâneo dentro do seu contexto”. Desta forma, o estudo de caso é recomendado por ser 
realizado em uma única organização. 

Sobre a pesquisa exploratória, ela proporciona uma visão geral, um conhecimento maior 
sobre o fenômeno, ao tema ou problema da pesquisa, desenvolvendo ideias e percepções. É 
realizada sobre um problema ou questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior a 
seu respeito (GIL,1999). A proposta não é testar ou confirmar uma determinada hipótese. As 
técnicas utilizadas para a pesquisa exploratória são estudos de caso observações ou análise 
históricas, e seus resultados fornecem geralmente dados qualitativos ou quantitativos. A pesquisa 
exploratória avaliará quais teorias ou conceitos existentes podem ser aplicados a um determinado 
problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. 

A pesquisa qualitativa faz uma análise subjetiva de uma dada situação, para poder fazer 
intervenções. Procura entender um fenômeno específico, trabalhando com descrições, 
comparações e interpretações, apresentando um controle pequeno e participação mais ampla do 
pesquisador, podendo assim, direcionar suas respostas de forma aberta (DENCKER, 1998). 

A investigação propõe descobrir qual é a percepção dos servidores do IFRN campus 
Ipanguaçu sobre a qualidade de vida, utilizando como instrumento de pesquisa um questionário 
com perguntas subjetivas relacionadas ao tema proposto, para análise das respostas. A amostra 
da pesquisa será composta por 121 servidores (técnicos administrativos e docentes) ou o maior 
número possível de servidores, caso alguns deles estejam afastados por diversos motivos. Os 
dados coletados serão tabulados e representados em quadros, com categorias e percentuais 
quantitativos e analisados de forma descritiva, através de análise quali-quantitativa. 

A partir dos resultados e seus desdobramentos, será realizado um seminário de qualidade 
de vida para divulgar os resultados da pesquisa e ampliar a discussão, propondo sugestões para os 
servidores envolvidos na pesquisa. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A investigação pode trazer novidades na área abordada, contribuindo para futuros estudos 
e pesquisas voltados à qualidade de vida. 
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As informações adquiridas (dados) serão tabuladas e representadas em quadros, com 
categorias e percentuais quantitativos e analisados de forma descritiva, através de análise quali-
quantitativa. 

A apresentação dos resultados e seus desdobramentos acontecerá através de um 
seminário de qualidade de vida na própria instituição, divulgando os resultados alcançados e 
ampliando a discussão, propondo sugestões para os servidores envolvidos na pesquisa.  

Com todo o processo de investigação e resultados, espera-se que os servidores envolvidos 
reflitam sobre sua atuação como ser humano no seu cotidiano, seja na vida pessoal ou profissional 
e permita melhorar sua qualidade de vida. 

5 CONCLUSÃO 

Cada vez mais as pessoas estão informadas sobre a importância de uma alimentação 
saudável, prática de atividades físicas, hábitos saudáveis, entre outros, mas, geralmente, elas não 
transcendem, ou seja, apenas sabem da importância, porém não colocam em prática estas 
informações, se privando de melhorar sua qualidade de vida.  

Como a pesquisa encontra-se em andamento, esperamos que alcance os objetivos 
propostos, contribuindo para novos estudos na área e promovendo reflexão nos indivíduos 
entrevistados, provocando uma mudança de atitudes ou a manutenção dos hábitos saudáveis já 
alcançados.  
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BIOSSEGURANÇA E SUA UTILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES E 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  
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RESUMO 

Analisar a produção científica acerca do 
conhecimento e importância da biossegurança 
implementada por estudantes e profissionais de 
enfermagem. Método: revisão integrativa, utilizando 
artigos das bases de dados BVS, LILACS, BDENF e 
SCIELO. Foram encontrados 47 artigos e utilizados 09. 
Os critérios de inclusão foram os seguintes: textos 
disponíveis online, em português, publicados entre 
2006 a 2014. Critérios de exclusão: artigos repetidos 
em mais de uma base de dados, artigos sem relação 

com o objetivo do estudo. Resultados: Existe pouca 
compreensão acerca do conceito teórico empregado 
à prática referente às medidas de biossegurança 
entre estudantes e profissionais de enfermagem. 
Conclusão: A produção científica acerca do 
conhecimento e importância da biossegurança 
implementada por estudantes e profissionais de 
enfermagem revelou uma escassez de trabalhos, sem 
a devida compreensão da biossegurança.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, Biossegurança, Saúde do Trabalhador. 

MEASURES IMPLEMENTED IN BIOSAFETY STUDENTS AND PROFESSIONAL 

NURSING 

ABSTRACT 

To analyze the scientific production on the 
knowledge and importance of biosafety implemented 
by students and nurses. Method: an integrative 
review, using articles of VHL databases, LILACS, 
BDENF and SCIELO. 47 articles were found and used 
09. The inclusion criteria were: online available texts
in Portuguese, published between 2006 and 2014.
Exclusion criteria: repeated articles in more than one

database, unrelated items with the objective of study. 
Results: There is little understanding of the 
theoretical concept used to practice relating to 
biosecurity measures between students and nurses. 
Conclusion: The scientific production on the 
knowledge and importance of biosafety implemented 
by students and nurses revealed a shortage of jobs, 
without a proper understanding of biosecurity. 

KEY-WORDS: Nursing, Biosafety, Worker's health 
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1 INTRODUÇÃO 

A área de conhecimento de biossegurança é relativamente nova, constituindo-se 

num desafio para os profissionais, especialmente da área da saúde, tendo em vista que as 

normas de biossegurança são aceitas teoricamente, mas há uma lacuna entre o campo 

teórico e a prática cotidiana. Neste sentido, é de suma importância que os profissionais de 

enfermagem adotem as medidas de biossegurança, e para tanto o conhecimento e a 

conscientização de sua relevância para a segurança e saúde do trabalhador fazem-se 

necessários, conhecimentos estes que repercutirão também no cuidado ao paciente. 

(Carraro, 2014) 

Biossegurança é definida como um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a 

saúde humana, animal e o meio ambiente. (Santos, JS; Corrêa, I; Salgado, MH., 2013) 

É necessário que os educadores busquem incentivar e sensibilizar os profissionais da 

saúde e principalmente os futuros profissionais para a questão das medidas de 

biossegurança. As discussões e avanços trazidos pelo estudo da biossegurança são 

relativamente recentes se considerarmos aspectos históricos da saúde, tendo em vista que 

impõe desafios não somente à equipe de saúde, mas também na formação de profissionais 

da saúde, em especial os enfermeiros que atuam diretamente no cuidado às 

pessoas.(Carraro, 2014) 

Tendo em vista as especificidades do trabalho em saúde, é possível compreender que 

os trabalhadores de enfermagem estarão expostos a determinados riscos e doenças 

ocupacionais, comprometendo não somente a qualidade da assistência prestada por esses 

profissionais, quanto sua própria qualidade de vida. (Valenca, CN; et all)  

Segundo a NR 6, equipamento de proteção individual e toda dispositivo  ou produto , 

de uso individual  utilizado  pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos  suscetíveis  de 

ameaçar  a segurança e a saúde do trabalho.(Brasil, 2006) 

Na área da saúde, tendo em vista as condições inseguras de trabalho o uso dos EPIS 

se torna um aspecto de suma importância para a diminuição de acidentes, visto que, em 

alguns serviços o uso se torna quase obrigatória devido às insalubridades do ambiente. A 

enfermagem tem um papel importante dentro da saúde do trabalhador atuando com 

trabalhos de educação em saúde e através da educação continuada permitindo um melhor 

conhecimento, adesão a medidas de biossegurança e o uso correto dos EPI’S. 

No que se refere aos alunos da graduação, a falta de prática e a insegurança faz com 

que os estudantes negligenciem o uso de EPIS e medidas de biosseguranças, necessitando 

de mais praticas para que o aluno sinta-se mais seguro, mais familiarizado. A conscientização 
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do acadêmico frente às ações preventivas, fazendo parte da rotina de trabalho dos futuros 

profissionais, faz com que cada um seja multiplicador deste importante alerta. 

O presente estudo teve como questão norteadora: Qual a produção científica acerca 

conhecimento sobre a importância da biossegurança por estudantes e profissionais de 

enfermagem?  

Com isso, de forma a buscar resposta á questão de pesquisa, surgi o objetivo: 

Analisar a produção científica acerca do conhecimento e importância da biossegurança 

implementada por estudantes e profissionais de enfermagem. 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho se trata de uma revisão integrativa, realizada em bases de dados 

virtuais, utilizando artigos científicos disponíveis no portal da biblioteca virtual em saúde 

(BVS), especialmente nas bases de dados da literatura  latino – americana (LILACS),  na base 

de dados da enfermagem(BDENF),  e no Scientific Eletronic Libary Online(SCIELO). 

Utilizando-se dos descritores “Biossegurança and Enfermagem and Saúde do 

trabalhador”, foram encontrados 47 artigos, sendo selecionados 09 para a amostra onde 

pode-se analisar medidas de biossegurança implementadas por estudantes e profissionais 

de . Os critérios de inclusão foram os seguintes: textos disponíveis online, em português, 

publicados entre 2010 a 2014, tendo em vista a atualidade dessas publicações em relação à 

temática, e critérios de exclusão (artigos repetidos em mais de uma base de dados, artigos 

que na tinham elação com o objetivo do estudo, a partir da leitura dos resumos dos artigos 

encontrados). Os resultados serão apresentados conforme discussões dos autores 

referenciados, encontradas sobre aspectos em comuns norteadas sobre o objetivo desse 

estudo, buscando a visão ampliada do conhecimento da biossegurança na perspectiva 

encontrada por estudantes e, em segundo momento, pelos profissionais de Enfermagem. 

3 RESUTADOS E DISCUSSÕES 

Da análise dos artigos investigados surgiu o seguinte quadro síntese: 

ARTIGO AUTORES INTERVENÇÃO SÍTESE DAS 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕS 

A biossegurança e 

segurança do 

paciente na visão 

de acadêmicos de 

enfermagem 

Telma Elisa Cararro; 

Francine Lima 

Gelbcke; Luciara 

Fabiane Sebold; 

Silvana Silveira 

Análise da coleta 

de dados de 

estudantes em 

estudo qualitativo 

exploratório 

Consideração pelos alunos da 

Biossegurança em debate na 

graduação 
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Kempfer; Maria 

Christina Zapelini; 

Roberta 

Waterkemper 

Knowledge of 

nursing 

undergraduate 

students about 

the use of contact 

precautions 

measures 

Julielen Salvador 

dos Santos; Ione 

Corrêa; Manoel 

Henrique Salgado 

Elaboração de 

instrumento sobre 

biossegurança 

aplicado à 

estudantes de 

graduação 

Sugere a necessidade de 

reflexão sobre a abordagem de 

biossegurança para graduandos 

RISCOS 

OCUPACIONAIS E 

MEDIDAS DE 

SEGURANÇA NO 

CONTEXTO DE 

PRÁTICA DE 

ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM: 

UMA QUESTÃO 

DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Mariana Rodrigues 

Martins; Lorrana 

Alves Franco; Regina 

Célia Gollner 

Zeitoune 

Elaboração de 

instrumento sobre 

biossegurança 

aplicado à 

estudantes de 

graduação 

Revela que 12% dos estudantes 

entrevistados apontam algum 

acidente em campos de estágio, 

sendo que poucos realizaram 

profilaxia, apontando maior 

ênfase a elaboração de ações 

que promovam a biossegurança 

na graduação. 

Biossegurança e a 

enfermagem nos 

cuidados clínicos : 

contribuições  

para a saúde  do 

trabalhador 

Samanta Rauber 

Gallas auber GallasI; 

Rosane Teresinha 

FontanaIa 

Entrevistas 

qualitativas com 

Profissionais de 

Enfermagem 

Observou-se que os 

profissionais tem consciência 

sobre a biossegurança mas, 

que, uma parte, assume não 

fazer uso de EPIs fornecidos 

pelos empregadores. 

Riscos 

ocupacionais e 

mecanismos de 

autocuidado do 

trabalhador de 

um centro de 

material e 

Marcia Cristina 

Guimarães Espinola; 

Rosane Teresinha 

Fontanela 

Entrevista com 

questionário sobre 

a temática da 

Biossegurança com 

profissionais de 

Enfermagem. 

Observou-se ciência dos 

entrevistados sobre 

Biossegurança, incluindo fatores 

que influenciam sobre a 

temática como fatores físicos e 

estruturais da instituição. 
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esterilização 

Biossegurança, 

risco e 

vulnerabilidade: 

reflexões para o 

processo de viver 

humano dos 

profissionais de 

saúde 

Magda Santos 

Koerich; Francisca 

Georgina Macêdo 

De Sousa; Claudia 

Regina Lima Duarte 

Da Silva; Luiz 

Alberto Peregrino 

Ferreira; Telma Elisa 

Carraro; Denise 

Elvira Pires De Pires 

Pesquisa 

bibliográfica em 

relação a etiologia 

dos riscos 

É exposto um olhar humanizado 

a biossegurança em relação 

com a bioética e o 

relacionamento entre as 

pessoas e seus locais de 

trabalho 

Norma 

Regulamentadora 

– 6 – NR-6.

Dispõe sobre 

segurança e 

medicina do 

trabalho 

Brasil, Ministério da 

Saúde 

Regulamentação da 

saúde do 

trabalhador sobre 

biossegurança 

Regulamentação da saúde do 

trabalhador sobre 

biossegurança 

EXPOSIÇÃO A 

RISCOS 

BIOLÓGICOS NO 

ESTÁGIO 

CURRICULAR DA 

GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM: 

IMPLICAÇÕES 

PARA O ENSINO 

Eliza Nogueira de 

Lima Maia; Geílsa 

Saraia Cavalcante 

Valente 

Entrevista 

qualitativa a 

graduandos do 7° 

período do curso 

de Enfermagem 

Obsersou-se conhecimento 

teórico dos estudantes de 

enfermagem sobre prevenção 

de riscos, porém os mesmos 

apontam que as situações 

práticas expõem variantes que 

atenuam aos riscos. 

A produção 

científica sobre a 

saúde do 

trabalhador de 

enfermagem 

Cecília Nogueira 

Valença; Lorena 

Mara Nóbrega de 

Azevêdo; Aline 

Galúcio de Oliveira; 

Samuel Sóstenes 

Araújo de Medeiros; 

Fernanda Aparecida 

Soares Malveira; 

Revisão 

Bibliográfica sobre 

saúde do 

trabalhador 

Refere a escassez de trabalhos 

publicados sobre a temática e 

aponta o profissional técnico de 

enfermagem como o 

profissional mais exposto aos 

riscos do ambiente de trabalho.  
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Raimunda Medeiros 

Germano 

Apesar da recente discussão teórica sobre biossegurança comparado ao histórico de 

assuntos debatidos na área biomédica, a temática ainda se encontra escassa na produção 

científica ao que se refere em sua introdução ao campo de ensino e aprendizagem. (Martins, 

MR; Franco, LA; Zeitoune, RCG, 2012) 

Dos trabalhos analisados que redimensionam a teoria na prática da biossegurança na 

perspectiva de formação acadêmica, é perceptível a compreensão na importância e 

necessidade que se faz dessa temática no campo de estudo, embora também seja notável a 

fragilidade de sua implantação na prática estudantil. 

Martins, Franco e Zeitoune, 2012, mostram em seu trabalho a proporção de 

acadêmicos de Enfermagem acometidos por algum acidente de trabalho, chegando a 

apontar que 12% destes sofreram acidentes, a maioria por pérfuro-cortantes, o que nos 

mostra um índice elevado e preocupante quanto à prática de medidas de biossegurança em 

campos de estágio. 

Dentre os fatores que contribuem para a quebra da temática no teor teórico/prático 

são apontados a insegurança e falta de destreza ao realizar técnicas, a deficiência na 

formação de enfermeiros e as condições de trabalho em que são submetidos os estudantes: 

 “Há uma deficiência na formação de enfermeiros, como a sua consciência de 

medidas de biossegurança na prática. Isso é devido à deficiência na abordagem de conteúdo 

em cursos de graduação em enfermagem, pois é comum ser abordado de forma sucinta, em 

diferentes programas e cargas de trabalho, resultando em estudo insuficiente”. (Santos, JS; 

Corrêa, I; Salgado, MH., 2013) 

 “[...] insegurança e falta de destreza ao realizar técnicas/ procedimentos nos campos 

de estágio que os colocam em situações de desconforto e conflito, causando um estresse 

emocional prejudicial à saúde mental dos mesmos e os expondo a acidentes com agentes 

biológicos e de outra natureza.”. (Carraro, 2014) 

“[...] refere às constantes falhas operacionais dos sistemas que desviam as ações de 

enfermeiros para a correção momentânea de tais dificuldades, impedindo que exerçam a 

enfermagem que aprenderam e idealizaram para seus pacientes e familiares”. (Martins, MR; 

Franco, LA; Zeitoune, RCG, 2012) 

Quanto ao conhecimento ou perspectiva sobre a biossegurança na utilização 

de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), há discussões teóricas em todos os estudos 

analisados, mas é interessante notar a falta de detalhes presentes nas falas dos estudantes 
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entrevistados no trabalho de Cararro et all, 2014, onde é ressaltada a importância porém é 

minimizado ou omitido o real conhecimento dos acadêmicos sobre o uso dos EPIs.  

Assim, faz-se necessário apontar a falta de estudos que comprovem realmente a 

compreensão de estudantes de Enfermagem sobre a biossegurança enfatizando o uso de 

EPIs associado à situações distintas. A importância é realmente enfatizada em todos os 

estudos mas, na prática, é visível que essa importância perde seu significado, tornando-se 

prática acessória ao que deveria ser primordial. 

Em tangência a visão estudantil ao tema de biossegurança na prática hospitalar, 

também foi realizada uma busca bibliográfica sobre o ponto de vista em relação aos 

profissionais de saúde. 

Alguns trabalhos como o de Gallas e Fontana, 2010, apontam alguns pontos que 

direcionam o porquê das falhas da implantação concreta da biossegurança em campo 

prático, entre eles: condições de trabalho insatisfatórias, problemas de organização, 

deficiência de recursos humanos e materiais, áreas físicas inadequadas e a conformação 

como ponto de vista primordial em relação ao fator ergonômico.  

Outros autores como Espindola e Fontana, 2012, enfatizam mais argumentos que 

influenciam na diminuição da aderência às práticas seguras, “[...] com o advento da 

tecnologia aumentou a carga de trabalho e, consequentemente, a suscetibilidade dos 

trabalhadores aos agravos, o que significa dizer que conjunturas advindas deste trabalho 

podem causar sofrimento e adoecimento”, posteriormente apontam a dupla jornada de 

trabalho como fator também contribuinte, redirecionando ao cansaço como ator principal 

na não aderência ou desvalorização da biossegurança no trabalho diário dos enfermeiros. 

O que se pode concluir com os dados achados seria não apenas o desinteresse dos 

profissionais que apontam o tema com importância relevada em seu campo de trabalho, 

mas sim, a falta de conhecimento no qual o tema é debatido ou, pelo menos, enfatizado nos 

trabalhos estudados. Ao mesmo tempo em que os profissionais se mostram interessados por 

sua importância, a mesma nunca é debatida diretamente para medir o teor de 

conhecimento aplicado à temática.  

“No que tange às contribuições dos trabalhadores para que as exposições aos riscos 

com material biológico sejam evitadas, os mesmos reconhecem que estando atentos ao 

trabalho e tendo calma ao realizar suas atividades, acidentes podem ser reduzidos, entre 

outros achados” (Gallas e Fontana, 2010). Esse fragmento justifica nossa conclusão e mostra 

a estreita lacuna do real significado sobre a importância enfatizada tanto pela pesquisa 

sobre a visão dos acadêmicos quanto pelos profissionais, o que se deixa definir claramente 

que ambos seguem a justificativa sem expor ou transcender os fins perante os estudos 

analisados. 
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4 CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou explorar, a partir de artigos sobre biossegurança, 

publicados do ano de 2006 à 2014, o que os trabalhos trazem sobre o conceito da temática e 

sua visão perante estudantes e profissionais de enfermagem.  

Foram observados alguns pontos norteadores ao decorrer da análise dos artigos: 

primeiramente, a escassez de produção científica referente à temática, segundo ponto 

observado foi a futilidade em que é empregada a importância da biossegurança tanto pelos 

estudantes quanto pelos profissionais em estudos que buscavam enfatizar a prática à teoria. 

A importância referente se torna abstrata na não exposição do real conhecimento sobre o 

significado da biossegurança e no que ela realmente persiste. 

Para de fato alcançarmos a compreensão de como a biossegurança é vista 

pelos estudantes e profissionais de enfermagem, mais trabalhos a nível qualitativo deveriam 

ser publicados, mais ênfase ao real significado de importância deveria ser empregado, pois 

essa questão, ainda sem resposta, seria norteadora para responder questões mais 

abrangentes na implantação prática dessa teoria nos serviços de saúde na realidade. 
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RISCO CARDIOVASCULAR A PARTIR DE INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS EM SERVIDORES DO IFRN CAMPUS 

MOSSORÓ

Beatriz Eduardo Ferreira 1 e Mônica Messias de Mesquita2 
E-mail: beatrzferreira1@gmail.com;

1
 monica.mesquita@ifrn.edu.br

2 

RESUMO 

Estudos têm sido realizados para avaliar os 
riscos cardiovasculares através de 
medidas antropométricas. O objetivo do presente 
estudo foi verificar diferentes indicadores 
antropométricos de risco cardiovascular de 
servidores do IFRN – Mossoró. Contou com uma 
amostra não probabilística de 45 funcionários de 
diferentes setores, sendo 22 do sexo feminino e 23 
do sexo masculino. Foram verificadas as seguintes 
medidas antropométricas: peso, altura, 
circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ). O 
acúmulo de gordura abdominal foi estimado segundo 
os indicadores razão cintura/quadril (RCQ), razão 
cintura/estatura (RCE) e circunferência da cintura 
(CC), bem como o índice de massa corporal (IMC) 

para o estado nutricional. Constatou-se uma
prevalência de sobrepeso nos indivíduos do sexo 
feminino (55%) e no masculino (39%), quanto 
circunferência da cintura as mulheres apresentaram 
(50%), e os homens (70%) ambos na classificação 
normal. Com relação ao RCE os homens 
apresentaram uma maior prevalência (61%) para 
risco elevado, já a RCQ apresentou uma prevalência 
de (68%) e (87%) dentro do normal, para o sexo 
feminino e masculino, respectivamente. Em 
conclusão, os servidores apresentaram-se dentro dos 
valores normais para grande parte das variáveis 
estudadas, exceto para a razão cintura/estatura nos 
indivíduos do sexo masculino.

PALAVRAS-CHAVE: indicadores antropométricos, risco cardiovascular, servidores 

CARDIOVASCULAR RISK FROM ANTHROPOMETRIC 
INDICATORS IN THE SERVERS IFRN CAMPUS MOSSORÓ 

ABSTRACT 

Studies have been conducted to assess the 

cardiovascular risks through anthropometric 

measurements. The aim of this study was to 

investigate different anthropometric indicators of 

cardiovascular risk servers IFRN - Mossoro. Featured a 

non-probabilistic sample of 45 employees from 

different sectors, 22 female and 23 male. The 

following anthropometric measurements were 

checked: weight, height, waist circumference (WC) 

and hip (HC). The accumulation of abdominal fat was 

estimated according to the waist / hip ratio indicators 

(WHR), waist / height (CERs) and waist 

circumference (WC) and body mass index (BMI) to 

nutritional status. It was found a prevalence of 

overweight in female subjects (55%) and male (39%), 

and waist circumference women had (50%) and men 

(70%) both in the normal classification. Regarding the 

RCE men had a higher prevalence (61%) to high risks 

WHR showed a prevalence (68%) and (87%) within 

the normal for the female and male, respectively. In 

conclusion, the servers showed up within the normal 

range for most of the variables studied, except for the 

reason waist / height in males.

KEY-WORDS: anthropometric indicators, cardiovascular risk, servers. 
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1 INTRODUÇÃO 
Com o envelhecimento ocorrem aumento e redistribuição do tecido adiposo. Há redução 

desse tecido nos membros e progressivo acúmulo na cavidade abdominal (PERISSINOTTO et al., 

2002; SEIDELL e VISSCHER, 2000). Ainda não são bem conhecidas as consequências dessas 

alterações da composição e distribuição de gordura corporal para o processo de escolha de 

indicadores antropométricos que identifiquem risco cardiovascular de adultos. 

O índice de massa corporal (IMC) é um dos indicadores antropométricos mais utilizados na 

identificação de indivíduos em risco nutricional. Isso ocorre em virtude da sua facilidade de 

aplicação, seu baixo custo e pequena variação intra ou intermedidor (ANJOS, 1992). Todavia, como 

indicador de risco cardiovascular, ele tem sido considerado pobre, em razão de não refletir, 

principalmente, a distribuição regional de gordura corporal (PERISSINOTTO et al., 2002). 

Por outro lado, estudos realizados em países desenvolvidos, com amostras representativas 

de servidores públicos de ambos os sexos, demonstraram que o IMC correlaciona-se bem com 

indicadores antropométricos de gordura abdominal ou visceral, além de ter relação direta com a 

massa de gordura corporal total (NAVARRO e MARCHINI, 2000).  

Levando em consideração que existem diferentes indicadores antropométricos de risco 

cardiovascular, o objetivo do presente estudo foi verificar diferentes indicadores antropométricos 

de risco cardiovascular de servidores do IFRN - Mossoró. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam 

atualmente um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, um quadro sanitário 

em que se combinam as doenças ligadas à pobreza típicas dos países em desenvolvimento e as 

doenças não transmissíveis dos países mais afluentes, refletindo as contradições do nosso 

processo de desenvolvimento (ZAMAI et al., 2004, 2005). 

A obesidade, por exemplo, representa o problema nutricional de maior ascensão entre a 

população observada nos últimos anos, sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto 

em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento (MONTEIRO et al. 1995; 

BLUMENKRANTZ, 2015). 

Na opinião de Duncan et al. (1993) as doenças crônicas não transmissíveis, como 

doenças cardiovasculares, câncer, diabetes mellitus e hipertensão arterial, compõem um grupo de 

entidades que se caracterizam por apresentar, de uma forma geral, longo período de latência, 

tempo de evolução prolongado, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus variáveis 

de incapacidade ou óbito, e vem ocupando um maior espaço no perfil de morbi-mortalidade de 

populações latino americanas. Em estudos recentes do Banco Mundial, as doenças crônicas não 

transmissíveis são responsáveis por uma taxa de 5 e 9 vezes maior de morte prematura do que as 
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doenças transmissíveis e taxas 10 e 5 vezes maiores de incapacidade, em homens e mulheres, 

respectivamente (OMS, 2004).

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2015) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2003) apontam que 80% da população adulta é sedentária e que 52% dos adultos 

brasileiros estão acima do peso, sendo 11% obesos, o que explica o aumento da morbidade e 

mortalidade, já que a obesidade é fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. 

As maiores proporções de excesso de peso e obesidade concentram-se na Região Sul do país, 

prevalecendo em 89,6% e 25,2% da população, respectivamente. 

Em seu estudo Castanheira (2003) aponta que é a localização abdominal de gordura 

que se mostra mais associada a distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como 

dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Medidas regionais de obesidade, entre as 

quais a circunferência da cintura, são capazes de fornecer estimativas de gordura centralizada 

que, por sua vez, está relacionada à quantidade de tecido adiposo visceral (LENARIO et al., 2002). 

Assim, essas medidas vêm sendo largamente utilizadas em estudos de base populacional como 

indicadores da gordura abdominal, seja pela sua associação com a ocorrência de doenças 

cardiovasculares como, por exemplo, a hipertensão arterial, seja pela alta correlação que possuem 

com métodos laboratoriais de avaliação da composição corporal. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
3.1 Amostra 

O presente estudo contou com uma amostra não probabilística de 45 sujeitos, sendo 22 do 

sexo feminino e 23 do sexo masculino e funcionários de diferentes setores do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró.  

3.2 Medidas antropométricas 

Foram verificadas as seguintes medidas antropométricas: peso, altura, circunferências da 

cintura (CC) e do quadril (CQ). 

O peso foi verificado a partir de balança digital (marca Filizola, com capacidade de 150 kg e 

intervalo de 100g) com o indivíduo descalço e usando roupas leves. A altura foi verificada 

utilizando-se um estadiômetro fixado à parede (marca Sanny, intervalo de 0,1cm). 

Por meio da razão da massa corporal pela estatura ao quadrado dos indivíduos, foi 

calculado o IMC. Os valores do IMC foram categorizados por meio do estado nutricional, segundo 

a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), seguindo os pontos de corte: normal: 

entre 18,5 a 24,99 kg/m2; sobrepeso: 25 a 29,99 kg/m2; obesidade: acima de 30 kg/m2. 

O acúmulo de gordura abdominal foi estimado segundo os seguintes indicadores: razão 

cintura/quadril (RCQ), razão cintura/estatura (RCE) e circunferência da cintura (CC).  
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Para identificação do tipo de distribuição de gordura segundo a RCQ, utilizou-se a 

classificação proposta por Lohman et al. (1988), isto é, RCQ acima do recomendado, em mulheres, 

RCQ≥0,85; em homens, RCQ≥1,00.  

A RCE foi calculada por meio da razão da CC (cm) pela estatura (cm). Para classificação da 

RCE, foi utilizado como ponto de corte para risco coronariano valores acima de 0,50 (ONIS e 

HABICHT, 1996).  

A CC foi analisada a partir dos pontos de corte sugeridos pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 1997). Mulheres com valores de CC acima de 80 cm e homens com valores de CC 

superiores a 94 cm foram classificados como apresentando um acúmulo de gordura abdominal 

considerado como risco associado ao desenvolvimento de doenças ligadas à obesidade. 

3.3 Análise estatística 

Os dados foram processados e analisados no programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Science, 20.0 ink Chicago, IL, EUA) para Windows. 

Os dados foram apresentados através de valores brutos e medidas de porcentagem de 

sujeitos para as categorias de IMC, CC, RCE e RCQ. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As distribuições percentuais de casos das diferentes variáveis analisadas neste estudo estão 

expostas na tabela 1. 

Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

IDADE 

18-29 2 9 6 26 8 18 

30-39 10 45 5 22 15 33 

40-49 8 36 9 39 17 38 

50-59 2 9 3 13 5 11 

IMC 

Peso Normal 8 36 8 35 16 36 

Sobrepeso 12 55 9 39 21 47 
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Obeso 2 9 6 26 8 18 

CC 

Normal 11 50 16 70 27 60 

Elevado 11 50 7 30 18 40 

RCE 

Normal 11 50 9 39 20 44 

Elevado 11 50 14 61 25 56 

RCQ 

Normal 15 68 20 87 35 78 

Elevado 7 32 3 13 10 22 

Tabela 1: Distribuição (N e %) das variáveis do estudo entre homens, mulheres e no total. 

Com base nos resultados, podemos constatar maior prevalência de sobrepeso tanto nos 

indivíduos do sexo feminino (55%) como no masculino (39%). Aspectos relacionados à saúde de 

trabalhadores têm sido investigados em outros estudos, verificando a necessidade de se mudar o 

seu estilo de vida (COELHO et al., 2009; FELIPE et al., 2014). Grossl et al., (2010) encontraram em 

seu estudo valores médios de IMC de 22.3 ± 3.0 para as mulheres e 26.0 ± 3.1 para os homens, 

classificando então somente os homens como sobrepeso, igualmente ao presente estudo. 

Quanto à circunferência da cintura, os dados apontaram para uma igualdade das mulheres 

classificadas nas categorias Normal (50%) e Elevada (50%). Nos homens os valores já se 

comportaram diferentes, como 70% classificados na categoria Normal e 30% na categoria Elevado. 

Pitanga et al. (2005) verificou em seu estudo que a CC apresentou desempenho razoável para 

associação com indicadores de obesidade generalizada (IMC). Já no estudo de Sampaio et al. 

(2005) foi concluído que a CC foi a variável que mais se associou com o IMC. No entanto, ao se 

analisar os valores médios para cada sexo, apenas as mulheres apresentaram-se acima dos pontos 

de corte (>80 cm). Em estudo similar, a CC apresentou-se dentro dos valores normais para ambos 

os sexos (GROSSL et al., 2010). 

No presente estudo a RCE apresentou igualdade entre as classificações no sexo feminino 

(50% Normal / 50% Elevada). Já no sexo masculino foi encontrada maior prevalência (61%) para 

sujeitos acima dos valores considerados normais (0,50). Tal fato também ocorreu em outros 

estudos quando foi verificada maior prevalência de indivíduos do sexo masculino classificados com 

valores acima da normalidade (ULBRICH et al., 2009). No estudo de Grossl et al. (2010), o qual 
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avaliou sujeitos com idades entre 18 e 50 anos, os valores médios de RCE encontrados se 

enquadraram dentro da normalidade tanto para mulheres (0,43) como para os homens (0,49). 

A RCQ foi a variável que mais compreendeu indivíduos classificados dentro dos valores 

normais para os pontos de corte, independente do sexo. Corroborando com nossos achados, 

Sampaio et al. (2005) encontrou maior parte dos sujeitos de seu estudo dentro da classificação 

normal. Outro estudo também encontrou resultados similares quanto à RCQ, com valores médios 

de 0,83±0,08 para mulheres e 0,91±0,07 para os homens (PITANGA et al., 2005). 

5 CONCLUSÕES 
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que os sujeitos do presente estudo 

apresentaram-se dentro dos valores normais para grande parte das variáveis estudadas, exceto 

para a razão cintura/estatura nos indivíduos do sexo masculino. Apesar dos resultados não serem 

preocupantes, é sempre importante que as empresas possam proporcionar para seus funcionários 

algum tipo de atividade física, beneficiando tanto o funcionário como a própria empresa. 
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RELAÇÃO BIOÉTICA ENTRE O PROCESSO MORRER E A DOAÇÃO DE 
ÓRGÃOS E TECIDOS 

A.F.C da Silva1 ; L.L. de Souza1; J.M. F. Gonzaga1 ; C. N. Valença2. 
E-mail: flaveuts@hotmail.com; souzallorena@gmail.com; jessicaufrn2@gmail.com;

cecilia_valenca@yahoo.com.br 

RESUMO 
Este estudo tem como objetivo refletir sobre a relação 
bioética envolvida entre o processo morrer e a 
doação de órgãos e tecidos. Trata-se de uma revisão 
integrativa, baseado em 20 artigos, livros, manuais e 
Leis, de 2003 a 2014, consultados na BVS, Scielo, 
LILACS e Bibliomed. Os artigos incluídos estavam em 
português,om textos completos eletrônicos. Os 
resultados foram discutidos nos eixos de análise 
intitulados Interface da Bioética com o processo 
morrer; Considerações sobre a morte e a doação de 
órgãos e tecidos e Papel dos profissionais de saúde 
diante do processo de doação de órgãos e tecidos.

BIOETHICS RELATIONSHIP BETWEEN THE PROCESS AND DIE GIVING 
ORGAN AND TISSUE

Health professionals , emphasizing the nurse , a 
member of the organ harvesting team, have a greater 
role with regard to donation, to be closer to the 
patient and family , and also having a direct contact 
with the donor and / or receiver , as well as raise 
awareness and provide information appropriate 
family , reducing their anxieties and ensuring effective 
on giving. It is concluded that organ donation is a 
complex process , and above all respect and ethics 
with that body and your family.       

Os profissionais da saúde, dando ênfase ao enfermeiro, 
um dos membros da equipe de captação de órgão, têm 
um maior papel no que diz respeito a doação, por estar 
mais próximo do paciente e da família, e também 
contendo um contato direto com o doador e/ou 
receptor, assim como  conscientizar e oferecer a 
família informações adequadas, diminuindo as suas 
ansiedades e garantindo uma efetivação na doação.  
Conclui-se que a doação de órgãos é um processo 
complexo, tendo acima de tudo respeito e ética com 
aquele corpo e sua família. 

PALAVRAS-CHAVE: Doação, Enfermagem, Bioética, Luto. 

ABSTRACT
This study aims to reflect on bioethics relationship 
involved between the die process and the donation of 
organs and tissues. This is an integrative review , based 
on 20 articles, books , manuals and Laws , 2003 to 
2014 , found in the VHL , SciELO , LILACS and 
Bibliomed . The articles included were in Portuguese , 
with electronic full texts. The results were discussed in 
the analysis axes entitled Bioethics interface with the 
process die ; Considerations about death and the 
donation of organs and tissues and role of health 
professionals before the process of organ and tissue 
donation.

KEY-WORDS: Donation, Nursing, Bioethics, Mourning. 
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, há sempre uma intensificação no que diz respeito a Doação de órgãos, 

envolvendo assim pessoas e instituições das mais variáveis áreas que tem como objetivo 

promover uma reflexão na saúde pública, na mídia, na legislação brasileira e nos grupos sociais 

sobre algumas complicações assim como a sua necessidade. 

Logo, a bioética serve de campo para refletir e discutir questões auxiliando as pessoas a 

tomarem decisões. Ela respalda-se em quatro princípios, são eles: Autonomia, Não maleficência, 

Beneficência e Justiça (Beauchamp & Childress ,2002). 

A autonomia refere-se ao indivíduo e sua capacidade de decisão, como também exige da 

sociedade o respeito a essa.  A Não maleficência propõe a obrigação de não infligir nenhum dano 

intencional a pessoa. A beneficência tem a obrigação de garantir o bem-estar do indivíduo e de 

desenvolver informação para tornar mais fácil, no futuro dar essa garantia, e por fim o princípio da 

justiça exige que a distribuição de danos e benefícios seja justa, em nome da justiça é que toda 

atenção, todo cuidado e todo sistema de saúde devem ser justos (Correia &Tipple & Pereira & 

Ruggiero & Valenzuela & Junges,1998/2000). 

Portanto, sabemos que a dificuldade na realização da doação até chegar ao transplante é 

vasta, principalmente quando se fala da morte. A morte encefálica, é início do processo de 

doação, pode ser definida como sendo a parada total e irreversível das funções encefálicas, de 

causa conhecida e constatada segundo critério previsto na Resolução n° 1.346/91(Conselho 

Federal de Medicina & Brasil, 1996/1997), em que a autorização da família do doador, em 

consonância com a Lei 10.211, constitui o consentimento informado compatível com o 

desencadeamento do processo de captação de órgãos e tecidos (Brasil & Almeida, 2006/2012), 

porém muitos familiares não entendem o que é morte encefálica, ficando na expectativa que eles 

possam voltar a viver como antes, com a esperança que o familiar acorde, e isso dificulta ainda 

mais o processo de doação de órgãos. Não somente essa situação, mas como outras existentes faz 

com que a doação se torne menos acessível, lembrando que independente de qualquer decisão, a 

família deve ser respeitada já que estar passando pelo o processo de luto, já existindo uma 

rejeição pelo fato da pessoa não estar entre eles. 

Apesar das dificuldades existentes nessa batalha dia a dia, os profissionais de saúde são 

portas de entrada na captação de órgãos, tendo assim uma ação relevante na obtenção de órgãos, 

isso ocorre por eles ter acesso e contato com a grande parte da população, tendo a 

responsabilidade de localizar o doador, abordando a família e explicando o procedimento. Então, 

observamos que os profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, tem uma papel 

fundamental na doação, por ter um contato maior e mais próximo do paciente e família, 

colaborando e conscientizando a família informando-os  adequadamente, para que a mesma 

esteja respaldada de todo os procedimentos que serão cometidos, diminuindo os seus medos e 

angústia, garantindo assim uma efetivação na doação. 
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A questão norteadora deste estudo foi: Qual a relação bioética entre o processo morrer e a 

doação de órgãos e tecidos? Assim, este estudo tem como objetivo refletir sobre a relação 

bioética envolvida entre o processo morrer e a doação de órgãos e tecidos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1  Interface da Bioética com o processo morrer

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, em nosso país, apesar da considerada 

evolução, ainda evidencia baixos índices no suprimento de órgãos e tecidos para transplante, 

variando entre uma região e outra (RBT, 2014). Conforme Pessine (2007), o número de doações 

depende de uma série de fatores, como nível educacional, existência de programas de estímulos, 

legislação adequada, infraestrutura médica para captação e aproveitamento dos órgãos, má 

distribuição social dos transplantes etc. Neste último caso, certo tipos de doações são favorecidas 

dependendo do sexo, raça, classe social e/ou idade. 

No Brasil, em 1997 foi aprovado pelo Congresso Nacional a lei 9.434, que trata sobre a 

remoção de órgãos e tecidos para fins de transplante e tratamento (Lei nº 9434 de 04 de fevereiro 

de 1997). Esta lei era válida em casos da vontade de ser doador ser manifestado na Carteira de 

Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação. Porém, devido a alguns questionamentos e 

incertezas em relação ao destino dos órgãos e o conceito de morte encefálica, implicaram no 

grande número de pessoas registrando em seus documentos como sendo não doador de órgão e 

tecido (Almeida, Tipple, Bachion, Leite & Medeiros, 2003). 

Contudo, a partir de 23 de março de 2001, passou a vigorar a Lei n. 10.211 estabelecendo 

que para ser doador após a morte é necessária a autorização familiar. As manifestações 

declaradas na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação deixaram de ter 

qualquer valor (Almeida et al., 2003). 

A doação de órgãos é um processo que envolve questões complexas e delicadas, nas quais 

há a necessidade da tomada de decisões num curto intervalo de tempo, fazendo com o que os 

familiares vivenciem o enfretamento da morte de forma dramática (Ferreira, Arreguy-Sena, Alves 

& Salimena, 2013).  Por isso, a necessidade de respeitar a liberdade e autonomia da decisão do 

familiar, já que o consentimento da família é considerado o principal implicador no sucesso de 

transplantes de órgãos e tecidos. 

A bioética terá como objetivo respeitar a dignidade humana, eticamente e moralmente. 

Respaldando-se em quatro princípios básicos: o princípio da Justiça, o da Não Maleficência, o da 

Beneficência e o da Autonomia (Monteiro, Fernandes, De Araújo, Cavalcante & Vasconcelos, 

2011). 

Na tomada de decisão de ser doador ou não muitas pessoas enfrentam o dilema de seus 

valores culturais e morais, tendo papel fundamental de decisão (Ferrazzo, Vargas, Mancia & 
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Ramos, 2011). A doação solidária reflete uma ação positiva, generosa e solidária: princípio da 

autonomia. Ela delibera suas próprias escolhas, mas para isso ela precisa ter entendimentos 

adequados do assunto para analisar e tomar sua conduta. Pois a decisão da tomada da doação 

muitas vezes é irreversível (Almeida et al., 2003). 

O exercício da autonomia já motiva o princípio da beneficência, ou seja, a possibilidade de 

fazer benefício ao próximo (Almeida et al., 2003). Contribuindo para o bem-estar dessa pessoa 

com o mínimo de danos e riscos. Desse modo, engloba-se a não maleficência, que será a garantia 

que danos previsíveis serão evitados, podendo ser físicas ou psíquicas. 

Princípio da justiça será a distribuição justa de dando e benefícios (Almeida et al. 2003), ou 

seja, garantir universal benefício da saúde. 

2.2  Papel dos profissionais de saúde diante do processo de doação de 
órgãos e tecidos 

O transplante de órgãos (Santos, 1998)  através dos avanços tecnológicos permitiu que 

muitas pessoas vítimas de doenças que não tinha a possibilidade de continuar vivendo, 

mantivesse com vida diante do mesmo. 

Sabendo assim, que o número de transplantes a cada dia vem aumentando, embora a 

quantidade de doações sejam ainda escassa, sendo um dos maiores obstáculos as equipes 

transplantadoras em todos os países, pois a demanda por transplantes vem aumentando 

gradativamente do que a efetivação de doações, fazendo com que a lista de espera se ampliem 

(Campos, 2001). 

Por conseguinte, a doação de órgãos ainda não é bem difundida devido à falta de 

esclarecimento, o noticiário sensacionalista de tráfico de órgãos, a ausência de programas 

voltados para a conscientização da população, em que o incentivo a captação de órgãos 

contribuem para alimentar dúvidas e arraigar mitos e preconceitos (Neumann, 1997). Apesar das 

dificuldades existentes na doação de orgãos como a crença na religião, família, o medo, os 

profissionais de saúde tem uma ação relevante na obtenção de órgãos. 

Segundo Traiber e Lopes (2006) Os profissionais da saúde tem papel importante na 

divulgação de informação sobre doação de órgãos, pois têm acesso a grande parte da população e 

causam impacto maior que outros meios de comunicação nas atitudes com relação ao tema. 

Campanhas de esclarecimento deveriam ocorrer dentro das próprias instituições, com a 

participação de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e todos os outros profissionais 

que trabalham no hospital. 

Para melhorar a realização da doação foi realizada uma equipe de capacitação de órgãos 

que possuem várias funções, dentre elas a identificação do possível doador de órgãos e tecidos, a 
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realização da proposta ao familiar sobre o consentimento da doação, a orientação sobre o 

processo de captação e transplante de órgãos, ressaltando sempre os benefícios do referido 

processo aos receptores, e ainda deve evitar que qualquer dúvida paire sobre quaisquer etapa 

desse evento (Campos, 2000). 

Essa equipe constitui-se de enfermeiros, médicos, assistentes sociais e psicólogos, os quais 

são responsáveis pela localização do potencial doador, pela abordagem da família e pela 

estruturação do procedimento, e mesmo que diante de algumas situações de aparente falta de 

sucesso na efetivação da captação de órgãos para transplantes, tem claramente delineada a 

importância do seu trabalho, bem como de sua finalidade precípua: aliviar os sofrimentos dos 

pacientes e assim como salvar vidas (Avelar & Corrêa & Sanches, 1998). 

Constata-se que, muitas vezes, inúmeras equipes realizam grandes deslocamentos com o 

intuito de captar órgãos, tornando claro que é o empenho de seus integrantes a real diferença 

nesse processo. Portanto, conscientizar os profissionais que lidam com a captação de órgãos, bem 

como as equipes locais para que efetuem a notificação, é de suma importância para uma elevação 

da taxa de possíveis doadores assim como da própria efetivação dos transplantes (Miranda, 2004). 

Portanto, observamos que os profissionais da saúde, dando ênfase ao enfermeiro, um dos 

membros da equipe de captação de órgão, tem um maior papel no que diz respeito a doação, por 

estar mais próximo do paciente e da família, e também contendo um contato direto com o doador 

e/ou receptor, assim como  conscientizar e oferecer a família informações adequadas, diminuindo 

assim as suas ansiedades e garantindo uma efetivação na doação.  Sabemos que o enfermeiro é de 

suma importância na realização de qualquer procedimento, pois tem o objetivo de salvar e 

proporcionar qualidade de vida a todos, independente de qualquer formação ética. 

3  METODOLOGIA

O presente trabalho se trata de uma revisão integrativa sobre a temática (revisão 

integrativa: é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas 

sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. Ercole, Melo & 

Alcoforado, 2014) baseado em vinte artigos, livros, manuais e Leis, entre os anos de 2003 a 2014, 

consultados na Biblioteca virtual de saúde, Scielo (Scientific eletronic libary online), LILACS 

(Scientific Eletronic Library Online), Bibliomed (Biblioteca Médica e Científica Virtual (Bibliomed). 

Foram utilizados 20 artigos, sendo 15 para a amostra incluindo livros, manuais e Leis onde se pode 

analisar a interface da bioética com o processo morrer interlaçando com o papel do enfermeiro 

diante da tomada de decisão da família no processo de doação de órgãos e tecidos. Como critérios 

de inclusão foram utilizados 15 artigos, obedecendo aos critérios os mesmo deveriam estar 

apenas no idioma em português, que tivessem textos completos na forma de artigos em PDF e 

online além de livros direcionado ao tema, e critérios de exclusão foram os artigos repetidos em 

mais de bases de dados. Descritores: Doação. Enfermagem. Bioética. Luto. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mesmo no tempo em que vivemos com tantas informações, ainda existe em relação à 
doação de órgãos essa pobreza de informação, as pessoas muitas vezes deixam de doar os 
órgãos de seus familiares por falta de informação em relação ao processo de doação, além 
deste impasse ainda existe o sofrimento da família em razão da perda daquele ente querido, e 
que além da dor ainda tem que passar por esta etapa de decisão doar ou não doar? Essa pergunta 
se torna muito difícil quando não se conhece todo o processo de doação e o apoio à família por 
parte dos profissionais torna-se deficiente ou inexistente, para os familiares todo esse processo 
cheio de deficiência muitas vezes prejudica a doação de órgãos. 

Contudo, para modificar esse quadro de baixo índice de doadores é necessário maiores 
esclarecimentos sobre a importância da doação de um potencial doador, seja pela mídia e 
principalmente pelo aperfeiçoamento dos profissionais que serão responsáveis por lidarem com os 
familiares no momento da tomada da decisão. Pois, enquanto esse índice não chega aos patamares 
desejáveis, o número de pessoas que necessitam de um transplante só aumenta. 

5  CONCLUSÃO

Levando em conta tudo que foi apresentado, podemos concluir que a doação de órgãos é 

um processo complexo que precisa não só do aval da família do doador, mais é preciso passar por 

algumas etapas que envolvem todos os profissionais, que devem estar preparados para colocar 

em pratica os princípios necessários para lidar com a família, sabendo quais são os seus limites e o 

que é fundamental em todos os procedimentos, tendo acima de tudo respeito e ética com aquele 

corpo e sua família. 

Não podemos ver a doação apenas como uma retirada de órgãos, mais sim, como um gesto 

de amor de uma família que sofre com uma perda e mesmo assim se compadece com o 

sofrimento alheio, esta atitude e merecida de respeito e compreensão de todos os profissionais da 

equipe de doação, independente de qualquer decisão devem apoia sempre os familiares. Pois 

deve ser sempre passível de compreensão a recusa de uma não doação, visto que é uma 

variedades de sentimentos, e que pode ser vista de varias maneiras, como sendo uma coisa boa 

ou violenta, e toda essa mistura de sentimento pode ser amenizada através do apoio que a equipe 

deve ter com os enlutados com um acolhimento digno e respeito a sua decisão, tirando  sempre 

suas duvidas, estando sempre apostos para dar informações necessárias aos familiares, estando 

disponível para ajuda-la. 
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RESUMO 
A correria do dia a dia, a falta de tempo para 

cuidar do corpo, como alimentação inadequada, 
falta de exercício físico, sono insuficiente e o 
excesso de trabalho repetitivo nos levam muitas 
vezes à doenças ocupacionais, bem como o 
estresse. Desse modo, pensando nestes fatores, o 
IFRN – Campus Natal Central, reflete sobre a 
qualidade de vida dos seus servidores e, assim,  vem 
propor este projeto; no qual são efetivadas ações 
envolvendo o acesso a promoção da saúde 
física dos servidores/as da ativa. O projeto se 
subdivide em três vertentes, a saber: ações de 
ginástica laboral, saúde bucal, a nível de 
prevenção e orientação, e palestras sobre qualidade 
de vida e trabalho. Portanto, o objetivo principal é 

proporcionar ginástica laboral aos servidores/as 
ativos do Campus Natal Central do IFRN, e oferecer 
atendimento odontológico, no nível da Atenção 
Básica, e dar palestras que abordam temáticas sobre 
a QVT. A metodologia de trabalho parte de aulas 
práticas na GL, uma palestra mensal com a tematica 
de QVT e uma orientação de higiene bucal duas vezes 
na semana. Estamos atingindo nossos objetivos uma 
vez que, com a participação dos servidores/as, 
percebemos que eles vêm adquirindo uma maior 
conscientização em relação à importância das 
questões posturais, dos problemas de LER/DORTS, da 
prevenção de saúde bucal, bem como o estímulo ao 
convício social no ambiente de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, ginástica laboral e higiene bucal. 

GYMNASTICS LABOR AND ORAL HEALTH: PRACTICES FOR IMPROVINGQUALITY OF LIFE
OF

SERVES/THEACTIVE OF IFRN NATAL CENTRAL

ABSTRACT 

In the rush of our everyday life, the lack of 
time to take care of the body may cause 
innapropriate feeding, lack of physical exercises, 
insufficiente sleep and the excess of repetitive work 
end up leading us to occupational diseases, like 
stress. Ergo, considering those aspects, the IFRN 
– Campus Natal Central, thinks about the qualitiy of
life of its servers and thus proposes this project;
which implements actions involving the access to
physical health to its active servers. The project
subdivides into three paths: actions of
workplace exercise; dental health, prevention
and orientation; and give lectures about quality of
life and work.  Therefore, the main goal is

to provide workplace exercise to the active servers 
from the IFRN Campus Natal Central, and to offer 
dental treatment, on the level of Basic Attention, and 
lectures that talk about  themes related to QVT. The 
methodology comes from practical classes at GL, a 
mensal lecture related to QVT and a oral hygiene 
orientation twice a week. We are achieving our goals 
once that, with the servers’ participation, we realize 
that they have been acquiring a better awareness in 
relation to the importance of postural questions, of 
the problems from LER/DORTS, of oral health 
prevention, and, at last, social interation stimuli on 
the work place. 

KEY-WORDS: Quality of life, workplace exercise and oral hygiene.
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) passou por diversas denominações, 

como: Escola de Aprendizes e artífices de Natal; Liceu Industrial; Escola Industrial de Natal; Escola 

Técnica Federal do RN (ETFRN); Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET) e, 

por fim, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. O 

Campus Natal Central, no alto dos seus 106 anos de existência, desenvolve um trabalho social na 

Área Educacional do nosso estado e país, trabalho este desempenhado por indiscutível empenho 

de nossos servidores. 

Diante deste contexto, a Coordenação de Assistência ao Servidor do Campus Natal Central 

(COAS/CNAT), em parceria com o Fisioterapeuta Antônio Haesbaert e a Servidora Ana Cristina 

Filgueira, propuseram este projeto, uma vez que os nossos servidores/as já estão a um tempo 

considerável na ativa. Eles exercem atividades nas quais ficam muito tempo sentados ou em pé, 

chegando até a passar o dia inteiro na Instituição. A orientação da compensação através da 

ginástica laboral e da conscientização sobre a Saúde Bucal no próprio ambiente de trabalho são 

pontos significativos na elaboração e realização deste projeto.     

A correria do dia a dia, a falta de tempo para cuidar do corpo, como alimentação 

inadequada, falta de exercício físico, sono insuficiente e o excesso de trabalho repetitivo, nos 

levam muitas vezes a doenças ocupacionais, bem como o estresse. Desse modo, pensando nestes 

fatores, o IFRN – Campus Natal Central reflete sobre a qualidade de vida dos seus servidores e 

vem propor este projeto; no qual são efetivadas ações envolvendo o acesso a promoção da saúde 

física dos servidores/as da ativa. 

O projeto se subdivide em três vertentes, a saber: ações de ginástica laboral, saúde bucal, a 

nível de prevenção e orientação, e palestras sobre qualidade de vida e trabalho. 

A ginástica laboral vem sendo realizada na sala de dança embaixo da arquibancada do 

campo de futebol do IFRN/CNAT. Os profissionais que estão atuando nas ações são: a estagiária e 

a Coordenadora da COAS. 

A saúde bucal tem sido feita com a servidora Ana Cristina, que tem formação em 

odontologia e mestrado em qualidade de vida e saúde bucal. 

No que tange ao item de palestras, até este mês realizamos 04 rodadas de palestras sobre 

a temática de qualidade de vida e trabalho, as quais são realizamos na última terça de cada mês. 

Assim, a realização desse projeto está sendo de significativa relevância para nós e para 

os/as servidores/as que participam da ginástica laboral e das ações de saúde bucal, bem como das 

demais atividades promovidas pela COAS/CNAT.  Portanto, o objetivo principal é proporcionar 
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ginástica laboral aos servidores/as ativos do Campus Natal Central do IFRN, e oferecer 

atendimento odontológico, no nível da Atenção Básica, aos servidores ativos do Campus Natal 

Central do IFRN, que não possuam plano de assistência odontológica, e oferecer palestras que 

abordam temáticas sobre a QVT. Adicionando também: 

 Realizar avaliação diagnóstica dos servidores do Campus Natal Central,

identificando as principais dificuldades físicas, mentais e de Saúde Bucal,

 Promover o ambiente de interação social e cultural aos servidores no Campus;

 Prevenir ou amenizar problemas e doenças crônicas degenerativas, causadas pelas

constantes repetições de movimentos e/ou pela falta de orientação adequada ao

trabalho, nos diversos setores do Campus;

 Proporcionar aos servidores a oportunidade de contato com a prática profissional

na área de ginástica laboral;

 Orientar o servidor/a acerca das boas práticas de higiene oral.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A questão da qualidade de vida é uma preocupação social considerável e válida, segundo 

percebemos nos diversos setores da sociedade, nas empresas privadas e públicas, nas Instituições 

de ensino, ou seja, na vida humana como um todo. Vários fatores que afetam a qualidade de vida 

do homem moderno composto no meio ambiente físico, psíquico e social, podem ser identificados 

através da família, das condições ambientais e da saúde, da cultura, do lazer, da educação, das 

políticas governamentais, do próprio indivíduo e, finalmente, do trabalho e da pessoa. Tal como 

aponta Limongi-França (2014, p. 23-24):  

Já no foco pessoa, a temática QVT também se estende a levantamentos de riscos 
ocupacionais do trabalho, ergonomia, questões de saúde e segurança do trabalho, 
carga mental, esforços repetitivos, comunicação tecnológica, psicologia do 
trabalho, psicopatologia, significado do trabalho, processos comportamentais, 
expectativas, contrato psicológico de trabalho, motivação, liderança, fidelidade, 
empregabilidade”.  

Assim, abordar esta temática torna-se indispensável em nosso campus. 

A principal característica da nossa Instituição é oferecer ensino público, gratuito e de 

qualidade. Ela também deve, portanto, estar atenta à conservação da qualidade de vida do seu 

quadro funcional, pois quando trabalhamos satisfeitos, produzimos melhor e vivemos melhor 

ainda.  

O projeto vem desenvolvendo a ginástica laboral na sala de dança do IFRN/CNAT e, dessa 

maneira, vem contribuindo com o desenvolvimento das capacidades pessoais, sociais, produtivas 
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e cognitivas dos servidores/as. Sempre admitindo o transcurso aos desejos e realizações pessoais, 

pois estas são ações de natureza e de direito de todo ser humano. 

A relevância do projeto dá-se ainda da iniciativa sobre a importância de se criar condições 

adequadas à vida dos/as servidores/as de nossa Instituição, de modo que eles/as se sintam 

participante da organização e passem a atuar com mais satisfação pessoal e profissional em todas 

as ações do dia a dia da Instituição. 

Justifica-se também pela identificação de possíveis mazelas da saúde do servidor, bem 

como na organização dos equipamentos de trabalho e da probabilidade de melhora destes 

equipamentos para o bom desenvolvimento das atividades do servidor, como também de seu bem 

estar.   

Existem três tipos de ginástica laboral: a preparatória, a compensatória e a de relaxamento. 

A preparatória realiza-se antes ou nas primeiras horas da atividade laboral e constitui-se de 

aquecimento, alongamentos, de exercícios específicos para determinadas estruturas corporais. A 

intenção é aumentar a circulação do sangue, lubrificar e aumentar a viscosidade articular e dos 

tendões, tendo duração de 05 a 10 minutos. Na compensatória temos as mesmas características 

da preparatória, sendo que é feita durante a atividade laboral; executa-se um intervalo e realizam-

se os exercícios específicos de compensação da atividade laboral. Na de relaxamento, tem como 

objetivo que o/a servidor/a, após sua jornada de trabalho, realize exercícios de alongamento ou 

de atividade de natureza relaxante, como exemplo podemos citar o Yoga. (Maciel, 2005; 

Albuquerque, 2005; Melzer, 2005; Leônidas, 2005). No cotidiano de nosso projeto, estamos 

realizando a junção das três dimensões. 

A ginástica laboral é significativa, pois ao combater e prevenir a LER/DORT, é uma maneira 

de se prevenir o sedentarismo, estresse, depressão e, em especial, ansiedade no ambiente de 

trabalho. Se considerarmos que, no nosso campus, temos muitos servidores com atestados 

médico de depressão, esta será, portanto, uma arma importante para o combate a estas questões. 

Além de que melhora a flexibilidade, a força, a coordenação, o ritmo, a agilidade e a resistência 

muscular e articular; mais uma vez sendo importante para nossos servidores que em sua maioria 

encontram-se em uma idade avançada com muitos anos na ativa, promovendo assim uma maior 

mobilidade e postura. Além disto, reduz a sensação de fadiga no final da jornada, contribuindo 

para uma melhor qualidade de vida do servidor. Outro resultado importante da Ginástica Laboral 

é favorecer o relacionamento social e o trabalho em equipe, desenvolvendo a consciência 

corporal, pois as esferas psicológicas e sociais também são beneficiadas, para Mendes (2012, p. 

03): 

A ginástica laboral busca criar um espaço, no qual os trabalhadores, por livre e 
espontânea vontade, exercem várias atividades e exercícios físicos, que são muito 
mais do que um condicionamento mecânico, repetitivo e autômato. A ginástica 
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laboral deve ser muito bem planejada e variada, por se tratar de uma pausa ativa 
no trabalho e servir para quebrar o ritmo da tarefa que o trabalhador 
desempenha, funcionando como ruptura da monotonia. 

Em relação à saúde bucal, este projeto justifica-se no fato de que os problemas de saúde 

bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como importantes causadores de impacto negativo no 

desempenho de atividades diárias e, consequentemente, na qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade. 

As estruturas anatômicas e fisiológicas presentes na cavidade bucal nos permitem falar, 

sorrir, beijar, sentir o paladar dos alimentos, mastigar e deglutir. Então, saúde bucal significa muito 

mais do que ter bons dentes; ela também é parte integrante da saúde geral e essencial para o 

bem-estar dos indivíduos, ou seja, a saúde bucal também é um fator determinante para a 

Qualidade de Vida (QV) da população. Uma saúde bucal satisfatória, no contexto das definições 

contemporâneas de saúde, é aquela que apresenta uma dentição confortável, funcional, com uma 

aparência que permite aos indivíduos desempenharem a sua função social e as suas atividades 

diárias sem transtornos físicos, psicológicos ou sociais. 

Por reconhecer os potenciais impactos na qualidade de vida que os agravos bucais podem 

ocasionar, a minimização ou prevenção dos mesmos se apresentam como importantes medidas 

de saúde pública, e, consequentemente, da Saúde do Trabalhador. 

Variáveis como dor de dente, dificuldades na mastigação, na higienização dentária, na 

pronúncia das palavras, e a insatisfação com a aparência facial, são comumente citadas como 

eventos que afetam a qualidade de vida dos indivíduos, acarretando prejuízos em nível individual 

e coletivo. Assim, embora a maioria das doenças bucais não seja fatal, elas podem levar a uma 

significativa morbidade.  

De acordo com a última pesquisa nacional sobre as condições de saúde bucal da população 

brasileira, o SB Brasil 2010, 44,7% da população adulta nordestina, entre 35 e 44 anos, apresenta 

algum problema periodontal, e, desse quantitativo, 62% é pela presença de cálculo (tártaro) 

dental.  

O modelo de atendimento odontológico no RN ainda é muito focado na criança. À exceção 

da faixa etária de cinco anos, o Rio Grande do Norte apresenta prevalência de cáries superiores as 

do Nordeste e do Brasil. Em relação à prevalência de problemas periodontais, o RN também 

apresenta os maiores índices, em comparação aos da região Nordeste e do Brasil.  

Diante do exposto, nota-se a necessidade de um atendimento odontológico corretivo e 

preventivo dirigido aos servidores ativos de nosso Instituto. 

Assim, pensando na minimização dos problemas de saúde laboral e de saúde bucal dos 

nossos/as servidores/as, estamos desenvolvendo este projeto. Também, visando melhores 
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condições de desenvolvimento pessoal e profissional dos/as servidores/as do IFRN/CNAT, 

percebeu-se a necessidade desse Projeto voltado para o bem-estar físico e mental dos nossos/as 

servidores/as; no qual possamos desenvolver a ginástica laboral para que ela colabore nas 

mudanças do estilo de vida deles/as. Pois, assim como aponta Bom Sucesso (1998), ao abordar 

sobre os fatores intrapessoais a respeito da qualidade de vida no trabalho, concordamos que: “A 

vida no trabalho faz-se em cenário de atitudes, emoções e sentimentos de enorme diversidade, 

reproduzindo a forma particular de cada indivíduo lidar com a realidade” (p.37). 

3 METODOLOGIA 

Em relação a ginástica laboral, as práticas serão de alongamentos, ou seja, exercícios locais 

que estimulam e ativam determinadas áreas do corpo, proporcionando assim alívios locais de 

prováveis sintomas; como, por exemplo, a LER/DORT. A conscientização será feita através de 

palestras, as quais estão sendo realizadas uma vez ao mês. Estas tratam sobre saúde no trabalho e 

Saúde Bucal, com profissionais de Educação Física, de Fisioterapia, de Odontologia, de Nutrição e 

médico do trabalho. A equipe é composta, da coordenação da COAS e do setor de Saúde do 

campus, e atua através de: 

- Atividades de palestras sobre saúde no trabalho e saúde bucal ministradas na

última semana de cada mês.

- Atividades físicas de ginástica laboral que são desenvolvidas duas vezes na semana

na sala de dança do IFRN/CNAT, no horário da manhã e da tarde.

- Atendimento clínico odontológico básico duas vezes por semana, ao final do

expediente do turno vespertino, no consultório odontológico no setor de saúde do

CNAT, momento no qual estão sendo atendidos dois servidores/as por dia de

atendimento.

- Culminância do projeto junto a Semana de Qualidade de Vida organizada pela

COAS/CNAT/IFRN. Trata-se de um projeto da COAS/CNAT que integra atividades

físicas, jogos internos dos servidores, palestras sobre saúde do servidor e qualidade

de vida e vivencias corporais como: Yoga, escalada em muros, oficinas de dança e

atividades de massagens, entre outras. A semana de qualidade de vida do servidor

do CNAT irá para sua 3ª edição este ano.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Antes da prática da Ginástica laboral propriamente dita, foi elaborado um questionário 

para que a prática fosse feita a partir desses dados coletados, de forma que atendesse as 
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necessidades que cada pessoa que iria realizar a GL, dentro do seu local de trabalho. A análise do 

questionário apresenta os seguintes resultados: 08 pessoas com pós-graduação, 09 com superior 

incompleto e 05 com superior completo. Foi questionado se no setor que trabalham há rodízio de 

tarefas, e a maioria afirmou que não e alguns afirmaram que eventualmente ocorre. Todos 

afirmaram trabalhar pela manhã e/ou pela tarde. Todos trabalham de 01 a 25 anos no IFRN. E no 

seu setor variam entre 1 a 15 anos. Em relação ao tipo de atividade que desempenham, a maior 

parte disse estar na área de computação e controle visual, bem como de trabalhos burocráticos e 

administrativos em geral. Foi questionado qual parte do corpo sentem ao realizarem o trabalho: a 

maioria apontou que as mãos e a coluna são o que mais sentem, seguidos do pescoço, pernas, 

pés, braços, visão e circulação, enfim partes que costumam ser afetadas por trabalhos repetitivos. 

Foi solicitado também para citarem algum tipo de palestra que gostariam de assistir, e eles 

responderam: RPG, yoga, correção de postura, exercícios em casa, escovação dos dentes, 

ergonomia, segurança no trabalho, consciência corporal,  aliviar as tensões musculares, 

aparecimento de cáries, alimentação, higiene bucal - efeitos dos alimentos na saúde bucal, 

nutrição alimentar, exercícios físicos... Das quais já realizamos segurança do trabalho, higiene 

bucal, bem como saúde mental e exames periódicos.   

Diante desses dados, temos que a ginástica laboral é extremamente importante para 

conscientizar o trabalhador de seu corpo, de sua saúde, de um modo geral, de sua qualidade de 

vida. A presença do professor de educação física, ao ministrar aulas de ginástica laboral, desperta, 

no servidor, outro olhar sobre si mesmo. Lembrando que a postura correta no dia-a-dia é o ponto 

chave para a saúde da coluna. Mostrando a importância do alongamento para relaxar o corpo, 

através da realização de exercícios de força para preparar os músculos e proporcionando, assim, 

um momento descontraído, lúdico, alegre, com aspectos importantes para a saúde mental. Assim, 

eu como coordenadora do projeto e professora de educação física, e nossa estagiária, que está se 

formando em educação física, procuramos dá estas orientações. Para a estagiária, esta experiência 

vem sendo de fundamental importância em sua formação enquanto pessoa e profissional, como 

podemos observar em seu depoimento:  

Realizar esse estágio no IFRN é importante para minha formação enquanto 
estudante do curso de educação física da UNIFACEX, uma vez que estou 
colocando em prática os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas que 
já cursei. Essa experiência possibilita o contato com pessoas, despertando em 
minha formação maneiras de relacionar-se com alunos. Além disso, estamos 
estudando a possibilidade de realizar pesquisas sobre a importância da ginástica 
laboral e compreender esse momento de atuação profissional como um caminho 
de produção de conhecimento. Ministrando as aulas de Ginástica Laboral, tenho a 
possibilidade de adquirir experiências com o público diferente, mais maduro, 
focado, já que as aulas são voltadas para os servidores do campus CNAT. As aulas 
de GL me faz conhecer cada necessidade dos alunos, as dificuldades que 
enfrentam, o que os incomodam, para que dessa forma eu possa saber como 
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trabalhar com cada um, aplicando uma aula que tenha o objetivo principal a 
saúde e bem estar do servidor. As aulas de GL acontece duas vezes por semana e 
em dois momentos do dia, com duração de quinze à vinte minutos, onde sempre 
a cada final de aula procuramos ter um diálogo, buscando saber se a aula atingiu 
bons resultados, aceitando críticas e sugestões para a melhoria dela, fazendo 
assim com que a aula seja sempre dinâmica e que todos participem de forma 
ativa na melhoria das aulas. É perceptível o quanto as aulas ajudam no 
relaxamento de cada um, até mesmo para quem está ministrando a aula. 
Buscamos sempre trabalhar coisas diferentes nas aulas, trabalhamos com 
exercícios de alongamento, relaxamento, prevenindo assim a LER e DORT.  

Os resultados obtidos possibilitam o desenvolvimento de propostas para promover um 

processo de melhoria contínua da qualidade de vida do servidor do CNAT, em todos os encontros, 

através de questões elaboradas verbalmente antes, durante ou após a prática da ginástica laboral 

e das palestras que são feitas mensalmente anotadas, gravadas e fotografadas como podemos 

observar nas fotos abaixo de nossas atividades. 

Credito: Aula de GL.R. E. S. Nascimento, 2015 

Credito: Aula de GL.  I. L.Silva, 2015 
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Credito: Palestra saúde bucal. I. L.Silva, 2015 

Credito: Palestra sobre Segurança do trabalho. I. L.Silva, 2015 

5 CONCLUSÃO 

Estamos atingindo nossos objetivos, uma vez que, com a participação dos servidores/as, 

percebemos que eles vêm adquirindo uma maior conscientização em relação à importância das 

questões posturais, dos problemas de LER/DORTS, da prevenção de saúde bucal; bem como estão 

sendo estimulados a conviver socialmente no ambiente de trabalho. Como foi o caso da efetiva 

participação dos/as servidores/as nos jogos internos do campus, seja jogando ou assistindo ou 

fazendo a cobertura dos jogos. Outro caso foi o da comunicação no campus, através da criação de 

grupos de whatsapp e da organização para os jogos intercampi dos servidores, o qual será 

realizado em outubro neste campus, fruto que se articulou nas aulas de GL. 

Temos consciência de que as ações propostas neste projeto demandam tempo, uma vez 

que perpassam pela questão de mudança de hábito do servidor em sua vida cotidiana. Fato este 
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que estamos trabalhando com mais intensidade desde que assumimos em 2012 a coordenação. 

Porém, este ano, com a adesão a GL e as palestras pelos/as servidores/as, estamos percebendo 

uma maior mudança de comportamento tanto na vida profissional como na vida pessoal, de 

acordo com os relatos dos próprios/as servidores/as.  
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ABSTRACT 

The school environment is no difffferent from other 
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knowledge of the risks, this study demonstrates a risk
map of a public school in the city of Ipanguaçu / RN,
showing the physical, chemical and biological hazards
and their proportions based on NR5. It was found
several risks to which the environment goers are
susceptible, stressing the importance of preparation
and knowledge of the Risk Map in whatever
environment.

Working environment, School environment, Risk map. 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE UM MAPA DE 
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5
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3
; 

Sidney.palmeira@ifrn.edu.br
6

higiene, segurança e equilíbrio ambiental. Diante 
dessa preocupação e da perceptível falta de 

dos riscos, o presente 
trabalho demonstra um Mapa de Risco de uma escola 

Ipanguaçu/RN, mostrando os 
riscos físicos, químicos e biológicos e suas proporções 

Foi possível constatar diversos 
riscos aos quais os freqüentadores do ambiente estão 
suscetíveis, realçando a importância da elaboração e 

apa de Risco em qualquer que 
seja o ambiente.

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND DEVELOPMENT OF A 

health, safety and environmental balance. Given this 
concern and the perceived lack of security and 
knowledge of the risks, this study demonstrates a risk 
map of a public school in the city of Ipanguaçu / RN, 
showing the physical, chemical and biological hazards 
and their proportions based on NR5. It was found 
several risks to which the environment goers are 
susceptible, stressing the importance of preparation 
and knowledge of the Risk Map in whatever 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar das diversas tecnologias existentes que permitem um melhor conforto do

empregado no seu meio laboral, os acidentes de trabalho ainda são

bastantefrequência. O meio laboral ou

grande parte da sua vida exercendo atividades produtivas

esse ambiente merece atenção quanto

e para que elenão se torne improdutivo.

O grande aumento dos acidentes de trabalho se deu

Na década de 60, na Itália, os acidentes apresentaram índices elevadíssimos, o que levou

umadiscussão entre os sindicatos para solucionarem esses problemas.

criado o Mapa de Riscos Ambientais, que chegou ao Brasil em 1980 (

Segundo Siqueira et al (2012

de acontecer um acidente, seja por um agente (físico, química ou ambiental), tecnológico ou

natural. Neste contexto, o risco é

nas condições em que o trabalho é desenvolvido.

medidas de prevenção e precaução com sistemas, ações e medidas.

É considerado acidente de trabalho qualquer lesão que possa comprometer ou

interromper as atividades de trabalho

acidente de trabalho como: 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou

de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso

VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Algumas das causas que são consideradas acidente

ou com produtos químicos, doença profissional,

trabalho típico da atividade determinada

Este conceito jurídico, que dá o reconhecimento oficial do acidente,

acidentado possa tomar posse do direito junto a Previdência Social.

classificou a saúde como direito

iniciativas para a diminuição dos acidentes e garantiu o seguro

2008). 

Nesse contexto, foram criadas as Normas Regulamentadoras

padrões mínimos de segurança a serem seguidos

quanto a higiene, segurança e equilíbrio ambiental
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Apesar das diversas tecnologias existentes que permitem um melhor conforto do

empregado no seu meio laboral, os acidentes de trabalho ainda são

O meio laboral ou habitat laboral é o ambiente onde o trabalhador passa

grande parte da sua vida exercendo atividades produtivas necessárias a sua sobrevivência, assim

merece atenção quantoà saúde e segurança do trabalhador a fim de

não se torne improdutivo. 

O grande aumento dos acidentes de trabalho se deu no período da Revolução Industrial

os acidentes apresentaram índices elevadíssimos, o que levou

sindicatos para solucionarem esses problemas. Na década seguinte, foi

criado o Mapa de Riscos Ambientais, que chegou ao Brasil em 1980 (NASCIMENTO; SILVA,

(2012), análise de riscos tem como finalidade avaliar a possibilidade

de acontecer um acidente, seja por um agente (físico, química ou ambiental), tecnológico ou

o risco é consequência da presença do perigo no ambiente de trabalho e

trabalho é desenvolvido. Esses riscos podem ser minimizados diante das

medidas de prevenção e precaução com sistemas, ações e medidas. 

É considerado acidente de trabalho qualquer lesão que possa comprometer ou

interromper as atividades de trabalho do empregado. A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 19, define

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou

de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso

do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

das causas que são consideradas acidente de trabalho são: contato com objeto

doença profissional, que é causada ou desencadeada pelo exercício do

determinada, entre outras(BRASIL, 1991). 

, que dá o reconhecimento oficial do acidente,

posse do direito junto a Previdência Social. A Constituição de 1988

classificou a saúde como direito da sociedade, obrigando assim, o empregador em tomar

dos acidentes e garantiu o seguro contra os acidentes (

Nesse contexto, foram criadas as Normas Regulamentadoras (NRs)

padrões mínimos de segurança a serem seguidos, visando a adequação do ambiente laboral

quanto a higiene, segurança e equilíbrio ambiental (FRENEDA, 2005). 

Apesar das diversas tecnologias existentes que permitem um melhor conforto do 

empregado no seu meio laboral, os acidentes de trabalho ainda são ocorridos com 

é o ambiente onde o trabalhador passa 

necessárias a sua sobrevivência, assim 

a fim de zelar pela vida 

no período da Revolução Industrial. 

os acidentes apresentaram índices elevadíssimos, o que levou 

Na década seguinte, foi 

NASCIMENTO; SILVA, 2006). 

tem como finalidade avaliar a possibilidade 

de acontecer um acidente, seja por um agente (físico, química ou ambiental), tecnológico ou 

consequência da presença do perigo no ambiente de trabalho e 

Esses riscos podem ser minimizados diante das 

É considerado acidente de trabalho qualquer lesão que possa comprometer ou 

. A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 19, define 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou 

de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 

do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

: contato com objetos 

causada ou desencadeada pelo exercício do 

, que dá o reconhecimento oficial do acidente, permite que o 

A Constituição de 1988 

da sociedade, obrigando assim, o empregador em tomar 

contra os acidentes (BELFORT, 

(NRs) para indicarem os 

, visando a adequação do ambiente laboral 
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Uma medida usada no Brasil para alertar sobre os riscos existentes no meio laboral é o

Mapa de Riscos, que é abordado pela Norma Regul

define Mapa de Risco como sendo

existente no local de trabalho estudado. Esses riscos são representados por círculos de

e cores diferentes, sendo seu objetivo informar os trabalhadores

(NASCIMENTO; SILVA, 2006). 

O ambiente escolar não difere dos outros locais de trabalho, apesar de pouco discutido, ele

apresenta seus riscos e preocupações quanto

ambiente, sejam as salas de aula, laboratórios de ciências, cozinha, et

No meio ambiente laboral

estão em contato direito com riscos

fatorescomo salários baixos, demais

professores é penoso e repleto de estressores (WEBBER; VERGANI, 2010).

Diante dessa preocupação e da perceptível falta de segurança e conhecimento, o presente

trabalho demonstra um Mapa de Risco de uma escola pública da cidade de Ipanguaçu/RN,

mostrando os riscos físicos, químicos e biológicos e suas proporções baseados na NR5.

2 METODOLOGIA 

Foi escolhida uma escola estadual

avaliada sua estrutura e observados os ricos físicos, químicos e biológicos a que os trabalhadores

estão expostos nos diversos setores

causadores de acidentes, não foram levados em consideração elementos estatísticos pa

de dados. 

A estratégia para construção do Mapa de Risco foi realizada conforme as etapas ilustrada

na abaixo na Figura 1: 

ura 1
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Uma medida usada no Brasil para alertar sobre os riscos existentes no meio laboral é o

é abordado pela Norma Regulamentadora de número 5 (NR

como sendo uma representação gráfica dos riscos de acidentes

estudado. Esses riscos são representados por círculos de

, sendo seu objetivo informar os trabalhadores 

difere dos outros locais de trabalho, apesar de pouco discutido, ele

apresenta seus riscos e preocupações quanto à saúde das pessoas que frequentam diariamente o

ambiente, sejam as salas de aula, laboratórios de ciências, cozinha, etc. 

laboral, os professores e servidores, assim também como os alunos,

em contato direito com riscos, sejam eles ergonômicos, físicos ou

demais tarefas fora do ambiente. O meio ambiente de trabalho dos

ofessores é penoso e repleto de estressores (WEBBER; VERGANI, 2010). 

Diante dessa preocupação e da perceptível falta de segurança e conhecimento, o presente

trabalho demonstra um Mapa de Risco de uma escola pública da cidade de Ipanguaçu/RN,

riscos físicos, químicos e biológicos e suas proporções baseados na NR5.

Foi escolhida uma escola estadual localizada na cidade de Ipanguaçu, para que

e observados os ricos físicos, químicos e biológicos a que os trabalhadores

nos diversos setores. Realizou-se um levantamento qualitativo sobre

causadores de acidentes, não foram levados em consideração elementos estatísticos pa

A estratégia para construção do Mapa de Risco foi realizada conforme as etapas ilustrada

FFiigg

Uma medida usada no Brasil para alertar sobre os riscos existentes no meio laboral é o 

amentadora de número 5 (NR- 5). Esta norma 

s riscos de acidentes que 

estudado. Esses riscos são representados por círculos de tamanhos 

, sendo seu objetivo informar os trabalhadores sobre a segurança 

difere dos outros locais de trabalho, apesar de pouco discutido, ele 

saúde das pessoas que frequentam diariamente o 

, assim também como os alunos, 

ou biológicos, além de 

fora do ambiente. O meio ambiente de trabalho dos 

Diante dessa preocupação e da perceptível falta de segurança e conhecimento, o presente 

trabalho demonstra um Mapa de Risco de uma escola pública da cidade de Ipanguaçu/RN, 

riscos físicos, químicos e biológicos e suas proporções baseados na NR5. 

localizada na cidade de Ipanguaçu, para que fosse 

e observados os ricos físicos, químicos e biológicos a que os trabalhadores 

se um levantamento qualitativo sobre os aspectos 

causadores de acidentes, não foram levados em consideração elementos estatísticos para coleta 

A estratégia para construção do Mapa de Risco foi realizada conforme as etapas ilustradas 

: Esquema utilizado para avaliação dos risco
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Para elaboração do Mapa de Risco foi desenhada uma planta

círculos representam os riscos, seus tamanhos diferenciados variam de acordo com a gravidade de

seus efeitos, suas cores indicam o grupo de riscos, conforme legenda na Figura 2.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a construção do mapa de riscos pode

eminentes. Foi contatados riscos nos laboratórios da escola, principalmente do de ciências, já que

no mesmo foram constados pequenos riscos químicos pela existência de vários reagentes

vencidos, o que pode causar diversos

utensílios de vidro, e com outros materia

Foram encontrados vinte e três (2

físicos, dois (02) biológicos e vinte e três (23) de acidentes, com esses dados percebe

Figura 2
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Para elaboração do Mapa de Risco foi desenhada uma planta baixa da escola

, seus tamanhos diferenciados variam de acordo com a gravidade de

indicam o grupo de riscos, conforme legenda na Figura 2.

 

ÃO 

Com a construção do mapa de riscos pode-se notar que nesta escola existem muitos riscos

eminentes. Foi contatados riscos nos laboratórios da escola, principalmente do de ciências, já que

pequenos riscos químicos pela existência de vários reagentes

vencidos, o que pode causar diversos riscos a saúde, além depequeno risco de acidente com

utensílios de vidro, e com outros materiais que não pertencem ao mesmo. 

Foram encontrados vinte e três (23) riscos ergonômicos, três (03) químicos, dois (02)

físicos, dois (02) biológicos e vinte e três (23) de acidentes, com esses dados percebe

Figura 2: Mapa de risco em uma planta baixa da escola. 

baixa da escola avaliada. Os 

, seus tamanhos diferenciados variam de acordo com a gravidade de 

indicam o grupo de riscos, conforme legenda na Figura 2. 

se notar que nesta escola existem muitos riscos 

eminentes. Foi contatados riscos nos laboratórios da escola, principalmente do de ciências, já que 

pequenos riscos químicos pela existência de vários reagentes 

pequeno risco de acidente com 

3) riscos ergonômicos, três (03) químicos, dois (02)

físicos, dois (02) biológicos e vinte e três (23) de acidentes, com esses dados percebe-se que se 
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apresentam diferentes intensidades de riscos no ambiente da escola. Podemos observar esses

dados em forma de porcentagem na Figura 3.

Na entrada da escola foi detectado um pequeno risco

correndo e em grupo e a escola se localiza muito próximo à

que não existe nenhuma sinalização ou faixa de pedestre em frente.

médio risco de acidente, devido à aglomeração de muitas pessoas presentes na mesma, onde o

espaço é bem reduzido e as mesas ficam próximas ao fogão.

No bebedouro constatou-

de gripe, por exemplo, por os alunos não usarem copos individuais.

vídeo, laboratório de informática

risco ergonômico, pela possibilidade de postura inadequada.

risco biológico, por causa da presença de muitos livros antigos

banheiros, observou-se médio risco de acidentes, devido ao pi

do risco biológico pela falta de higiene

Quanto ao mobiliário, observou

são desconfortáveis e de tamanho padronizado, penalizando os alunos de estatura mais elevada

os que porventura são obesos e além de não p

4 CONCLUSÃO 

Ao término do trabalho analisou

escola, pois foi observada no domínio

os profissionais que nela trabalha

escola possibilita oferecer segurança
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apresentam diferentes intensidades de riscos no ambiente da escola. Podemos observar esses

de porcentagem na Figura 3. 

 

Na entrada da escola foi detectado um pequeno risco físico, porque os alunos saem

correndo e em grupo e a escola se localiza muito próximo à rua, o que pode ocasionar

não existe nenhuma sinalização ou faixa de pedestre em frente. Na cozinha, foi detectado um

médio risco de acidente, devido à aglomeração de muitas pessoas presentes na mesma, onde o

espaço é bem reduzido e as mesas ficam próximas ao fogão. 

-se um pequeno risco biológico, pela possibilidade de transmissão

, por os alunos não usarem copos individuais.  Nas 

vídeo, laboratório de informática, sala da diretoria e sala dos professores, 

risco ergonômico, pela possibilidade de postura inadequada. Na biblioteca foi detectado pequeno

risco biológico, por causa da presença de muitos livros antigos, com bastante poeira

se médio risco de acidentes, devido ao piso excessivamente molhado

do risco biológico pela falta de higiene. 

Quanto ao mobiliário, observou-se que o mesmo é antigo, principalmente as carteiras, que

são desconfortáveis e de tamanho padronizado, penalizando os alunos de estatura mais elevada

os que porventura são obesos e além de não possuir carteiras para canhotos.

analisou-se a importância da construção de um Mapa de Risco para

domínio da escola, pequenos locais que oferece

trabalham e para os estudantes. A elaboração do Mapa de Riscos

segurança tanto para os estudantes e profissionais

Figura 3: Distribuição dos riscos. 

apresentam diferentes intensidades de riscos no ambiente da escola. Podemos observar esses 

porque os alunos saem 

rua, o que pode ocasionar acidente, já 

Na cozinha, foi detectado um 

médio risco de acidente, devido à aglomeração de muitas pessoas presentes na mesma, onde o 

se um pequeno risco biológico, pela possibilidade de transmissão

 salas de aula, sala de 

, detectou-se pequeno 

Na biblioteca foi detectado pequeno 

, com bastante poeira. Nos 

so excessivamente molhado, além 

se que o mesmo é antigo, principalmente as carteiras, que 

são desconfortáveis e de tamanho padronizado, penalizando os alunos de estatura mais elevada e 

ossuir carteiras para canhotos. 

se a importância da construção de um Mapa de Risco para 

que oferecem riscos tanto para 

elaboração do Mapa de Riscos de uma 

ntes e profissionais, quando executado. 
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Assim, como também possibilita oferecer seg

elaboração do Mapa, pequenos 

trabalho e de estudos. 
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SEDENTARISMO: COMBATE E INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA. 

Paulo Vitor de Moura Ferreira  e Warley Renan Santos Maciel 
E-mail: paulo01vittor@gmail.com; Warley.lt@hotmail.com

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é fazer com que os 
dados obtidos sejam discutidos e levados ao 
conhecimento de toda população acadêmica onde 
foi disposta a pesquisa, e também ao público em 
geral, visando sempre trabalha-la nas Instituições de 
Ensino. Assim, aos docentes das ciências da saúde, 
é primordial a exposição deste, para não só 
alertar, mas também, gerar incentivos à prática de 
esporte regularmente. No estudo, a elevada 
proporção de adolescentes que se comportam de 
forma sedentária (uso de televisão e/ou 
computador/ smartphone/vídeo games, por um 
tempo considerável), seja pelo não incentivo e/ou 
conhecimento dos benefícios das práticas corporais, 
indica a necessidade de intervenções institucionais 
para redução dos índices de sedentarismo. Um estilo 

de vida ativo, além de reduzir a incidência de varias 
doenças é de total importância para que este jovem 
se torne um adulto também ativo, tendo uma vida 
significativamente saudável. O incentivo então à 
prática de atividade física é essencial para que esta 
população em discussão consiga diminuir os hábitos 
sedentários nesta fase da vida. Consequentemente, o 
quadro de desempenho desses jovens em suas 
atividades acadêmicas e pessoais seria crescente, pois 
quanto mais intensa a prática de exercício, maior o 
impacto nas notas dos alunos, comprovando que, a 
atividade física praticada de forma regular, além de 
trazer benefícios incontestáveis à saúde, eleva o nível 
desses jovens perante suas atividades acadêmicas.

 PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes, sedentarismo, atividade física, redução de doenças 

SEDENTARISM: COMBATING AND INCENTIVE TO PRACTICE OF PHYSICAL 
ACTIVITY. 

ABSTRACT 

The objective of this work is to make the 

data obtained are discussed and brought to the 
attention of the whole academic population which 
was willing to research, and also to the general 
public, aiming to work it in education institutions. 
So the teachers of health sciences, is key to this 
exhibition, not only alert, but also create 
incentives to sports practice regularly. In the 
study, the high proportion of teenagers who 
behave sedentary way (television use and / or 
computer / smartphone / video games, for a 
considerable time), either by not encouraging and / 
or knowledge of benefits of body practices, indicates 
the need for institutional interventions to reduce 
physical inactivity rates. An active lifestyle and reduce  

the incidence of various diseases is all-important to 
this young man becomes an adult also active, with a 
significantly healthier life. The incentive then to 
physical activity is essential for this population in 
discussion can reduce sedentary habits at this stage 
of life. Consequently, the performance framework of 
these young people in their academic and personal 
activities would be increased because the more 
intense the practice of exercise, the greater the 
impact on students' grades, proving that practiced 
physical activity regularly, and bring undoubted 
benefits health, raises the level of these young people 
before their academic activities. 

KEY-WORDS: Adolescents, sedentary lifestyle, physical activity, disease reduction 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade física tem sido gradativamente propagada como um potente fator de 

promoção à saúde. Na adolescência, auxilia no desenvolvimento do corpo e reduz os riscos deste 

jovem adquirir doenças relacionadas ao sedentarismo, além de exercer importantes efeitos 

psicossociais. Várias outras influências positivas estão relacionadas à atividade física regular, entre 

elas a diminuição da gordura corporal, melhora dos níveis de eficiência cardiorrespiratória, 

aumento de desempenho em atividades acadêmicas, atividades em grupo e comportamento 

social. Especificamente para o adolescente, Barbosa (1991), coloca as seguintes vantagens da 

prática de atividades físico-esportivas:  “estimula a socialização; serve como um “antídoto” natural 

de vícios; ocasiona maior empenho na busca de objetivos; reforça a auto-estima; entre vários 

outros fatores beneficentes”. Paradoxalmente, a prática de atividades físicas ainda é pouco 

difundida entre os próprios jovens, tendo em vista que as instituições de ensino não promovem 

potencialmente informativos sobre quais doenças o sedentarismo envolve, nem o incontável 

benefício que a atividade física oferece,  neste sentido observa-se o quanto é importante à prática 

dessas atividades para os adolescentes. Correlacionando as estatísticas, podemos observar que 

uma quantidade demasiada da população brasileira está na “classe sedentária”, seja por falta de 

tempo para exercitar-se, seja por má informação sobre os benefícios da atividade física regular ou 

até mesmo por falta de interesse. Propomos a seguir um alerta ao combate do sedentarismo entre 

os adolescentes, consequentemente aos adultos e também o incentivo sobre o quão importante é 

à prática de qualquer tipo de atividade física de forma regular, fazendo com que estes 

adolescentes tenham ótimos benefícios presentes e futuros.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo transversal com adolescentes entre 14 e 18 anos de idade de ambos os sexos 

matriculados no Instituto, teve como base pesquisas feitas pelo Ministério do Esporte, assim 

fazendo não só o levantamento regional (campus: São Gonçalo do Amarante), como também 

apontando o levantamento brasileiro ao que diz respeito aos índices de não praticantes de 

atividades físicas e também os índices relacionados ao por que destes jovens não estarem 

inseridos em atividades físicas. Segundo o Diagnóstico Nacional do Esporte (Diesporte), os índices 

nacionais mostram que 45,9% da população brasileira está sedentária, o que representa 67 

milhões de pessoas em todo o país. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o indivíduo ativo 

regular é aquele que pratica alguma atividade física pelo menos três vezes por semana, com 

duração mínima de 30 minutos. A pesquisa coletou informações sobre todos os índices de 

praticantes de atividades físicas relativas a 2013 e ao todo, foram realizadas 8.902 entrevistas. Os 

dados foram ponderados com base em uma projeção da população brasileira. À atividade regional 

(campus: São Gonçalo do Amarante), responderam ao questionário teste: 35 adolescentes, com a 

finalidade de corrigir as possíveis falhas e padronizar o instrumento para a coleta dos dados e 
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respectivamente, 80 adolescentes de ambos os sexos foram submetidos ao questionário básico 

contendo apenas duas perguntas chaves.  

Pergunta 1: Você pratica algum tipo de atividade física?  

(  ) Sim, regularmente. (  ) Sim, não regularmente. (  ) Não. 

Pergunta 2: Você gostaria de regularmente praticar algum tipo de atividade física? 

(  ) Sim.  (  ) Não. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa coletou informações sobre a prática de atividade física entre jovens estudantes 

da pesquisa regional, Figuras 1 e 2, e correlacionou os resultados com o âmbito brasileiro 

(pesquisa nacional), Figuras 3 e 4. O estudo regional pôde constatar que grande maioria dos 

alunos que responderam o questionário não pratica nenhum tipo de atividade física, ou seja, estão 

enquadrados na “classe sedentária”, consultar Figura 1. Em seguida constatou-se que, mesmo 

estes jovens não tendo uma vida significativamente ativa eles responderam que gostariam de 

praticar regularmente algum tipo de atividade física. Com isso fica exposto que não existe 

incentivo, adequação ao tempo livre deste jovem e até mesmo espaço para a pratica. Consultar 

Figura 2. Correlacionando com os dados nacionais vimos que grande parte da população brasileira, 

cerca de 60 milhões de habitantes, são sedentários, de acordo com a (OMS), consulta Figura 3. E 

que um percentual relativamente elevado dos jovens (entre 15 e 24 anos) está inserido nessa 

“classe sedentária” da população brasileira, além dos adultos (entre 25 e 34 anos) que também 

são inclusos nesses dados. Consultar Figura 4. Nota-se que, na pesquisa do Ministério do Esporte, 

quando perguntados se têm consciência dos riscos da vida sedentária, o grupo mais numeroso foi 

aquele que respondeu “sim, mas não me esforço para a prática” e “sim, mas não tenho tempo 

para a prática”. Deixando claro que a falta de dois requisitos básicos (informação e incentivo) 

fazem com que a população brasileira desenvolva sérios problemas de saúde desde a adolescência 

até a vida adulta. O que chama atenção também é que os índices de sedentarismo relacionado ao 

publico feminino é superior ao publico masculino, deixando claro que as atividades físicas ou 

esportes direcionados ao gênero, ainda não tem a amplitude correta para que elas possam 

desenvolver a prática de atividades físicas de forma igualitária com o gênero masculino. Consultar 

Figura 5.  

1071



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 1: Percentual dos adolescentes que não praticam atividade física, e os que praticam 
“irregularmente” o que seria menos de 30 minutos 3 vezes na semana, (de acordo com a OMS), algum tipo de 
atividade física/esportiva. IFRN-SGA, 2014. 

Figura 2: Percentual dos adolescentes que querem praticar algum tipo de atividade física/esportiva 
regularmente e os que não querem praticar nenhum tipo de atividade física regularmente. IFRN-SGA, 2014. 
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Figura 3: Percentual nacional do Ministério do Esporte sobre os índices de sedentários e os praticantes de 
atividades físicas/esportivas. Ministério do Esporte, 2013. 

Figura 4: Percentual da população brasileira de acordo com a idade considerada Sedentária. Ministério do 
Esporte, 2013. 

Figura 5: Percentual do índice de mulheres que se enquadram na “classe sedentária” da população 
brasileira. Ministério do Esporte, 2013. 

4 CONCLUSÃO 
Considerando que a adolescência é um período da vida no qual ocorrem intensas 

mudanças físicas e psicológicas, as intervenções nos hábitos de vida devem ser iniciadas o mais 

precocemente possível, já que essa fase é considerada favorável para a consolidação de hábitos 

que poderão trazer implicações diretas para a saúde na vida adulta.  O objetivo desta pesquisa é 

promover um alerta sobre os eminentes riscos de adquirir alguma doença provocada pelo 

sedentarismo,  sugerindo a necessidade de estratégias de intervenção para esta população, como 

ações educativas, por meio dos familiares, das instituições de ensino, sobretudo no que se refere 

ao incentivo à prática de atividades físicas regularmente, reduzindo assim os comportamentos 
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sedentários. Além disso, procura-se fortalecer as pesquisas relacionadas ao tema, para que cada 

vez mais a população brasileira consiga se vê livre de dados crescentes sobre doenças, que 

provocam todo ano milhares de mortes que tem como principal desencadeador o sedentarismo. 

Faz-se necessário também, a criação de um futuro projeto para desenvolvermos cartilhas 

informativas contendo os números de mortes que o sedentarismo vem causando, orientando a 

prática de atividade física com um profissional, disponibilizando formas e esportes os quais os 

jovens e adultos possam praticar, entre outras informações que promovam o alerta e incentivo à 

prática de atividades físicas.  
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 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA EM DUAS 
COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO/RN ATRAVÉS DE 

INDICADORES SENTINELA 

L. A. Silva(1); M. B. Vale(2) ; V. M. Saraiva(3); A. P. F. Marinho(4);

E-mail: Laryssanyete@gmail.com(1); milton.vale@ifrn.edu.br (2); vanda.saraiva@ifrn.edu.br (3);
anapaulafmarinho@gmail.com(4) 

RESUMO 
Tomando como base a qualidade da 

água que abastece duas comunidades vizinhas no 
município de Espirito Santo/RN, sítios Barrocas e 
Carnaúbas, o presente trabalho teve por objetivo 
geral avaliar os resultados de análises microbiológica 
e físico-química da água utilizada pelos 
moradores dessas comunidades. As análises foram 
realizadas seguindo a metodologia do APHA, 2012, 
de amostras coletadas em uma fonte, numa 
residência, em um poço e no canal que conduz 
água para abastecimento. Ocorreu contaminação por 
coliformes totais e Escherichia coli nas amostras dos 
três locais. Sobre os parâmetros físico-químicos, o 
cloro residual e a turbidez das águas ficaram 
fora dos padrões de qualidade 

estabelecidos pela legislação, com exceção da 
turbidez do poço que apresentou 0,0 uT, assim como 
foram encontrados alguns metais cujo valores 
ficaram acima do permitido, enquanto o pH encontra-
se dentro da faixa recomendada. Conclui-se que as 
águas utilizadas nas duas comunidades estão 
impróprias para o consumo humano de acordo com 
padrões de qualidade estabelecido pela portaria 
2.914/MS, e mesmo assim há inoperância do poder 
público para a solução do problema, que é muito 
grave. Sugere-se que, a curto prazo, seja feita pelos 
Órgãos públicos a distribuição periódica de cloro aos 
consumidores dessas duas comunidades.  

PALAVRAS-CHAVE: Abastecimento, qualidade da água, Indicadores sentinela. 

WATER QUALITY PRELIMINARY ASSESSMENT CONSUMED IN TWO 
COMMUNITIES IN THE CITY OF ESPÍRITO SANTO/RN BY SENTINEL 

INDICATORS 

ABSTRACT 
Based on the quality of the water supply 

of both neighbor communities on the city of 
Espírito Santo/RN, sites Barrocas and Carnaúbas, the 
current study aims evaluate the results of 
microbiological and physical-chemical analysis of 
water used by dwellers. The analysis were 
performed following the methodology of ALPHA, 
2012, of samples collected on a fount, a house, a 
well and in a canal that brings water to supply. 
Happened contamination by total coliforms and 
Escherichia Coli on samples of three places. About 
the parameters physical-chemical, the residual 
chlorine and the turbidity of water came out 

of the quality standards set by law, except for the 
well turbidity that showed 0.0 uT, as well as some 
metals were found whose values were higher than 
allowed, while the pH lies within the recommended 
rage. In conclusion, the water used by people in both 
communities it is improper to human consumption, 
according with quality standards established by 
ordinance 2,914/MS, and even then there failure of 
government to solve the problem, which is serious. It 
is suggested that in short term, be done by public 
agencies periodic distribution of chlorine to 
consumers of these two communities.

KEY-WORDS: supply, water quality, sentinel indicators. 
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1 INTRODUÇÃO

Para a avaliação da qualidade da água para o consumo humano necessita do uso de

indicadores, segundo a legislação brasileira, a Portaria nº 2914/2011/MS e a Resolução do 

Conama nº 357/05 (complementada pela Resolução CONAMA 430/11), as quais estão 

relacionadas com padrão de potabilidade da água, utilizam vários indicadores. A utilização 

de todos esses parâmetros existentes nestas legislações dificulta e encarecem a obtenção 

de resultados de análises em amostras de água. Assim, o uso de indicadores sentinela, na 

vigilância da qualidade da água consumida simplifica a operação, a avaliação e a gestão do 

abastecimento de água, visto que, quando bem selecionado é possível avaliar a água com 

apenas um indicador, escolhendo aquele que apresenta maior risco à saúde humana, por 

exemplo, a análise do parâmetro Escherichia coli ou o metal pesado, mercúrio. O Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) adota 

como indicadores sanitários os parâmetros microbiológicos (coliformes totais e 

termotolerantes), turbidez e cloro residual. 

A água destinada ao consumo humano proveniente de mananciais deve, 

obrigatoriamente, passar por tratamento para torná-la potável e assim, ficar livre de 

contaminantes, pois, sabe-se que o saneamento está diretamente relacionado com a saúde 

pública.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água, o direito à água é um dos direitos 

fundamentais do ser humano (BRASIL, 2000). O abastecimento de água potável é uma 

preocupação nos tempos atuais, devido à escassez de água e a falta de compromisso dos 

governantes. O crescimento da população e a falta de gestão hídrica faz que muitas 

populações não tenham água constantemente nas suas torneiras ou recebem água de 

baixa qualidade. As duas comunidades em estudo só começaram a receber água encanada 

há 10 anos, distribuída de forma alternada, três vezes por semana, e sem avaliação da 

qualidade até hoje, pelos Órgãos responsáveis. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água consumida 

pelos moradores das comunidades de Sítio Barrocas e Sítio Carnaúbas, Espirito Santo – RN. 

2  METODOLOGIA

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), método é o conjunto das atividades

ordenadas e racionais que permite alcançar os objetivos. Para tal, este tópico inicia-se com 

a descrição e a situação da área de estudo, para que a partir daí possam ser desenvolvidos 

os procedimentos metodológicos a fim de alcançar os objetivos da pesquisa.  

O presente estudo foi elaborado a partir de pesquisa descritiva e explicativa. Para Gil 

(2006, p.28), algumas pesquisas descritivas vão além da identificação da existência de 
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relação entre variáveis, para determinar a natureza dessa relação. Quando isso ocorre, a 

pesquisa também será explicativa, o que é o caso do trabalho em questão. A pesquisa foi 

de aspecto quantitativo e qualitativo, sendo elaborada com parte em campo e parte em 

laboratório. 

2.1. Descrição da área de estudo 

O município de Espirito Santo, de acordo com o IDEMA (2008) localiza-se na 

microrregião Litoral Sul do Estado, limita-se com São José do Mipibu, ao Norte, Pedro 

Velho ao Sul, Goianinha a Leste, Várzea e Jundiá a Oeste (Figura 1); altitude aproximada de 

44 m, distante 69 km da capital, Natal.  

A leste do município de Espírito Santo, na zona rural, estão situadas as comunidades 

em estudo, Sítio Barrocas e Sítio Carnaúbas que juntas possuem população equivalente a 

1.123 pessoas, o que corresponde a cerca de 10% da população do município (IBGE, 2014). 

O clima da região é tropical chuvoso, o que propicia a agricultura rentável, que é a principal 

atividade das comunidades.  

Por estarem localizadas no extremo leste do munícipio de Espirito Santo, muito 

próximas aos limites de Goianinha há divergências quanto à assistência municipal. Nas 

duas comunidades juntas há cerca de 320 famílias/casas. Grande parte da população das 

comunidades possui título de eleitor registrado em Goianinha, e é a prefeitura desta que 

presta maior assistência às comunidades em relação à saúde, educação, transporte e 

saneamento.  

Figura 1: Localização das duas comunidades, a ETA e a fonte de água no município de Espírito Santo/RN 
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A água analisada foi coletada em quatro pontos diferentes nas comunidades: numa 

fonte, no canal, em uma residência (oriunda da rede de distribuição) e num poço da casa 

de um morador. As amostras foram coletadas em recipientes de plástico e em seguida 

foram transferidas para o laboratório de Análise de Água na Diretoria de Recursos Naturais, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

Campus Natal – Central.  

As análises foram realizadas seguindo a metodologia indicada pelo Standard 

Methods for the Examination of Water and Wasterwater (APHA, 2012), sendo utilizado 

para a análise microbiológica de coliformes totais e termotolerantes o método 

cromogênico, com o meio de cultura colilert, feito sem diluição e com diluição de 1:1, com 

o uso de cartela; o cloro residual foi obtido por análise titulométrica; o pH através do

método eletrométrico, com o uso de phmetro e a turbidez utilizou-se o método

nefelométrico.

Para análise de metais foi usado o método de espectrometria de absorção atômica, 

que consiste em determinar a presença e a quantidade do metal na solução analisada, 

usando como princípio a absorção de radiação ultravioleta por parte dos elétrons. 

3 RESULTADOS
3.1. Resultados microbiológicos 

Tabela 1 - Resultados microbiológicos das amostras de água 

PARÂMETRO FONTE CANAL CASA POÇO Valor máximo permitido 
Coliformes 
totais (NMP) >2419,6 >2419,6 344,1 >2419,6 Ausência 

Escherichia 
coli (NMP) 5,0 133,4 2,0 960,6 Ausência 

3.2. Resultados físico-quimicos 

Tabela 2 - Resultados físico-químicos das amostras 

PARÂMETRO FONTE CANAL CASA POÇO Valor máximo permitido 
Cloro (mg/L) - 0 0 0 2,0 
Turbidez (uT) 19 31 36 0 5,0 
pH 6,3 6,7 7,2 6,7 6,0 – 9,5 

Tabela 3 - Resultados das análises de metais 

METAL POÇO 
(mg/L) 

FONTE 
(mg/L) 

Valor máximo 
permitido (mg/L) 

Alumínio 0,50 0,30 0,200 
Cadmio 0,00 0,00 0,005 

2.2. Processos de coleta e procedimentos das análises 
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Cobre 0,00 0,00 2,000 
Chumbo 0,20 0,05 0,001 
Cromo 0,00 0,00 0,050 
Ferro 0,09 0,08 0,300 
Manganês 0,00 0,08 0,100 
Níquel 0,10 0,00 0,070 
Zinco 0,09 0,01 5,000 

4 DISCUSSÕES

O termo sentinela é empregado em analogia às fontes sentinelas e aos Sistemas de

Vigilância Sentinela, muito empregados em epidemiologia. Para Araújo (2010), o termo 

sentinela pretende conferir a indicadores sanitários condições precoces de situações de 

risco relacionadas à água consumida por uma população, que pode trazer doenças de 

veiculação hídrica para as mesmas. 

Segundo Brasil (2006), todos os municípios devem implantar os indicadores sentinelas, 

independente de seu porte, que visa relacionar à qualidade da água para consumo humano 

através dois parâmetros chaves, turbidez e cloro residual livre, bem como as informações 

do Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA). Porém isso não impede de uso 

de indicadores sentinela complementares. 

A portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) traz padrões de potabilidade 

para a água, que devem ser obedecidos com o intuito de evitar a disseminação de doenças 

na população que a utiliza. Dessa forma, a Tabela 1 mostra os resultados obtidos a partir 

de análises microbiológicas realizadas, comparando com os valores permitidos. Como se 

pode constatar, as amostras analisadas estão fora dos padrões de potabilidade permitidos 

pela legislação brasileira para consumo humano. A maior contaminação ocorreu no poço, 

em seguida, o canal. A justificativa do alto valor de contaminação encontrado na água do 

poço analisada foi sua localização, uma vez que o mesmo está próximo à fossa da 

residência e a água distribuída em canal aberto, favorecendo assim a sua contaminação. 

Em relação ao canal, a contaminação se dá pelo acesso de animais e pessoas ao local, que 

não possui nenhuma barreira de entrada.  

Segundo a FUNASA (1998 apud BRASIL 2006), fontes sentinelas, quando bem 

selecionadas, são capazes de assegurar representatividade e qualidade nas informações 

obtidas, ainda que não se pretenda conhecer o universo de ocorrência. Sistema de 

Vigilância Sentinela tem como objetivo monitorar indicadores chaves na população em 

geral ou em grupos especiais, que sirva de alerta precoce para o sistema. Sistema 

semelhantes aos indicadores sentinela é adotado na Portaria 2914/MS na avaliação da 

qualidade da água de solução alternativa coletiva, que adota os parâmetros da turbidez, 

pH, coliformes totais, cloro residual livre e cor. 
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Os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas realizadas, comparando com 

os valores permitidos encontram-se expostos na Tabela 2, em relação à quantificação do 

cloro residual não foi encontrado nas amostras do poço e nem da residência, o que era 

esperado, pois não há tratamento pela prefeitura e nem pelos moradores, que não 

recebem orientação, e tampouco recebem hipoclorito de sódio do posto de saúde. 

Portanto, apresentou não conformidade com a legislação em relação ao cloro residual 

livre. A turbidez da água do canal e da residência ficaram fora dos padrões de qualidade 

estabelecido pela portaria 2.914/MS, cujo valor máximo estabelecido pera portaria é de 5 

uT. Apenas o valor obtido pela água do poço ficou dentro do padrão, que apresentou 0,0 

uT. Este resultado faz com que a população procure a água do poço para beber e a água 

distribuída na rede seja utilizada para as outras finalidades, tais como preparação de 

comida, banho, lavagem de louça e de roupa, etc. Em relação ao pH encontra-se dentro da 

faixa recomendada pela portaria 2.914/MS, o poço apresentou pH semelhante ao da fonte 

(água distribuída). Foi verificado em entrevistas que poucos moradores utilizam água 

mineral para beber e cozinhar. Mesmo assim, usa a água distribuída para o banho e lavar 

louça.  Uma quantidade mínima utiliza a água distribuída para beber, muitos recorrem à 

água do poço, tendo em vista que a mesma apresenta maior transparência em relação à 

água distribuída.  

Através das entrevistas foi constatado que a população das comunidades não faz 

qualquer tipo de tratamento ou desinfecção da água em casa – como filtrar, ferver ou 

adicionar hipoclorito de sódio – pois grande parte não tem nenhuma informação sobre 

esses tipos de tratamento. Assim como o sistema de distribuição de água não passou por 

nenhuma análise para verificar a qualidade da mesma, desde a sua implantação. Percebe-

se que a população não tem informação sobre o que determina a portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde, na qual estabelece que às Secretárias de Saúde dos Municípios devem 

garantir informações à população sobre a qualidade da água para consumo humano e os 

riscos à saúde associados, ficando assim, vulneráveis às doenças provenientes da má 

qualidade da água.  

Verificou-se que a maioria da população não lava as caixas d’água da sua residência, 

isto devido à falta de informação. Reconhecem a qualidade inferior da água distribuída 

pela coloração da mesma (acinzentada), resultado da sua alta turbidez. 

Como complementação as analises, também foram feitas análises de metais 

pesados, sendo realizado apenas um amostragem, coletados em apenas dois pontos, na 

fonte da água distribuída para as comunidades e no poço, os resultados estão 

representados na Tabela 3, juntamente com os valores máximos permitidos, determinados 

também pela portaria 2.914/MS. Os valores de alumínio e chumbo tanto do poço, quanto 

da fonte estão acima do nível permitido pela portaria, e o valor de níquel do poço também 

está acima do permitido, substâncias essas que apresentam risco à saúde. 
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5 CONCLUSÕES

O sistema de abastecimento não possui tratamento, por isso, não houve a presença de

cloro, nem redução da turbidez e eliminação dos microrganismos nas águas das 

residências. Além do mais, o posto de saúde não distribui o hipoclorito de sódio e não faz 

campanha educativa para a desinfecção da água, nem os moradores fazem qualquer tipo 

de tratamento. 

A água do poço apresentou alta transparência, sem turbidez, fazendo com que muitos 

moradores – de forma errônea – achem que possui boa qualidade, utilizando-a para beber, 

em vez da água distribuída ou água mineral, contudo, a mesma apresentou alta 

contaminação microbiológica, inclusive, superior à água do sistema de distribuição. Esse 

fato ocorre pela falta de estrutura adequada do poço e pela proximidade do mesmo com a 

fossa séptica da residência. Além disso, a água apresentou contaminação por metais 

pesados, tais como, alumínio, chumbo e cobre. 

A água presente na rede de distribuição apresentou turbidez, cloro, os metais pesados 

alumínio e chubo, coliformes totais e Escherichia coli fora dos padrões exigidos pela 

portaria nº 2.914/MS. Portanto, fica evidente que a água distribuída para os moradores das 

duas comunidades está imprópria para consumo, tanto a água da rede como a do poço, 

fato esse que deve chamar a atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Contudo, com as 

divergências existentes entre os municípios de Espírito Santo e Goianinha torna-se muito 

difícil a busca de soluções, de extrema importância para a saúde publica, além da falta de 

informação dos moradores que se acomodam com a situação posta. 

Com isso, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida dos moradores 

seria a implementação de programas de educação que passe informações acerca das 

doenças de veiculação hídrica, e de tratamentos que podem ser feitos em casa. Além disso, 

a adição de cloro antes da água ser bombeada para a estação elevatória seria de grande 

eficiência.  

Outro fator que deixa às claras a falta de políticas públicas é o fato de que pouco mais 

de 4 km de distância a CAERN tem uma Estação de Tratamento de Água, que bombeia água 

tratada para cidades vizinhas mais distantes do que as comunidades em estudo. A mesma 

coleta água de pequenos riachos que tem nas proximidades. Observa-se o descaso com a 

prevenção e a precariedade da saúde pública, evidentes nas comunidades pesquisadas.  
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RESUMO 
O processo de envelhecimento e as doenças 
crônicas que acometem os idosos geram sérios 
distúrbios de equilíbrio, tornando-os mais 
suscetíveis às quedas. O Objetivo desse estudo foi 
analisar o equilíbrio funcional e risco de quedas em 
idosos participantes de um programa de atividade 
física no IFRN - Mossoró. Estudo do tipo 

experimental, composto por idosos cadastrados na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Duclécio Anton 
e participantes de um programa de atividade física 
no IFRN, na cidade de Mossoró-RN. Para avaliar o 
equilíbrio funcional e risco de quedas serão 
utilizados o TUG (Teste Timed Up and Go) e pela 
Escala de equilíbrio funcional de Berg. 

PALAVRAS-CHAVE: equilíbrio, idosos, quedas 

BALANCE AND FUNCTIONAL RISK OF FALLS IN ELDERLY PARTCIPANTES OF A 
PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM ON - CAMPUS MOSSORÓ IFRN 

ABSTRACT 

The process of aging and chronic diseases that affect 
older adults lead to serious balance disorders , 
making them more susceptible to falls . The aim of 
this study is to analyze the functional balance and risk 
of falls in elderly participants of a physical activity 
program in IFRN - Mossoro . Study of the 
experimental type , consisting of elderly enrolled in 

Basic Health Unit ( UBS ) Duclécio Anton and 
participating in a physical activity program in IFRN in 
the city of Mossoro -RN . To evaluate the functional 
balance and risk of falls will be used the TUG (Test 
Timed Up and Go ) and the functional balance Scale 
Berg . 

KEY-WORDS: balance, seniors, falls 
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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo com rapidez. 
É entendido como um processo que provoca alterações em vários sistemas corporais, causando 
limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, além de um conjunto de doenças crônicas. 
Essas disfunções levam à diminuição da saúde geral e, em diversos graus, à redução da capacidade 
funcional, desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Nesse sentido, 
um dos fatores que limitam os idosos é o desequilíbrio. O déficit de equilíbrio tem grande impacto 
na vida do indivíduo idoso, gera instabilidade, muitas vezes incapacitante, restrição de 
movimento, predisposição a quedas e fraturas. Tais fatores podem levar ao aumento da 
morbimortalidade, diminuição da independência e altos custos com tratamentos, internações e 
cuidados especiais, para as famílias e para a sociedade (PAIXÃO, 2006). Dessa forma, a atividade 
física prescrita de forma adequada parece ser capaz de assegurar a manutenção destas 
qualidades, prolongando a independência funcional e melhorando a saúde física e mental 
denotando uma melhor qualidade de vida no idoso (ACSM, 2011). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo com rapidez. 

É entendido como um processo que provoca alterações em vários sistemas corporais, causando 

limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, além de um conjunto de doenças crônicas. 

Essas disfunções levam à diminuição da saúde geral e, em diversos graus, à redução da capacidade 

funcional, desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). 

Conforme o IBGE (2005), a população idosa no Brasil corresponde a 9,9% da população. A 

tendência de crescimento dessa parcela da população é nítida nas duas últimas décadas, a 

estimativa é que em 2025 o Brasil seja o sexto país mais envelhecido do mundo, com uma média 

de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representará 15% da população nacional. 

Durante a fase de envelhecimento, fatores biológicos, doenças e causas externas podem 

influenciar a forma em que ela se dá. A queda é uma delas e, segundo a Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10), é uma causa externa. As quedas figuram entre as alterações decorrentes do 

envelhecer que tornam o idoso mais fragilizado e susceptível a eventos incapacitantes (FRANÇA; 

SOUZA; SILVA, 2009). 

A queda pode ser considerada um caso de saúde pública e grande causa de morte em 

idosos. Segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que, para os anos de 2008 a 2012 contabilizaram 1.726.427 internações por quedas 

no Brasil. No mesmo ano, a taxa de mortalidade hospitalar foi de 1,88 para cada 100 internações, 

com gasto médio de R$ 843,71 e 4,6 dias, em média, de permanência hospitalar. 
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Nesse sentido, um dos fatores que limitam os idosos é o desequilíbrio. O déficit de 

equilíbrio tem grande impacto na vida do indivíduo idoso, gera instabilidade, muitas vezes 

incapacitante, restrição de movimento, predisposição a quedas e fraturas. Tais fatores podem 

levar ao aumento da morbimortalidade, diminuição da independência e altos custos com 

tratamentos, internações e cuidados especiais, para as famílias e para a sociedade (PAIXÃO, 2006). 

Dessa forma, a atividade física prescrita de forma adequada parece ser capaz de assegurar 

a manutenção destas qualidades, prolongando a independência funcional e melhorando a saúde 

física e mental denotando uma melhor qualidade de vida no idoso (ACSM, 2011). 

O acompanhamento relativo a pratica de atividades físicas realizado pelo Ministério da 

Saúde (2009), por meio do sistema VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) revelou que frequência da atividade física no tempo 

livre dos idosos das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, é de 14,7%, sendo 

maior no sexo masculino (18,8%) do que no sexo feminino (11,3%). Na faixa etária de 65 ou mais 

anos de idade, a condição de inatividade física é de 29,7% para homens e 17,7% para mulheres. 

Dessa forma, com o aumento da população idosa, muito se tem estudado a respeito da sua 

qualidade de vida, com referência direta ao envelhecimento saudável e natural, que difere do 

conceito saúde-doença. Sob essa visão, estudos que possam delinear as causas e consequências 

das quedas são importantes para o desenvolvimento de práticas preventivas em âmbito 

doméstico e comunitário. Diminuição no número de quedas podem resultar em melhorias nos 

impactos sociais, econômicos e na qualidade de vida dos idosos. 

3 METODOLOGIA 

Estudo do tipo descritivo, composto por idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Duclécio Anton e participantes de um programa de atividade física no IFRN, na cidade de 
Mossoró-RN. 

 Critérios de inclusão: Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60
anos,  participantes de um programa de atividade física no IFRN, na cidade de Mossoró-RN.

 Critérios de exclusão: Foram excluídos do estudo os sujeitos que apresentaram doenças
que possam interferir no equilíbrio (labirintite, anemia) ou que dependessem de auxílio
para manter o equilíbrio.

3.1 PLANO DE RECRUTAMENTO DA AMOSTRA 
Os idosos foram convidados para uma reunião onde foram apresentados os objetivos e 

procedimentos da pesquisa, como também apresentação do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Assim, apenas foram submetidos à intervenção aqueles que condicionaram sua 
participação de modo voluntário e assinaram o TCLE. As avaliações foram realizadas em local 
reservado e apropriado no IFRN Campus Mossoró. 
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3.2 Procedimentos

Os idosos permaneceram em sala reservada no IFRN, onde foi escolhida para serem 
realizadas as avaliações. Foi avaliado o equilíbrio dos participantes através da escala de equilíbrio 
de Berg (EEB) e do Timed Up and Go test (TUG). 

3.2.1 Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 

A Escala de Berg é um teste utilizado para avaliar o grau de equilíbrio do paciente e a 
possibilidade de queda. É composta de 14 itens de avaliação com pontuação de 0 a 4 pontos para 
cada item, cuja pontuação total máxima é de 56 pontos. O ponto de corte é 45, ou seja, abaixo 
desse valor o equilíbrio já é considerado alterado (BERG et al., 1992; MIYAMOTO, 2004). 

3.2.2 Timed Up and Go (TUG) 

Este teste tem como finalidade avaliar a mobilidade funcional e consiste em medir o tempo 
gasto pelo idoso para levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, caminhar uma distância 
de três metros, dar a volta, caminhar em direção à cadeira e sentar-se novamente (PAULA et 
al., 2007; PODSIADLO et al., 1991). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela 1 apresenta os resultados em média e desvio padrão dos testes de equilíbrio 

realizados pelos idosos.  

Variáveis Média ± DP 

TUG (s) 7,70 ± 1,08 

EEB (pontos) 
51,58 ± 4,38 

TUG = Timed Up and Go test; EEB = Escala de Equilíbrio de Berg.

Tabela 1. Desempenho de equilíbrio dos participantes.

A literatura prevê que pontuações iguais ou abaixo de 45 pontos na EEB estão associadas a 

maior predisposição à quedas (COSTA, 2011). Para Costa e Neri (2011) uma melhora de 2 pontos 

significa uma redução de 30% na propensão às quedas em idosos.  

Silva et al. (2008) encontraram resultados similares aos do presente estudo e verificaram 

também não haver diferença no equilíbrio entre idosos ativos e inativos fisicamente. Benefícios 

semelhantes ao nosso estudo, levando em consideração ser fisicamente ativo, também foram 

encontrados por Pedrosa e Holanda (2009) na avaliação de 32 idosas hipertensas avaliadas através 

do TUG (9,0 ± 2,0 seg). 

1087



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Karuka, Silva e Navega (2011) citam que a EEB e o TUG apresentam correlação baixa, no 

entanto concluíram que ambos se complementam. Dentre os instrumentos de avaliação do 

equilíbrio utilizados, ressalta-se a vantagem da EEB em relação aos demais, visto que ela avalia 

muitos aspectos diferentes do equilíbrio e necessitam de poucos equipamentos para serem 

administradas. No entanto, o tempo necessário para administrar esse teste é mais longo em 

comparação ao TUG (KARUKA, SILVA e NAVEGA, 2011).  

5 CONCLUSÕES 

Conclui-se que os idosos do presente estudo apresentaram bom desempenho na avaliação 

do equilíbrio independente do teste realizado.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA E A DANÇA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

RELATO DE EXPERIENCIA NO IFRN/CAICÓ 

E. S. Batista1 e M. M. A. Dantas2 
E-mail: Elias.batista@ifrn.edu.br1; marcia.dantas@ifrn.edu.br2

RESUMO 

Este artigo objetiva relatar de forma crítica, reflexiva 
a vivência, estratégias utilizadas e o procedimento de 
implementação da prática corporal do ensino da 
dança nas aulas de Educação Física, ministradas no 
IFRN- Caicó, no ano de 2014, com alunos do 2º ano 
dos cursos Técnicos de Eletrotécnica, Informática e 
Vestuário, integrados ao Ensino Médio. Na 
elaboração da proposta, para nortear o trabalho, 
estabeleceu-se as seguintes perguntas: O que 
entendemos por aprendizagem e a contribuição da 
dança nesse processo? Como traçar metodologias 
que garantam a efetivação da aprendizagem em 
Educação Física de forma significativa? O estudo se 
caracterizou como qualitativo e de natureza 

descritiva. Observou-se nas práticas e análises dos 
relatos que a vivência da dança ajudou a instigar a 
criatividade, trabalhar melhor as questões de gênero, 
diminuir a timidez, aumentar a autoestima, facilitar o 
processo de integração e interação entre os alunos. 
Constatou-se, ainda, que o “pré-conceito” a respeito 
desse conteúdo fora modificado após vivência e 
experimentação dessa prática corporal. Conclui-se 
que o ensino da dança é facilitado desde que o 
professor tenha o preparo necessário e as turmas 
tenham o esclarecimento prévio da importância 
deste conteúdo para o seu desenvolvimento motor. 

PALAVRAS-CHAVE:  ensino de dança, Educação Física, aprendizagem. 

PHYSICAL EDUCATION AND DANCE IN THE INTEGRATED HIGH SCHOOL: 
EXPERIENCE REPORT IN IFRN / CAICÓ  

ABSTRACT 

This article aims to report critical, reflexive 
experience, employed strategies and the procedure 
for implementing the dance education in Physical 
Education classes, taught in IFRN- Caicó, in the year of 
2014, with students of the 2nd year of Technical 
courses of Electrotechnics, Informatics and Clothing, 
integrated with the Middle School. In drafting the 
proposal, the following questions was settled to guide 
the work: What we mean by learning and dance 
contribution to this process? How to plot 
methodologies to ensure the effectuation of learning 
in physical education significantly? The study was 
characterized as qualitative and descriptive in nature. 

Was observed in the practices and analysis of the 
reports that the experience of dance helped instigate 
creativity, work better gender issues, reduce shyness, 
improve self-esteem, ease the process of integration 
and interaction among students. It was also found 
that the "pre-conception" on the content was 
modified after this experience and experimentation 
body practice. We conclude that dance education is 
facilitated since the teacher has the necessary 
preparation and classes have the prior clarification of 
the importance of this content to your motor 
development. 

KEY-WORDS: teaching of dance, physical education, apprenticeship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando se pensa a Educação Física como disciplina se observa discussões existentes 

referentes ao seu papel na escola por parte dos discentes. Existem professores, ainda, que não 

conseguem se desvencilharem da influência militarista, higienista e esportivista que permeava e 

permeia o fazer do citado componente curricular. Não se pode esquecer que esse fazer acabava 

suscitando como fruto um aluno que não expunha nem fazia reflexão acerca do que vivenciava. 

Ou seja, “moldava” um indivíduo sem discernimento crítico. A partir da evolução de amplas 

discussões referentes a essa forma de trabalhar, surgiram propostas das quais destacamos as 

abordagens desenvolvimentista, construtivista, crítico- superadora (BRASIL, 2002 e DARIDO, 2005) 

e crítico-emancipatória (KUNZ, 2004).  

Neste cenário de mudanças recentes de concepções a dança como conteúdo na educação 

física, ainda, surge como Tabu. Na maioria das vezes, a dança é mencionada apenas em datas 

festivas e eventos sociais da escola. É perceptível a sua não utilização nos conteúdos de Educação 

Física, ou por não estar dentro dos conteúdos formativos da disciplina ou por despreparo dos 

profissionais (VAZ; BRITO; VIANNA, 2010; MANFIO et al., 2008). Este cenário se mantém latente 

privando o aluno da participação em uma prática a qual possa perceber uma relação em que o 

professor não seja visto, apenas, como indivíduo que transmite conhecimentos, e sim como um 

mediador disposto a reaprender com aquele outro na socialização do seu conhecimento na escola. 

A Educação Física, como se sabe, é um componente curricular obrigatório no currículo 

escolar, que têm tanta importância como qualquer outra disciplina obrigatória (BRASIL, 1996). Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, a dança está inclusa no bloco de conteúdos, 

porém, poucos profissionais se sentem preparados para utilizá-la em suas aulas (BRASIL, 1998). No 

entanto, enquanto professor de Educação Física por acreditar e considerar a dança como 

estratégia importante no desenvolvimento e aprendizagem dos discentes, foi sistematizado o 

presente projeto para trabalhar a dança, avaliando seus impactos no processo de ensino 

aprendizagem. 

Desta forma, o trabalho em tela documenta de forma crítica e reflexiva, por meio do relato 

de experiência, a vivência da implantação e sistematização do conteúdo dança nas aulas de 

Educação Física e suas possibilidades, para alunos dos 2º anos dos cursos técnicos, Eletrotécnica, 

Informática e Vestuário, integrados ao Ensino Médio no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Caicó, no ano de 2014. A Elaboração da proposta de 

intervenção pelo professor de Educação Física, requereu à construção, consolidação de 

conhecimentos e escolha de procedimentos metodológicos que tornassem fundamentadas as 

práticas pedagógicas, direcionada ao conteúdo dança nas salas de aulas do IFRN/CA, enquanto 

instituição de ensino de educação básica. 

1091



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2 ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO: UM OLHAR REFLEXIVO NAS 
PRÁTICAS CORPORAIS 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio compreendem a Educação Física como 

componente curricular pertencente da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Essa 

disciplina está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, no 

Artigo 26, § 3º: “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, 

sendo facultativa nos cursos noturnos” (BRASIL, 1996). 

Nesse caminho, em consonância com a LDB e as Diretrizes curriculares do Ensino Médio, na 

proposta do IFRN o professor de Educação Física deve planejar suas aulas com foco nas 

especificidades da comunidade escolar, captando as características do público a que se refere e 

suas interações com o meio. Ou seja, A legislação garante ao aluno o componente curricular, mas 

cabe ao professor à adequação e motivação para estímulo da prática por parte dos estudantes. O 

professor deve estar consciente de que muitos alunos já consideram o tempo/espaço deste 

componente curricular como um momento de relaxamento e ócio, encontro com os amigos ou de 

práticas de lazer. Desse modo, faz-se necessário por meio do dialogo e motivação que o docente 

consiga diante do aluno ultrapassar esse paradigma.  

Os blocos de conteúdos da Educação Física são o esporte, a ginástica, as lutas, os jogos e a 

dança (BRASIL, 1998). Estes conteúdos devem ser ministrados de acordo com a realidade a qual o 

aluno está inserido, buscando romper com modismos e atividades prontas, dialogando de forma a 

reconhecer a individualidade inerente a cada um. Situando o aluno como sujeito produtor de 

cultura, criando, assim, condição dele se apropriar de conhecimentos e transformá-los a partir de 

sua vivência. Ensinando que o jogo e a brincadeira são frutos de manifestações sociais e 

produções de saberes e (BRASIL, 2006).  

As práticas corporais, pelo que se percebe, devem ser planejadas através de diálogo entre 

os alunos e o professor de Educação Física na busca de enriquecer estas práticas, tendo em vista o 

leque de experiências distintas, fruto de uma infância e adolescência construídas em situações e 

condições diferentes do ponto de vista econômico, social, moral, cultural, religioso e étnico. 

“Entendemos que um dos papéis da Educação Física é compreender e discutir junto a esses jovens 

os valores e significados que estão por trás dessas práticas corporais” (BRASIL, 2006).  Destaca-se 

que nesse ponto de vista se fundamentou o trabalho desenvolvido, referente à dança, com os 

estudantes. 
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 2.1 A dança na escola: um breve relato 

O Brasil por se caracterizar como um país de imensa diversidade cultural tem a dança como 

uma das formas de expressão mais ricas e significativas, podendo ser explorada em inúmeras 

possibilidades para a aprendizagem.  

Essa riqueza de manifestações culturais se traduz na forte presença de imigrantes que 

construíram esta pátria originando este intercambio cultural. As danças foram e são criadas e 

recriadas em todas as épocas e momentos. Observa-se que algumas preservaram suas 

características e pouco se transformaram com o passar do tempo, outras recebem múltiplas 

influências, incorporando essas, transformam-se em novas manifestações. 

A dança sendo uma prática corporal se torna um conteúdo fundamental para trabalhar 

junto à escola para que o aluno compreenda o próprio corpo e desenvolva as habilidades e 

expressões já adquiridas, valorizando assim, as possibilidades expressivas dos mesmos, permitindo 

e favorecendo a espontaneidade, fazendo fluir a psicomotricidade, que é uma percepção para 

gerar ações motoras que influenciam os fatores intelectuais, afetivos e culturais (MARTÍN et al., 

2008). Nessa perspectiva, defende-se a ideia de que dança na escola além de favorecer o 

fortalecimento de aspectos culturais regionais e locais contribui para o desenvolvimento do aluno 

nos aspectos: físico corporal, sociabilidade, interacional, social, emotivo e cognitivo. 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Guiados pelo objetivo de cumprir com o conteúdo dança no 2º ano do ensino médio na 

disciplina de educação física, elaboramos este relato com as experiências vivenciadas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Caicó (IFRN/CA), com o 

registro das atividades em três turmas de 2º ano do Ensino Médio integrado dos cursos de 

Eletrotécnica, Informática e Vestuário, desenvolvidas em 20 aulas divididas em 10 encontros que 

em sua totalidade perfaziam o 3º bimestre do ano letivo de 2014, totalizando a participação de 

aproximadamente 120 alunos. 

Quando pensamos em Educação Física para o ensino médio nos deparamos com bloqueios 

por parte dos próprios alunos em vivenciar e se doar as práticas, esses gerados por motivos 

diversos.  Confrontamos-nos, também, com a realidade de um currículo de ensino médio 

integrado ao profissional onde o forte sentimento de importância e foco cultivado por parte dos 

profissionais da instituição e pelos próprios alunos eram as disciplinas técnicas.  Percebemos que 

esse, último bloqueio, era maior, tendo em vista a gama de atividades e exigências sofridas pelos 

estudantes e nesta realidade conseguimos mostrar, não de forma revolucionária e nem tão pouco 

“reinventar a roda”.  Mas sim, sensibilizar e motivar de forma simples a importância da 

abordagem da dança.  
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Nessa circunstância, houve diálogo, respeito à liberdade de escolha dos discentes e, por 

conseguinte, surgiu o entusiasmo para a experimentação, as trocas de experiência e construção de 

conhecimentos referentes à dança, isso aconteceu em concordância com Ferré, 1998 quando 

afirma que: “os outros não são outra coisa que aquilo que nós fizemos e vamos fazendo deles. 

Justamente isto e não outra coisa é o que nós somos: aquilo que os outros fizeram e estão fazendo 

de nós” (LAROSA, 1998, p. 186). Esse outro, nós-outros o inventamos, ou seja, vocês e eu, e 

fazendo-o, nos inventamos. Podemos a cada dia desfazer com nossas práticas esse outro que 

entre todos, temos feito e, desfazendo-o, encontrar-nos com o outro. Seguindo esse raciocínio, a 

nossa prática compreendia uma relação na qual o professor além de ser um indivíduo que 

mediava, dialogava e transmitia conhecimentos por meio de sua prática, ainda estava disposto a 

aprender novos conhecimentos com aquele que participava do processo de ensino aprendizagem 

na escola. 

A partir do olhar focado na aprendizagem dos conteúdos e desenvolvimento de 

competências e habilidades dos discentes, buscamos elementos que favorecessem a construção 

de experiências com dança que contribuíssem para a compreensão de professores e alunos, isso 

requereu a sistematização de inúmeras pesquisas para selecionar e definir temáticas, estratégias e 

futuras ações.  

Nos primeiros encontros, discutimos com os estudantes sobre a cultura de movimento 

como conhecimento pedagógico da Educação Física e, as suas diversas manifestações e influências 

culturais. Planejamos em conjunto com os alunos o traçado e contextualização das influências da 

cultura corporal do movimento e seus significados com a dança; essas primeiras reflexões foram 

norteadas com olhar fixo sobre cultura de movimento, com o conteúdo programático dança e com 

a realidade dos estudantes levando em conta suas influências e origens familiares. 

Desta forma, as aulas foram planejadas e concebidas em três encontros, a saber: no 

primeiro, discutimos conceitos e características da dança enquanto manifestação da cultura do 

movimento; no segundo, vivenciamos alguns momentos de experimentação de diferentes ritmos 

que materializaram as discussões originadas no encontro anterior e, no último encontro, 

analisamos e conceituamos o método Laban e sua influencia na dança desde sua execução a sua 

caracterização com relação concepção e planejamento dos movimentos (FERNANDES, 2006). 

Em nossos quarto e quinto encontros, elaboramos vivências práticas contextualizadas na 

influência do método Laban e sua experimentação para fomentar nos alunos uma compreensão 

crítica do que o método representa e suas aplicações dentro da realidade da dança objetivando 

uma compreensão das perspectivas do performer, do movimento, da conexão Movimento/Som e 

da conexão Movimento/Espaço (RENGEL, 2005), garantindo assim que os alunos tenham a 

liberdade e compreensão necessária para a aplicação do método desde sua inserção histórica à 

sua prática propriamente dita, desmistificando a obrigatoriedade de somente lidar com as 
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questões de ordem técnicas vinculadas ao saber fazer que tanto seja estigmatizado no 

conhecimento da cultura de movimento na escola (MELO, 2002). 

Na sequencia dos encontros abordamos uma atividade reflexiva, onde o professor motivou 

um debate em sala de aula com os alunos norteados pelo texto: “Quem dança seus males ...”, os 

alunos tiveram a oportunidade de se posicionar criticamente com relação aos conteúdos expostos. 

E mesmo sendo uma aula dita como “teórica”, pois aconteceu na sala de aula, os educandos 

tiveram a oportunidade de vivenciar a dimensão procedimental dos conteúdos quando solicitamos 

que identificasse nas danças "da moda" (sem a música) o sentido dos gestos coreografados, que 

mensagens eles passavam e posteriormente recitassem as letras daquelas músicas sem melodia. 

Neste momento passamos a ter um momento de reflexão sobre o que fazemos e como fazemos 

ao vivenciar a dança em momentos de lazer e qual mensagem direta ou indiretamente passamos 

de forma consciente ou inconsciente. 

Quando vivenciamos o Ballet Clássico em nova atividade prática, corroboramos com o 

rompimento da abordagem clássica na experimentação de uma nova abordagem mais libertadora, 

partindo deste ponto elaboramos várias questões para reflexão, elegendo questões do tipo: A 

dança possui gênero próprio? Como a dança é abordada hoje em dia e como era nos tempos dos 

nossos pais e avós? Qual o impacto do clássico para o contemporâneo e o moderno? E vários 

outros questionamentos que perpassaram a aula. Com relação a este último uma aluna provocou 

uma discussão interessante, quando questionou: “professor quer dizer que é errado 'criar' novos 

passos para o Ballet Clássico? A partir do momento que crio algo novo partindo clássico estou 

abordando uma nova forma? Teria que chamar de contemporâneo ou moderno?”. São em 

momentos como este que o professor percebe que os alunos buscam a informação e que muitas 

das vezes o professor se sente pressionado a dar uma resposta para uma pergunta a qual o 

mesmo nunca havia se questionado. 

Nos dois encontros seguintes vivenciamos as danças populares onde foi feito um apanhado 

geral do conhecimento dos alunos com relação às danças populares nordestinas através de 

pesquisa e entrevistas com parentes, também incluímos uma dança popular de outra região que 

não faz parte da realidade do nordeste, mas mesmo assim é conhecida em todo o Brasil. Ou seja, o 

samba de roda carioca, o que nos fez suscitar novos questionamentos, após as discussões e 

vivências, da facilidade em se dançar uma quadrilha junina, um arrasta pé e um forró pé de serra 

em contraste com a dificuldade sentida pelo aluno em vivenciar um maracatu rural, um frevo e o 

samba de roda, apesar de todas estas serem danças de conhecimento geral. Chegamos à 

comprovação, de que o nível (de complexidade/exigência) de cada atividade, no caso a dança, 

deve ser adaptado ao nível (de compreensão/habilidade) dos seus respectivos executantes. Assim, 

concluímos o encontro tirando algumas dúvidas e esclarecendo alguns pontos essenciais para a 

apresentação das coreografias que foram realizados no encontro subsequente através de uma 

gincana onde se pedia que a turma, dividida em grupos, elaborasse três apresentações 

coreográficas em ritmos vivenciados nas aulas práticas a escolha dos integrantes.  
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Os alunos receberam tanto no primeiro, como no ‘último encontro a missão e as 

orientações para elaborarem um relato da dança e as suas experiências vividas. Este momento 

objetivou aprofundar as discussões, e envolver os alunos ainda mais no processo de construção do 

conhecimento e consciência corporal. Destacamos que a maioria dos alunos se envolveu com o 

processo e construção dos relatos, pois presenciamos apresentações de alunos que foram a 

campo, buscaram ajuda de amigos, consolidaram interações com o outro, pesquisaram em 

diferentes meios, editaram vídeos, confeccionaram vestimentas e cenários, dentre outras 

ferramentas pedagógicas.  

Dentre estes relatos podemos destacar aspectos presentes em quase todos anteriores à 

prática, onde os alunos destacavam a aula de dança como sendo no mínimo cômica chata e “coisa 

de mulher”. A dança que, inicialmente, para uma parte era negada por não ser algo muito comum, 

e se percebia “preconceitos” tanto pelo medo de parecer inadequado quanto pelo fato de não 

dominar bem as técnicas, nem se identificar com esta forma de arte, foi gradativamente 

envolvendo todos no processo até as apresentações. Em destaque, para corroborar com o 

exposto, transcrevemos o relato da Aluna D:  

Os alunos sentiam uma barreira de timidez mesclada com vergonha, achando que os 
colegas chamariam seu jeito de dançar de “estranho”, mas depois o professor “deu uma 
moral” e disse que isso não importa, devemos dançar porque é um meio de nos 
expressarmos, de nos comunicarmos com o mundo exterior a partir do que se sente. [...] .  

Após os encontros e reflexões acerca da dança um novo relato foi pedido com base no que 

fora vivenciado, destacamos de forma geral alguns trechos presentes na grande maioria dos 

trabalhos, onde os alunos relatam que passaram a perceber a dança como forma de libertação, 

não de prisão nem de preconceitos, mas de limites e possibilidades. Segundo o Aluno A:  

Vejo a dança de forma completa, pois pude compreender os valores e significados, dança 
é cultura; É vida [...]. Consigo perceber o empenho de todos, tanto na evolução das 
técnicas como a falta de vergonha. Acima de tudo, a dança nos proporcionou mudanças 
necessárias, deixamos os preconceitos de lado e nos aceitamos. Aceitamos como somos o 
nosso corpo e o corpo dos outros.   

Ainda em aspectos gerais nos relatos podemos perceber a concordância geral de que a 

experiência com a dança foi muito proveitosa e de crescimento para os alunos e para o professor, 

pois era antes uma atividade que muitos receavam e acabou se transformando em uma explosão 

de criatividade, interação e empenho de todos. A experiência se configurou como inovadora, 

desafiadora, motivadora e bastante divertida. 
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Ao fim do bimestre, um fato marcante foi à diversão, aceitação da dança e o entrosamento 

dos alunos, principalmente, durante os últimos encontros. A aceitação se confirma na pergunta 

que aconteceu no último dia do bimestre pelo aluno B: “E aí professor, qual será o próximo ritmo 

que vamos vivenciar?”. Esse questionamento, e tantos outros durante o bimestre, sinalizaram que 

a dinâmica e as estratégias escolhidas para se trabalhar a dança surtiram o efeito esperado, 

tornando-se gratificante para minha experiência enquanto professor. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar este relato, esperamos ter contribuído para a reflexão acerca da importância 

da inclusão de práticas corporais diversificadas no contexto escolar enquanto ferramenta 

motivacional para despertar o interesse dos alunos do Técnico integrado ao Ensino Médio o que 

pode ser empregado, também, para os demais níveis e modalidades de ensino, Na busca de 

promoção da atividade física enquanto prática integradora e participativa. 

Observamos por meio deste relato o rompimento da dicotomia com a aprendizagem, que 

dissociava o intelecto do indivíduo com seu todo. Nessa experiência os aspectos do ser humano 

em sua totalidade, especificidade, complexidade, cultura, sociabilidade, emoção, sensibilidade e 

dinâmica corporal foram considerados e respeitados. Por esse motivo, devemos compreender a 

aprendizagem como um ato corporal, fundamentados a partir da leitura de autores como Darido e 

Rangel (2005), Fernandes (2006), Freire (2010), Manfio (2008), Martín (2008), Melo (2002), 

Saraiva-Kunz (2003) e Vaz; BRITO e VIANNA (2010) entre outros. 

Como se percebe, o relato deu conta daquilo que se propôs sistematizar um exemplo de 

trabalho preocupado com a construção de uma pedagogia diferenciada para o ensino da educação 

física, e que possa servir como um momento de reflexão a todos os profissionais da área 

envolvidos com a educação básica, técnica e tecnológica.  

Objetivando a construção de uma educação integral do ser humano, torna-se relevante 

consideramos a necessidade de aprofundamento dos estudos para que se possa reverter o 

convencionalismo histórico daquela dicotomia enraizada profundamente no fazer pedagógico. 

Assim sendo, temos que criar situações com intuito de incentivar nossos alunos na apropriação do 

conhecimento de se expressarem sem medo através do corpo, como Freire (2008, p.71) deixa 

claro ao dizer, "eu não existo porque penso, mas porque vivo. Minha existência não se faz sem 

corpo, porque sou corpo. O corpo que sou é a expressão de minha existência nesse mundo, e nada 

posso realizar se não agir corporalmente”, devemos estimular os nossos alunos a existir, se 

conhecer, se libertar e interagir.  

A sociedade por meio das diversas instituições e organizações, muitas vezes, coloca limites, 
regras e obrigações desde que nascemos modificando e moldando-nos como robôs que seguem 
ordens sem muitas indagações. Cabe a nós professores libertar e incentivar o ser humano crítico 
do estudante, para que esse ser livre possa tomar decisões e buscar melhoria na sua qualidade de 
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vida. Esse pensamento não se restringe apenas a ideia de que somente a Educação Física e a Arte 
devem estabelecer diálogos com o corpo no processo de ensino aprendizagem, incumbindo, 
assim, a todos os demais componentes curriculares esta missão. 
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DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS PELO MÉTODO PRESENÇA E AUSÊNCIA, 
EM ÁGUA ARMAZENADAS EM CISTERNAS, NA COMUNIDADE RURAL MAXIXE, NO 

MUNICÍPIO DE MACAU-RN 
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RESUMO 
A água contaminada associada à falta de saneamento 
básico apresentam sérios riscos à saúde das pessoas 
em todo mundo. A falta de potabilidade nem sempre 
é perceptível à visão ou olfato, sendo necessária uma 
análise em laboratório para detectá-la. Por isso 
que se torna relevante o monitoramento 
microbiológico da água devido sua característica 
veículo de transmissão de microrganismos, dentre 
estas, os coliformes totais causadores de doenças ao 
homem. Estes são responsáveis pela ocorrência 
hepatite, disenteria, entre outros males. Esta 
pesquisa tem a finalidade de analisar a presença de 
coliformes totais em amostras de água tratada 
armazenadas em cisternas. No presente trabalho 
foram selecionadas duas cisternas (A e B), 

DETERMINATION BY THE METHOD COLIFORMS TOTAL ABSENCE AND 
PRESENCE IN STORED, WATER TANKS IN RURAL COMMUNITY MAXIXE, IN 

MACAU -RN COUNTY 
ABSTRACT 

This research aims to analyze the presence of total 
coliforms in the treated water samples stored in 
tanks. In this study were selected two tanks (A and 
B), supplied by water lorry, for human drinking water 
sampling, all located in a rural community named 
Maxixe, in the city of Macau-RN. Eight This research 
aims to analyze the presence of total coliforms in the 
treated water samples stored in tanks. In this study 
were selected two tanks (A and B), supplied by water 
lorry, for human drinking water sampling, all located 
in a rural community named Maxixe, in the city of 
Macau-RN. Eight samples were collected in total, four 
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abastecidas por carros-pipa, para coleta de água de 
consumo humano, todas localizadas em uma 
comunidade rural, de nome Maxixe, na cidade de 
Macau-RN.  Foram coletadas oito amostras, quatro 
para cada cisterna. A metodologia empregada para 
análise de coliformes foi o método presença e 
ausência. O resultado desta pesquisa revelou que as 
amostras das cisternas A e B apresentam-se 
impróprias para o consumo humano, pois todas suas 
amostras deram resultados positivos para coliformes 
totais. Isso indica a existência, em algum ponto no 
caminho percorrido pela água, da quebra de boas 
práticas de tratamento, transporte e manuseio desta, 
o que vale dizer que as informações fornecidas pelas
análises somente podem ser usadas para apontar uma
alteração de sua qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: água, cisternas, coliforme totais, método presença e ausência 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

for each tank. The methodology for the 
coliforms analysis was the presence and 
absence method. The result of this research 
revealed that the samples of tanks A and 
B are inappropriate for human 
consumption, since all of them showed 
positive results for total coliforms. This 
indicates the existence at some point in the 
path taken by the water of a breach of 
good practice in handling, transportation 
and handling of this, which is to say that 
the information provided by the analyzes 
can only be used to indicate a change in 
its quality. 

KEY-WORDS: water cisterns , total coliform , method presence and absence
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1 INTRODUÇÃO 

A água contaminada associada à falta de saneamento básico apresentam sérios riscos à 

saúde das pessoas em todo mundo, e o controle microbiológico se torna necessário devido a água 

ser usada para inúmeras atividades em nossas vidas como: beber, preparo de alimentos, limpeza, 

recreação, entre outras. 

As discussões atuais sobre escassez de água são constantes, enquanto, em se tratando de 

qualidade ainda singela, pois são constatados ainda sistemas falhos de abastecimento de água. Com 

a revogação da lei do ministério da saúde de nº 2.914/2011 que trata dos padrões de qualidade da 

água estejam mais severas em relação à anterior, o tratamento e os modelos de abastecimentos 

são inferidos como as causas de alteração qualitativa da água que chega a população, em especial 

as comunidades rurais. 

Muitas comunidades rurais no Brasil são desprovidas de água encanada, e um delas é o 

Maxixe, localizado em Macau-RN, é atendida por carros-pipas que armazenam a água em cisternas, 

método alternativo de abastecimento. Tanto as cisternas e os carros pipas apresentam alto 

potencial de contaminação, por vários fatores: características ambientais e culturais; falta de 

manutenção periódica do carro-pipa, cisternas e dos utensílios; risco de contaminação cruzada 

desde do ponto de coleta pelo carro-pipa até o reservatório do consumidor final.   

Desta forma, este artigo tem o objetivo de realizar um monitoramento microbiológico da 

água armazenadas em cisterna, afim de detectar a presença ou não de bactérias do grupo 

coliformes, que de acordo com a portaria nº2.914/2011 que pode caracterizar como própria ou não 

para consumo humano. 

Portanto, o estudo tem um papel importante para o Maxixe, pois trata, primeiramente, de 

saúde pública; e se volta também para a dignidade daquela população que encaram sérios 

problemas sociais, e que que vivem num panorama de isolamento social. Logo, o monitoramento 

bacteriológico da água disponível para esta comunidade é necessário para estimular políticas de 

prevenção e orientação quanto aos aspectos sanitários da água. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A qualidade de vida das comunidades rurais depende dos recursos disponíveis pela natureza, 

pois é dela que essas comunidades retiram seu sustento. E um dos recursos mais importante para 

a vida rural é água, as famílias utilizam ela para: produzir, criar e se alimentar (GALIZONI, 2013). 

A água foi considerada por muitas décadas um recurso natural de disponibilidade infinita, e 

os impactos sobre ela sempre foram, a presença de agentes contaminantes oriundos de dejetos 

domésticos e industriais, impossibilitando a autodepuração dos corpos hídricos de forma rápida e 

efetiva (PHILIPPI JR & MARTINS, 2005 apud XAVIER, 2010).  

Com o passar dos tempos, o parâmetro de qualidade da água deixou de ser apenas pela 

aparência, os aspectos sensoriais como cor, odor e sabor, eram os parâmetros que definiam sua 

fonte. (Mello, 1991). 

Nesta perspectiva que surge os documentos que estabelecem o controle de qualidade, é o 

caso da portaria do Ministério da saúde de nº 2.914/2011, que está em vigor, que estabelece os 

padrões de qualidade da água, e defini especificidade para a forma de abastecimento como é o caso 

da solução alternativa por meio de carros-pipa, e o Maxixe é correspondida por esse método. 

Os microrganismos são introduzidos no organismos humano por via cutânea ou por ingestão 

de água contaminada YAMAGUSHI (2013), assim é possível que haja contaminação pelo contato no 

banho, durante o preparo de alimentos ou ingestão de líquidos e alimentos contaminados. 

Em virtude das precárias condições de saneamento e má qualidade das águas, as doenças 

diarreicas de veiculação hídrica, como: febre tifoide, cólera, hepatite A, verminoses, entre outras, 

eram responsáveis por várias causas de mortes de crianças MONTEIRO (2012), a comunidade do 

Maxixe faz parte desse quadro e está propicia a passar por as mesmas situações. 

Portanto, o abastecimento de forma alternativa por carros pipas foi empregado para 

atender, sobretudo, as comunidades rurais que não tinham acesso a água potável. Embora essa 

prática de distribuição de água não seja a das mais confiáveis, pois, dependendo das condições de 

higiene do transporte e da origem da água, pode apresentar altos riscos de contaminação 

(Gnadlinger, 2007).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta e processamento dos dados 

o Parâmetro em estudo: coliforme totais

o Periocidade de coleta: semanalmente

o Período de monitoramento: início – 11/02/2015 à 05/03/2015

3.2 Plano de Amostragem

1102



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

A amostragem foi determinada com base no número de cisternas a comunidade possui 3 

(três) cisternas em operação (com água) para atender cerca de cinco famílias, porém foram 

monitoradas somente 2 (duas) cisternas, foram escolhidas estas 2 (duas) pelo fato de terem sido 

abastecidas no mesmo dia, porém o monitoramento foi realizado individualmente. 

A amostragem foi realizada conforme tabela abaixo: 

Tabela 1: plano de amostragem

Datas de coletas 

Cisterna 11/02/205  19/02/2015 26/02/2015  05/03/2015 

“A” Amostra 1  Amostra 2 Amostra 3 Amostra 3 

“B” Amostra 1  Amostra 2 Amostra 3 Amostra 3 

Total   8 amostras 

Foram coletada 4 (quatro)amostras para cada cisterna para análises microbiológica, 

sempre em triplicata, utilizando o método P/A como mostra a Figura III, e preservando as amostras 

em caixa térmica, como mostram as Figuras I e II (arquivos pessoal).

Figura I - Frasco de coleta 

Fonte: arquivo pessoal Fonte: arquivo pessoal 

Figura II - caixa térmica c/ gelo 
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 Figura III - Metodologia p/ análise de água pelo método presença/ausência 

Fonte: CESTEB, 2014 

3.3 Análises dos dados 
A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da saúde que está em vigência define os padrões de 

potabilidade da água em todo território brasileiro (Brasil, 2011).  

E para coliforme totais a legislação defini que: “Apenas uma amostra, entre as amostras 

examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo” 

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Os microrganismos do grupo coliformes foram detectados em todas as amostras analisadas, 

com a constatação de crescimento variando de 15 horas a 30 horas, de acordo com a Figura III, em 

a mudança da cor roxa para amarela aponta presença presuntiva do grupo coliformes totais.  

Todos os testes que apresentam resultados positivos no teste presuntivo foram submetidos 

ao teste confirmatório, e os crescimentos observados, cultivados em caldo verde brilhante bile 2% 

e classificados por técnicas tradicionais de microbiologia, que confirmaram a presença de coliformes 

totais nas 8 amostras analisadas, 4 da cisterna “A” e 4 da “B”, como mostram as Figuras IV e V 

(arquivos pessoal). 
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 Figura IV - teste presuntivo P/A     Figura V - teste confirmativo c/ V.B      

Fonte: arquivo pessoal Fonte: arquivo pessoal 

A prática tem mostrado a necessidade de se aplicar um plano de amostragem de modo a 

analisar em triplicata, uma vez que cada frasco que chega ao laboratório pode ter sofrido no ato da 

coleta ou no transporte alteração das condições higiênico-sanitária, Embora aumentem a 

quantidade de preparo de meio de cultura e uso de mão de obra. 

O teste proposto não quantifica a população de coliformes, fornecendo apenas resultados 

expresso em termos de presença e ausência, que significa, respectivamente, resultados positivos ou 

negativos 

No entanto, para o propósito básico dessa análise nas cisternas que armazenam água para 

consumo, o simples fato da presença de coliformes, sejam eles quais forem e em que quantidade 

estiverem, já estaria absolutamente fora de propósito, tornando o produto impróprio para o 

consumo da população do Maxixe. 

A detecção de microrganismos coliformes nas amostras de água constitui uma indicação de 

existência, em algum ponto no caminho percorrido pela água, de quebra das boas práticas de 

procedimentos, o que vale dizer que as informações fornecias pelas análises somente podem ser 

usadas para apontar as causas da anormalidade. 

Portanto, as falhas nos procedimentos de boas práticas: tratamento, transporte e 

manipulação; inferem as causas constantes de contaminação das águas disponível para população 

do Maxixe. 

5  CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demostram que a água tratada que são armazenadas nas cisternas da 

comunidade do Maxixe está em não conformidade com os padrões de potabilidade estabelecida 

pela portaria da MS 2.914/2011, uma vez que todas as cisternas A e B apresentam presença de 

coliformes toais. Desta forma, torna-se necessário maior atenção na limpeza dos reservatório do 

carro-pipa, cisternas e utensílios, de forma a minimizar a contaminação da água disponível para o 

consumo do Maxixe, garantindo a qualidade da água que chega ao consumidor. 
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MAPEAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO EM 
SETORES DA UFERSA-CARAÚBAS 

Dantas, Rejane Ramos 1 ; Praxedes, Dalilla de Medeiros 2 ; Silva, Josué Tássio de Melo³; Júnior,Raimundo

Alves Carvalho 4 
E-mail: rejane@ufersa.edu.br1; dalyllapraxedess2@hotmail.com2 ; josuetassio_rn@hotmail.com³;

junior.r.a.c.j@hotmail.com4 

RESUMO 

Grande parte das atividades às quais o 

homem tem se dedicado, apresenta uma série de 

riscos em potencial, frequentemente, concretizados 

em lesões que afetam sua integridade física ou sua 

saúde. Esse trabalho teve como objetivo a elaboração 

do mapeamanto de riscos no ambiente de trabalho 

em setores. A pesquisa foi realizada no complexo de 

laboratórios de química I e II da Universidade Federal 

Rural do Semiárido-UFERSA, Campus Caraúbas. Nos 

setores de trabalho, foram feitas análises de 

identificação de riscos, aplicação de questionários 

específicos aos setores e posteriomente elaborado os 

mapas de riscos. Foram avaliados os riscos 

ocupacionais: fisicos, químicos, biologicos, 

ergonômicos e de acidentes, e o grau médio, minimo 

e elevado. Nos laboratorios de quimica I e II foram 

observados riscos quimicos e ergonomicos com grau 

médio e minimo, respectivamente. Para o índice de 

ruídos nos setores de trabalhos, os valores 

encontrados estão de acordo com a Norma 

Regulamentadora (menor que 85 dB). As informações 

colhidas foram necessárias para a confecção do 

mapeamento e mapa dos riscos proposto, dando aos 

servidores um meio de conhecimento acerca das 

ameaças encontradas nos seus postos de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapas de risco, Trabalhadores, Saúde, Segurança do Trabalho. 

MAPPING OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE WORKPLACE IN 
SECTORS UFERSA - CARAÚBAS 

ABSTRACT 
Most of the activities to which man has been 
dedicated, presents a number of potential risks, often 
implemented in injuries affecting their physical 
integrity or health. This study aimed to the 
preparation of the risk mapping in the workplace in 
sectors. The survey was conducted in complex 
chemistry labs I and II of the Federal Rural University 
of the Semi-Arid-UFERSA, Campus - Caraúbas. In the 
sectors of work, risk identification analyzes were 
made, questionnaires and after, elaborate risk maps. 
physical, chemical, biological, ergonomic and 

accidents, and the average, minimum and high level 
occupational hazards were evaluated. In the 
laboratories of chemistry I and II were observed 
ergonomic risks with average degree and minimum, 
respectively. To noise ratio in the sectors of work, the 
values are in agreement with the Regulatory Standard 
(less than 85 dB). The information collected was 
necessary for making mapping and map of the 
proposed risk by giving servers a means of knowledge 
about the threats encountered in their jobs. 

KEY-WORDS: Risk maps, works, health, Workplace safety. 
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Início 

A Segurança e Saúde do Trabalho vêm se erguendo como um dos principais 

pontos onde se tem visto crescimento acentuado da sua influência dentro da esfera 

profissional das empresas, organizações. Ela é um conjunto de medidas adotadas que 

visam manter a integridade física e mental dos trabalhadores, evitando sua exposição 

às doenças ocupacionais, riscos e acidentes no âmbito de trabalho. 

Em 23 de fevereiro de 1999, por meio da Portaria 08, foi aprovada a atual 

versão da NR-5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA). A CIPA - tem 

como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

Conforme a Portaria nº 05, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, a elaboração do Mapa de Riscos é obrigatória para empresas com grau de 

risco e número de empregados que exijam a constituição de uma Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes. Trata-se de uma representação gráfica, cujo conteúdo 

tem por finalidade informar aos circulantes do ambiente, qual risco estará submetido 

e em determinado setor. Ele deve ser afixado em locais acessíveis e de fácil 

visualização. Esse mapa é feito a partir do layout (planta-baixa) do local que irá ser 

aplicada essa metodologia, ele possui círculos de cores e tamanhos diferentes onde 

essas desconformidades apresentam qual o risco que contém em determinado local e 

seu grau. De acordo com a Portaria nº 25, o Mapa de Riscos deve ser elaborado pela 

CIPA, com a participação dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo e com 

a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) do estabelecimento, quando houver. O mapa de riscos deve ser 

elaborado por essa comissão com o objetivo maior de evitar acidentes de trabalho 

dentro dos setores laborais. Quando não existe tal comissão ele pode ser elaborado 

por profissional qualificado na área da Segurança do Trabalho. Portanto, devem-se 

reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação da 

Segurança e Saúde no Trabalho no ambiente laboral e possibilitar, durante a 

elaboração desse mapa de riscos, a troca e divulgação de informações entre os 

trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Bibliografia 

Para Cardella (2010), Segurança do Trabalho corresponde a um conjunto de 

ações e procedimentos que tem como objetivo primordial, minimizar os danos e 

perdas gerados por agentes agressivos aos trabalhadores. No Brasil teve início a 

preocupação com a saúde dos trabalhadores, salientando que nem sempre foi assim, 

ou melhor, nem sempre existiu. No Brasil, mais precisamente na época colonial, de 

uma forma generalizada a assistência médica ao trabalhador era escassa. Os 

escravos, quando enfermos ou acidentados, contavam somente com a caridade dos 

seus senhores (TOLEDO, 2008).  

Visando preservar a saúde do trabalhador, foi fundada, em 1941, a Associação 

Brasileira para a Prevenção de Acidentes e em maio de 1943, por meio do Decreto-Lei 

5.452, foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (TOLEDO, 2008). 

Importante destacar que em 6 de julho de 1978 foi publicada a Portaria 3.214, que 

aprovou e expediu 28 Normas Regulamentadoras (SILVA, 2008). Atualmente existem 

36 normas. 

2.1.1 Normas Regulamentadoras 

As Normas Regulamentadoras foram criadas pelo MTE- Ministério do Trabalho e emprego, e 

tem como objetivo oferecer diretrizes básicas que promovam saúde e segurança aos 

trabalhadores assim como o cumprimento da CLT-Consolidação das Leis de Trabalho. 

Quando se trata de Mapa de Risco, temos três Normas Regulamentadoras-NR, que são de 

suma importância para sua elaboração. Elas oferecem instruções para a confecção do 

mapeamento de risco, são elas: NR 4, NR 5 e NR 9. 

2.1.2 Norma Regulamentadora – 4 

A NR 4 refere-se ao SESMT - Serviço especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho. Trata-se de uma equipe de profissionais da área de saúde do trabalho 

que visam a integridade física do trabalhador. De acordo com o item 4.1 da Publicação 

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 D.O.U. 06/07/78, As empresas privadas e 

públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho. 
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2.1.3 Norma Regulamentadora – 5 

De acordo com a publicação Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 D.O.U.06/07/78, 

A NR5 que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA - tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

2.1.4 Norma Regulamentadora – 9 

A Norma Regulamentadora NR 9 trata do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, De acordo com o texto dado pela Portaria SSST n.º 25, 29 de dezembro de 1994, 

item 9.1 Do objeto e campo de aplicação, Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle 

da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

2.2 Risco 

De acordo com a definição da FUNDACENTRO (2005), risco é a combinação da 

probabilidade de ocorrência e a magnitude de um evento indesejado. Os danos 

decorrentes desta situação podem ser sobre seres vivos ou materiais. Os eventos 

ocorridos anteriormente ao dano são denominados causas, e estas são denominadas 

como fatores ou situações de risco. 

2.2.1 Classificação dos riscos 

O Anexo IV da Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, não define os parâmetros para 

classificar os riscos em grandezas proporcionais às suas intensidades, existem algumas 

definições que descrevem parâmetros de forma coerente, conforme a figura 1 é possível 

observar-los com clareza. 

2.2.2 Riscos Ambientais 

São considerados riscos ambientais os agentes biológicos, físicos e químicos além dos riscos 

de acidentes ou mecânicos e ergonômicos que possam existir no ambiente de trabalho que 

venham a causar danos à saúde e segurança do trabalhador. 
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3. Mapa de Risco

O mapa de risco é um modelo participativo e pode ser um aliado de empresários e 

empregados para evitar acidentes, encontrar soluções práticas para eliminar ou controlar 

riscos, melhorar o ambiente e as condições de trabalho e a produtividade. Com isso 

ganham os trabalhadores, com a proteção da vida, da saúde e da capacidade profissional. 

Este deve ser de fácil visualização e afixado em locais acessíveis, para informação e 

orientação de todos aos que ali atuam e de outros que eventualmente transitem pelo 

local. No mapa de riscos, círculos de cores e tamanhos diferentes mostram os locais e os 

fatores que podem gerar situações de perigo pela presença de agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes, além disso alguns mapas também utilizam 

números que indicam a quantidade de pessoas expostas a tais risco em determinado 

ambiente. Nas Figuras 1 e 2 respectivamente, pode ser observada a forma de ilustração da 

gravidade do risco e da simbologia de cores. 

    Figura 1: Gravidade de risco    Figura 2: Cores  usadas no mapa de risco. 

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada através de análise, identificação de riscos, aplicação de 

questionários específicos ao setor estudado, e elaboração de mapas de riscos dos setores 

de laboratório de química I e II da UFERSA – Campus Caraúbas. É uma pesquisa avaliativa, 

onde se caracteriza como qualitativa e quantitativa pelo fato de ser direcionada a 

obtenção de dados descritivos mediante contato direto com o objeto de estudo, neste 

caso, os setores estudados da UFERSA – Campus Caraúbas e após a avaliação dos riscos de 
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agentes causadores de prejuízos à saúde dos servidores foi feita a mensuração dos riscos 

específicos como o ruído.

3.1 Equipamentos utilizados

O equipamento usado para a medição dos ruídos foi o decibelímetro. É um 

equipamento que mede o nível de pressão sonora ou intensidade do som dentro de um 

ambiente. Sua unidade logaritma de leitura é o decibel (dB). São classificados em 

analógicos, digitais e de tipo/classe de zero até três.  

3.2  Mapa de Risco

Na elaboração do Mapa de Riscos foi necessária a participação do servidor em cada 

local de trabalho, onde foram registrados os riscos existentes e a percepção de cada um 

relacionada às condições de trabalho. As etapas do mapa de riscos compreende conhecer 

o processo de trabalho no local analisado, identificar os riscos existentes, as medidas

preventivas existentes e sua eficácia, identificar os indicadores de saúde e conhecer os

levantamentos ambientais já realizados no setor. O conhecimento dos instrumentos e

materiais de trabalho é de suma importância, assim como definir em detalhes as

atividades exercidas e o ambiente onde estas são executadas. É importante também saber

quais são as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos

mesmos riscos, pois são informações preciosas para diagnosticar doenças profissionais e as

causas mais frequentes de ausência ao trabalho. Deve-se buscar conhecer os

levantamentos ambientais já realizados no local, proporcionando desta forma subsidio

para a elaboração/renovação do Mapa de Riscos, sobre o layout da empresa.

Após a identificação dos ambientes onde prevaleciam possíveis ameaças aos 

profissionais, foi aplicado um questionário específico que tinha como objetivo colher as 

informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança, e saúde 

dos trabalhadores na instituição. Foram realizadas medições de ruído com os instrumentos 

de medições devidamente calibrados e aplicando as instruções de medição dadas pela 

Norma Regulamentadora 15. Em cada setor foram realizadas cinco medições com o 

decibelímetro para obtenção de uma faixa de ruído mais precisa e verdadeira calculada 

através de uma média simples. Foram usadas as plantas baixa originais da universidade 

para elaboração dos mapas. Após a realização do mapeamento de risco, foi feito a análise 

dos perigos percebidos e assim estabelecidos em gradações: pequeno, médio e grande. 

Seguindo a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua 

natureza e a padronização das cores correspondentes, foi produzido o mapa colocando os 

riscos e seus graus condizentes nos determinados setores. 
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Apesar das portarias da Norma Regulamentadora 15 exigirem a elaboração dos 

mapas de riscos, a instituição de ensino (UFERSA) não há a necessidade, como também 

todas aquelas repartições no qual seu regime dado pelo Ministério do Trabalho é 

autarquia e não celetista. Depois de constatado os riscos presentes nos setores com todas 

as informações colhidas, foi possível iniciar a construção do mapa de risco. Os mapas de 

riscos confeccionados do laboratório de química I e II, encontram-se nas figuras 3 . 

Figura 3: Mapa de Risco Laboratório I e II 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após toda pesquisa realizada foi observado visto que os setores de trabalho 

estudados do campus da UFERSA- Caraúbas são climatizados, tem uma boa estrutura física 

e oferecem conforto para o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores, todavia, é 

necessário atenção quanto à adaptação do trabalhador ao seu ambiente profissional, pois 

é nesse local que ele passa maior tempo do seu dia. Os setores dos laboratórios de 

Química I e II necessitam da instalação de extintores de incêndio, cadeiras ergonômicas, e 
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melhor arranjo físico para que nenhuma ameaça venha a prejudicar a saúde e segurança 

dos trabalhadores.  

Foram encontrados nos setores riscos com graus significativos para a saúde dos 

servidores da UFERSA Caraúbas. No setor do laboratório de Química I e II os trabalhadores 

estão expostos ao risco químico em grau médio, eles manipulam diariamente elementos 

químicos que em determinada concentração ao entrar em contato com vias cutâneas e 

aéreas e também por ingestão podem causar danos a saúde, como por exemplo formol, 

HCL (ácido clorídrico), H2SO4 (Ácido Sulfúrico), NaOH (Hidróxido de sódio), Clorofórmio, 

metanol, Hexano, entre outros. Além disso, alguns materiais emanam gases e vapores que 

mesmo com o uso do equipamento de proteção coletiva específico para manipular 

produtos químicos voláteis ainda sim permanecem no ambiente podendo ser inalado e 

prejudicar à saúde do indivíduo. Os trabalhadores desse setor receberem um adicional de 

insalubridade de 10% em seu salário devido a suas tarefas possuírem tais riscos. Também 

foram encontrados riscos de incêndios, pois manipulam líquidos inflamáveis . Para esse 

setor também foi identificado o risco ergonômico em grau mínimo que é provocado devido 

à má postura do trabalhador durante a lavagem de vidraçarias, A altura das pias dos 

laboratórios causam incomodo devido a serem baixas forçando assim uma postura 

incorreta do indivíduo que venha a utilizar. Além disso, A falta de encosto para os pés que 

mantem o descanso dos membros inferiores enquanto estiverem sentados, e as cadeiras 

que a partir de uma avaliação visual, foi percebido que são inadequadas a altura e falta de 

braços que poderiam oferecer mais conforto ao trabalhador, acarretam riscos à saúde. Foi 

percebido a falta de extintores nesses setores. Na tabela 1 abaixo estão demonstrados os 

riscos encontrados nos setores estudados. 

Tabela 1: - Riscos encontrados nos setores de trabalho da UFERSA Caraúbas e seus respectivos graus.

SETOR RISCO GRAU 

Laboratório de Química I e II Risco Químico, Risco 

ergonômico 

Médio, Mínimo 

Em relação às medicões de ruído podem ser vistos na Tabela 2 . 
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Tabela 2: índice de ruído nos setores estudados da UFERSA-Caraúbas

SETOR ÍNDICE (dB) - MAX ÍNDICE(dB) – MIN 

Laboratório de Química I 52,6 50,35 

Laboratório de Química II 52,3 50,5 

As medições foram realizadas com intuito de verificar o índice de ruídos nos setores 

de trabalho. Os valores encontrados não ultrapassam os 85 dB no qual é o valor limite 

dado pela Norma Regulamentadora 15, com isso não refletem um risco físico para os 

trabalhadores dos setores estudados. Com a elaboração do mapa de risco podemos 

identificar os perigos nos quais os trabalhadores estarão expostos em seu ambiente de 

trabalho, através da identificação dos riscos tem-se a oportunidade de adotar as medidas 

de controle cabíveis a cada situação encontrada. Cada setor necessita de uma medida 

específica para que os riscos encontrados não venham a provocar possíveis acidentes de 

trabalho. Aos setores dos laboratórios de química I e II, foi abordado a relevância dos 

extintores para prevenção de incêndios nesses locais como também instruções sobre o uso 

de EPI’s dentro do seu âmbito de trabalho. O risco mais encontrado nos setores estudados 

foi o risco ergonômico, sendo ele em maioria em grau de mínimo a médio. Os 

trabalhadores do laboratório de química I e II fazem o uso correto dos EPI’s no ambiente 

de trabalho; porém não possuem extintores de incêndio que são EPC’s importantes para 

esses setores devido aos riscos relacionados a esses ambientes.  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do mapa desencadeou reflexões sobre o papel e a importância dos 

trabalhadores, o que poderia sustentar a construção coletiva dos objetivos e da missão da 

instituição, com foco na qualidade total do trabalho. A busca por métodos que promovam 

a saúde e segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho traz benefícios tanto 

para a instituição quanto para os servidores tendo em vista que o conforto e segurança são 

pontos essenciais para o bom cumprimento das atividades profissionais dentro do local de 

trabalho. Portanto, a informações colhidas foram necessárias para a confecção do 

mapeamento e mapa dos riscos proposto, dando aos servidores um meio de 

conhecimento acerca das ameaças encontradas nos seus postos de trabalho. 
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ACADEMIA AO AR LIVRE: PERCEPÇOES ACERCA DA MELHORIA  DA 
QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS FREQUENTADORES DA PRAIA DO MEIO 

NATAL/RN 

A.R. S. Oliveira1 e E. C. F. Alves2 
E-mail: andreza_regina@yahoo.com.br1; elainecarrilho_duda@hotmail.com2

RESUMO 

O Brasil vem acompanhando um aumento da 
população de idosos. Eles estão vivendo mais e a 
procura por atividades de lazer e recreação para 
melhoria da qualidade de vida está cada vez mais 
comum no cotidiano destes. Neste sentido, este 
estudo descritivo objetivou identificar a 
percepção dos idosos a cerca da melhoria da 
qualidade de vida a partir da pratica de atividade 
física realizada na academia ao Ar Livre localizada 
na Praia do Meio em Natal/RN, bem como 
identificar a motivação para a prática dessas 
atividades. Utilizou-se da abordagem qualitativa e 
para a coleta de dados a aplicação de uma 
entrevista estruturada aplicada no mês de 
fevereiro do ano de 2015 com 11 idosos dos sexos 
femininos e masculinos freqüentadores da 
academia. Neste estudo constatou-se, através da 

entrevista, que 36,37% dos entrevistados são do 
sexo masculino, enquanto 63,63% são do sexo 
Feminino. O que motivou estes a freqüentarem a 
academia ao Ar Livre da Praia do Meio foi: 
Melhoria na saúde e indicação médica, 36,36 %; 
por ser próximo de casa e combate ao 
sedentarismo 18,18%; dores nas articulações 
9,10%. Quanto à percepção sobre a melhoria da 
qualidade de vida 100% dos entrevistados 
afirmaram que sua vida melhorou após 
freqüentarem Academia ao Ar Livre, dentre os 
fatores que mais contribuíram para a melhoria da 
qualidade de vida dos idosos entrevistados 
destacamos: melhoria das doenças crônicas 
63,64% e disposição para realizar atividades da 
vida diária 27,27%. 

ACADEMY OUTDOORS : PERCEPTIONS ABOUT IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF 
ELDERLY MIDDLE BEACH GOERS NATAL/RN 

ABSTRACT 

Brazil has been following an increase in the elderly 
population. They are living longer and the demand for 
leisure and recreational activities to improve the 
quality of life is increasingly common in the daily lives 
of these. Thus, this descriptive study aimed to 
identify the perception of the elderly about improving 
the quality of life from the practice of physical activity 
performed at the gym Outdoor located in Praia do 
Meio Natal / RN and identify the motivation for 
practice these activities. We used a qualitative 
approach and data collection application of a 
structured interview applied in February of 2015 with 
11 subjects of female and male at the health club. In 

this study it was found through the interview that 
36.37% of respondents are male, while 63.63% were 
female sex. What motivated these to attend the gym 
Outdoor Meio beach was: Improved health and 
medical indication, 36.36%; to be close to home and 
combat sedentary 18.18%; joint pain 9,10%. As 
perceptions about the improvement of 100% quality 
of life of respondents said that their lives improved 
after attending Outdoor Academy, among the factors 
that most contributed to improving the quality of life 
of elderly respondents include: improvement of 
chronic diseases 63, 64% and willingness to perform 
activities of daily life 27.27%. 

PALAVRAS-CHAVE: Academia ao ar livre, Qualidade de vida do idoso

KEY-WORDS: Outdoor gym, quality of life of the elderly
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1   INTRODUÇÃO

A população de idosos no Brasil vem crescendo em números absolutos e relativos. Segundo 

pesquisas do IBGE “[...] os próximos 20 anos indicam que a população idosa poderá exceder 30 

milhões de pessoas ao final deste período, chegando a representar quase 13% da população” 

(IBGE, 2002).  Com essa demanda crescente da população de idosos no Brasil surge também os 

programas e políticas públicas para a chamada “terceira idade” as quais objetivam principalmente 

promover saúde, socialização, prevenir doenças, obter mais qualidade de vida através, 

principalmente, da prática alguma atividade de lazer. 

Sendo assim o lazer está se tornando uma das praticas mais freqüentes para os idosos, 

evitando assim o sedentarismo, buscando uma melhor qualidade de vida. Marcellino (2002, p.45) 

defende não apenas a pratica de atividades de lazer, “mas todos os itens que dizem respeito à 

terceira idade que devem ser considerados, cada vez mais, como importantes, merecedores de 

estudos, e para os quais devem ser buscadas soluções”. 

Nesse sentido, os idosos buscam por uma qualidade de vida melhor, pela convivência com 

outras pessoas, pelo fato de estar ocupado é o que muitos procuram nas atividades  físicas e de 

lazer, para melhor promover a sua própria saúde. 

A Academia ao Ar Livre surgiu em de 2005 do programa Brasil Saudável, do Ministério da 

Saúde. Este programa surgiu para cumprir o compromisso do Brasil com as diretrizes previstas 

pela "Estratégia Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde", lançada em 2004 pela 

Organização Mundial da Saúde, de modo a melhorar a qualidade de vida da população mundial 

através da prática de atividade física. Em 2011 o programa Brasil saudável foi destituído, e 

instituído o programa academia saudável, pelo Ministério da Saúde, que conta com pólos de 

espaços físicos dotados de equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, com o objetivo de 

contribuir para a promoção da saúde e promoção do cuidado e de modos de vida saudáveis da 

população. 

Em Natal, a primeira academia ao ar livre Em Natal, a primeira academia ao ar livre, foi 

implantada na Praça Augusto Leite, no bairro de Tirol, essa idéia começou em São José de Mipibu, 

que foi o primeiro município a implantar a academia ao ar livre no Estado do Rio Grande do Norte. 

Em Natal atualmente existem 28 academias ao ar livre, que funcionam nas praças nas quatro 

zonas da cidade (norte, sul, leste e oeste), e são monitoras pela SEMSUR (Secretária Municipal de 

Serviços Urbano). Os locais de funcionamento das academias são locais de circulação de pessoas, 

que acabam se tornando ponto de encontro para a comunidade, colaborando também para a 
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melhoria da qualidade de vida. 

O conjunto compreende atividades para fortalecer, alongar e relaxar, dar agilidade e 

promover a flexibilidade da maioria dos músculos do corpo humano. A grande vantagem é que os 

aparelhos usam o peso e a força do próprio usuário para movimentá-los, garantindo mais saúde 

sem exigir grande esforço, tendo como objetivo o combate ao sedentarismo. As Academias ao ar 

livre atraem públicos variados e de diferentes classes sociais, principalmente os idosos. Além de 

proporcionar o exercício em praça pública, que melhoram o condicionamento físico dos idosos, o 

estímulo a prática de atividades físicas em outros locais, a procura de informações sobre 

alimentação, melhora de bem estar e convivência. 

[...] Dessa forma, o idoso não pode ser mais visto como um ser que não 
tem mais nada a oferecer, ou associado à imagem de doença, incapacidade e 
dependência. O “idoso” existe por causa de uma classificação cronológica e pela 
necessidade de identificar ou descrever com uma palavra o ser humano nas 
diferentes fases da vida. Mas na verdade a pessoa que chega e ultrapassa os 60 
anos de idade é um ser humano vivenciando mais uma etapa de sua vida [...]. 
MATSUDO, 2001, p. 17. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é estudar a concepção da mudança do estilo de 

vida dos idosos frequentadores da academia da terceira idade da Praia do Meio Natal/RN, para a 

prática da atividade física; o fator motivacional e o beneficio que trouxe para a qualidade de vida 

de cada idoso, tendo como caráter principal mostrar a importância da prática da atividade física na 

qualidade de vida de cada um. 

2   REVISÃO BIBLIOGRAFICA

 A importância do lazer ganhou destaque a partir do século XX com o advento da 

industrialização. Segundo MARCELLINO (2002, P.3) “ A partir dos anos 50 o lazer passa a ser objeto 

de estudo sistemático nas modernas sociedades urbano industriais, quer capitalistas, quer 

socialistas”. Contudo, o lazer no Brasil só ganha mais fôlego com o processo de urbanização. 

A prática da atividade física regular reduz o risco de várias condições crônicas entre os 

idosos incluindo hipertensão, diabetes, desordens metabólicas, bem como diferentes estados 

emocionais nocivos, como depressão. Assim o aumento do nível de atividade física do idoso 

parece exercer um forte impacto positivo na qualidade de vida das pessoas acima de sessenta 

anos. Cinco fatores são recomendados para o idoso ter saúde: vida independente, casa, ocupação, 
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afeição e comunicação Se algum desses fatores estiver deficiente a qualidade de vida do idoso 

estará comprometida. 

Neri, A.L. (2002 p. 27), afirma que as dificuldades do idoso em realizar as atividades da

vida diária, devido a problemas físicos, ocasionam dificuldades na manutenção da autonomia. 

Dentre os inúmeros benefícios que a prática de exercícios físicos promove, um dos principais é a 

proteção da capacidade funcional, principalmente nos idosos. Por capacidade funcional entende-

se o desempenho para a realização das atividades do cotidiano ou atividades da vida diária. As 

atividades da vida diária (AVD) são referidas como: tomar banho; vestir-se, levantar-se e sentar-se, 

caminhar a uma pequena distância; ou seja, atividades de cuidados pessoais básicos e, as 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD) como: cozinhar, limpar a casa, fazer compras, 

jardinagem; ou seja atividades mais complexas da vida cotidiana. Um estilo de vida fisicamente 

inativo pode ser causa primária da incapacidade para realizar AVD, comprometendo a autonomia 

dos idosos.  

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais (Resolução CNAS nº. 

109/2009), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idoso é um serviço da 

Proteção Social Básica que tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento de autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e  na prevenção de situação de 

risco social. 

Sendo assim é muito importante os grupos de idosos, formados por instituições privadas, 

filantrópicas e públicas, o envelhecimento hoje sendo um desafio a toda a sociedade brasileira e a 

todos os poderes públicos, na criação de novas políticas publicas para o esporte e o lazer. 

3   MATERIAL E MÉTODO

Este estudo descreveu a concepção a cerca da mudança de estilo de vida dos idosos 
freqüentadores da praia do meio em Natal/RN a partir da pratica da atividade física na academia 
ao ar livre localizada neste mesmo bairro, para tanto, realizou-se uma pesquisa do tipo descritivo-
qualitativo.  

A pesquisa foi desenvolvida no mês de fevereiro do ano de 2015 no bairro da Praia do 
Meio, distrito leste do município de Natal, capital do estado Rio Grande do Norte. 

A entrevista foi utilizada enquanto instrumento para a coleta de dados desse estudo. Essa 
técnica de coleta de informações permite captar, mediante narrativas dos próprios sujeitos, 
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valores e percepções que estão envoltos nos assuntos dirigidos, e ainda, de acordo com Minayo 
(1999) possibilita a transmissão das representações de grupos determinados, em condições 
históricas, socioeconômicas e culturais específicas. Foram escolhidos 11 idosos entre o sexo 
masculino e feminino, frequentadores da Academia ao Ar Livre, com idade a partir de 60 anos e
que frequentavam a academia pelo menos três vezes na semana.

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Perante pesquisa realizada com os idosos frequentadores da Praia do Meio, Natal/RN, em
fevereiro de 2015, os entrevistados são do sexo masculino e feminino, e tivemos os seguintes 
resultados: 

Tabela 1 – Distribuição dos idosos por sexo: 

Idosos > de 60 anos

Sexo Nº % 

Masculino 04 36,37 

Feminino 07 63,63 

Total 11 100,00 

Tabela 2 – Distribuição dos idosos por ocupação: 

Ocupação Nº % 

Aposentado 06 54,55 

Autônomo 03 27,27 

Trabalham 02 18,18 

Total 11 100,00 

Tabela 3 – Distribuição dos idosos por Bairro de moradia: 
Bairro Nº %

Brasília Teimosa 01 9,10 

Praia do Meio 07 63,63 

Rocas 03 27,27 

Total 11 100,00 

Durante a entrevista foi questionado há quanto tempo os idosos praticam atividade física, 

onde 9,10% responderam menos de 01 ano, 45,45% entre 01(um) a 05(cinco) anos e 45,45% mais 
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de 05(cinco) anos, Podemos perceber que 100% dos entrevistados freqüentam a academia ao ar 

livre da Praia do Meio a mais de 03(três) meses, ao perguntar o que motivou a esses idosos a 

freqüentar esta academia, obtivemos por se sentirem com necessidades tais como: sedentarismo 

e por serem próximos de casa 18,18%, dores nas articulações 9,10%, melhorias na saúde e por que 

gosta 36,36% e Indicação médica 36,36%.  

A velhice bem-sucedida tem uma idéia de manutenção dos níveis habituais de adaptação 

do indivíduo onde, segundo (NERI, 1995, p. 34):  

Velhice bem-sucedida é assim uma condição individual e grupal de bem-

estar físico e social, referenciada aos ideais da sociedade, às condições e aos 

valores existentes no ambiente em que o indivíduo envelhece e às circunstâncias 

de sua história pessoal e de seu grupo etário. [...] Uma velhice bem-sucedida 

preserva o potencial individual para o desenvolvimento, respeitados os limites da 

plasticidade de cada um, NERI, 1995, p. 34.  

Foto 1: Placa com orientações, para pratica de exercícios da 
academia ao ar livre. 
Fonte: Elaine Cristina

1122



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Na pesquisa foi questionado aos entrevistados, o que melhorou em sua vida depois que 

passou a freqüentar esta academia, os mesmos disseram que a depressão 9,09%, a saúde geral e 

as doenças crônicas (osteoporose, hipertensão, diabetes e etc.,) 63,64%, a articulação e mais 

disposição nos afazeres de casa 27,27%, sabemos que os idosos se sentem muito bem, realizando 

suas tarefas de casa e até mesmo se sente seguro em ficar sozinho.  Perguntamos ao mesmo o 

que eles entendiam por qualidade de vida, foi respondida da seguinte forma: saúde e viver bem 

(ter tranqüilidade, dormir bem, ter dinheiro) 36,36%, praticar esporte e ter uma boa alimentação 

54,55% e sair do sedentarismo 9,09%. 

Com base na análise dos dados coletados à luz da revisão bibliográfica específica, podemos 

afirmar que os idosos através de suas atividades físicas, se sentem melhor, criam vínculos de 

amizades e sentem-se mais independente nos seus afazeres domésticos. Segundo Neri (2003, p. 

10) Avaliar a qualidade de vida na velhice implica na adoção de múltiplos critérios de natureza

biológica, psicológica e socioestrutural. Vários elementos são apontados como determinantes ou 

indicadores de bem-estar na velhice: longevidade; saúde biológica; saúde mental; satisfação; 

controle cognitivo; competência social; produtividade; atividade; eficácia cognitiva; status social; 

renda; continuidade de papeis familiares e ocupacionais, e continuidade de relações informais em 

grupos primários (principalmente rede e amigos). 

FOTO 2: A Academia ao ar livre
Fonte: Elaine Cristina 
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5   CONCLUSÃO
Ao realizar esta pesquisa podemos concluir que as atividades físicas são de 

fundamental importância na vida dos idosos e que estes consideram que estão muito satisfeito 
com a academia ao ar livre, e por outro lado os idosos reclamaram que não tem um instrutor 
de educação física para orientá-los na hora de realizar os exercícios, e que não existe nenhum 
tipo de manutenção dos equipamentos. 

A percepção sobre a melhoria da qualidade de vida dos idosos é outro fator de importante 
destaque a partir da realização da pesquisa. A melhoria da qualidade de vida dos entrevistados 
está relacionada às atividades físicas realizadas na academia ao ar livre da praia do meio, a prática 
de exercícios não pode ser considerada como um passatempo qualquer, mas como um fator 
importante para o bem-estar dos idosos bem como a possibilidade de tornar suas vidas mais 
saudáveis.  

Frente ao apresentado durante o desenvolvimento da pesquisa destacamos a necessidade 

de implantação de uma política nacional que vise criação de espaços destinados a prática de 

atividade física, favorecendo melhores condições para o desenvolvimento de atividades voltadas 

para essa faixa etária. Não podendo deixar de destacar a interessante contribuição da Prefeitura 

Municipal do Natal para a implantação das academias ao ar livre, para as atividades dos idosos 

que moram na Praia do Meio. Dessa forma, conclui-se que o exercício físico e o lazer diário 

constituem um fator social importante, condicionando a melhoria da qualidade de vida dessa 

população. 
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RESUMO 

Objetivo: Identificar produção cientifica acerca dos
riscos ocupacionais em trabalhadores de enfermagem 
no pronto socorro no Hospital Doutor Mariano 
Coelho da cidade de Currais Novos/ RN. Metodologia: 
Revisão integrativa de literatura, nas bases de danos: 
BDENF, SCIELO e LILACS, utilizando como descritores: 
Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador e Pronto 
Socorro, sendo selecionados somente artigos em 
português que tivessem os textos completos, no 
período de 2008 a 2013. Resultados: A equipe de
enfermagem no desenvolver de suas atividades 
diárias estão expostas a riscos ocupacionais e estas 
por sua vez podem causar agravos à saúde do 
profissional, como os acidentes de trabalho, erros de 
procedimentos e/ou doenças ocupacionais, 

principalmente durante a assistência ao cliente. 
Conclusão: Esta revisão e visita técnica proporcionou
identificar a exposição constante a riscos que podem 
comprometer o desenvolvimento das ações 
laborativas e desencadear problemas para toda a 
equipe de saúde. A identificação dos fatores relativos 
às condições de trabalho faz necessário o uso 
medidas preventivas e educação continuada para que 
sejam colocadas em prática durante o 
desenvolvimento de suas atividades laborativas. Os 
acidentes ocupacionais poderiam ser altamente 
reduzidos por uso de medidas e equipamentos 
simples. 

PALAVRAS-CHAVE: Riscos ocupacionais; Saúde do trabalhador; Pronto Socorro. 

THE OCCUPATIONAL HAZARDS OF NURSING TEAM IN SERVICE OF URGENCY 

ABSTRACT 

Objective: To identify scientific production about the
occupational hazards of nursing professionals in the 
emergency room at the Hospital Doctor Mariano 
Coelho city of Currais Novos / RN. Methodology:
Integrative review of literature on the basis of 
damages: BDENF, SCIELO and LILACS, using as 
descriptors: Occupational risks, Occupational Health 
and Emergency selected being only articles in 
Portuguese that had the full texts, from 2008 to 2013. 
Results: The nursing staff in developing their daily
activities are exposed to occupational hazards and 
these in turn can cause damage to health 
professional, such as industrial accidents, errors, 

procedures and / or occupational diseases, especially 
during service to the client. Conclusion: This review
and technical visit provided identify the constant 
exposure to risks that may jeopardize the 
development of laborativas actions and trigger 
problems for the entire health care team. The 
identification of factors relating to working conditions 
is necessary to use preventive measures and 
continuing education in order to be put into practice 
during the development of their labor activities. 
Occupational accidents could be greatly reduced by 
use of simple measures and equipment. 

KEY-WORDS: Occupational hazards; Worer’s health; Emergency. 
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1  INTRODUÇÃO

A enfermagem e demais classes da área, são grupos de profissionais que estão expostos 

constantemente a riscos que envolvem sua saúde. Deparam-se com ritmos acelerados de 

trabalho, turnos fatigantes, instabilidade nas relações pessoais e profissionais, falta de materiais 

básicos para procedimentos, estresse, atividades repetitivas, ambientes inadequados e falta de 

espaço para descanso, sendo estes alguns dos fatos que levam um profissional ao processo de 

adoecimento.  

Outro fator que pode levar o enfermeiro a enfermidade é o contato intimo que eles têm 

durante a assistência ao paciente, expondo-se a inúmeros riscos ocupacionais, que podem estar 

relacionados a fatores químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e ou de acidente.  

O ambiente hospitalar é considerado um local contaminado e de fácil contágio já que 

agrupa pacientes portadores de várias doenças infecto contagiosas viabilizando riscos ao 

profissional que presta o cuidado.  

Para evitar contágio e acidentes o profissional deve utilizar equipamentos de proteção 

individual (EPI), como a luva, bata, sapato fechado, óculos (se necessário) e máscara, impedindo 

ou minimizando os riscos de contágio, e o uso adequado destes colaboram para a segurança, bem 

estar e a saúde do trabalhador.  

Os serviços de emergência constituem importantes componentes do sistema nacional de 

saúde, destinados ao atendimento de pacientes com afecções agudas, com ou sem risco de morte, 

exigindo profissionais preparados para oferecer assistência imediata aos clientes. Dentro desse 

contexto os profissionais da saúde deste setor estão em constante alerta, pois além de 

desempenharem suas atividades em um ambiente de imprevisibilidade e incertezas, que exige 

conhecimento, rapidez de raciocínio e prontidão no desenvolvimento do processo de tomada de 

decisão, contam com um número insuficiente de pessoal, materiais insuficientes, e condições de 

trabalho inadequadas. 
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Entre as causas dos acidentes de trabalho, podem ser destacadas a não utilização ou 

indisponibilidade de EPI, falta de treinamento, inexperiência, cansaço, tarefas repetitivas, dupla 

jornada de trabalho, excesso de autoconfiança, falta de organização do serviço, sobrecarga de 

trabalho etc. 

A avaliação de riscos em um serviço de pronto socorro não deve ser uma atividade simples, 

porém algo constante e dinâmica, para que se garanta um ambiente seguro para quem o visita e 

quem nele trabalha. 

Portanto, este trabalho justifica-se pela relevância do tema na área da saúde e da 

segurança do trabalhador. Sendo, portanto nesta perspectiva, a realização de uma revisão de 

literatura acerca do tema e visita técnica Hospital Doutor Mariano Coelho localizado no município 

de Currais Novos/ RN. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os profissionais de saúde, em especial os que compõem a categoria da enfermagem 

encontram-se em constantes riscos de adquirir doenças ocupacionais, devido estarem submetidos 

cotidianamente a riscos de acidentes de trabalho. As questões de acidentes de trabalho com ou 

sem ocasionamento de doenças ocupacionais, são problemas de saúde pública, que requerem a 

atenção máxima da gestão, quanto à importância do incentivo do aumento de discussões a 

respeito deste assunto com os profissionais da categoria (CORREA E DONATO, 2007).  

Os riscos ocupacionais são divididos em quatro categorias, que possibilitam uma maior 

facilidade na distinção e prevenção dos mesmos, estes são conhecidos como, físicos, químicos, 

ergonômicos e biológicos.  

Diversos estudos procuram entender mais sobre essas lesões, as quais são importantes 

causas de morbidade e de incapacidades em adultos, uma vez que suas causas se voltam para 

posturas inadequadas, fatores psicológicos, condições socioeconômicas e estilo de vida. 

Movimentações e posturas adotadas repetidamente afetam-se o sistema muscular e ósseo-

articular, em que são observados dores que vão além do horário de trabalho e que ocasionam 

complicações secundárias e muitas vezes irreversíveis (ALEXANDRE, 1998).  
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Um estudo americano realizado com os enfermeiros que trabalham nas Filipinas mostra 

que cerca de 40% dos enfermeiros já haviam experimentado pelo menos uma lesão ou doença no 

ano passado ao estudo e cerca de 80% relataram já terem apresentado dores nas costas. A 

principal preocupação que o estudo mostrou foi o alto número de profissionais que apresentam 

estresse devido ao trabalho. Percebe-se então que existe uma considerável falta de segurança e 

saúde a esses profissionais (CASTRO ET AL, 2009).  

Neste mesmo estudo americano, percebeu-se que 38% destes enfermeiros das Filipinas 

relataram terem sido informados de maneira adequada pelos gestores dos seus devidos locais de 

trabalho sobre os riscos que o mesmo apresenta. As principais preocupações que acometem os 

profissionais entrevistados são, os efeitos agudos e crônicos do estresse devido ao excesso de 

trabalho, a lesão nas costas e alguma infecção por algum patógeno de transmissão sanguínea a 

partir de um material perfurocortante. Esses problemas, não diferem de forma significativa de 

outros países em desenvolvimento (CASTRO ET AL, 2009).  

3  METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. No presente trabalho a 

questão norteadora foi: quais os estudos publicados a cerca dos riscos ocupacionais, e agravos que 

acometem a saúde do trabalhador, e quais os fatores associados aos acidentes de trabalho em 

unidades de saúde com equipe de enfermagem nos anos de 2008 a 2013.  

Foram utilizados como critérios de inclusão os estudos primários publicados no ano de 

2008 a 2013, que abordassem o tema definido, apenas no idioma português que tivessem os 

textos completos na forma de artigos em PDF e online.  

Dessa forma, para realizar a busca foram utilizados os descritores embasados na consulta 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs), Saúde do Trabalhador, Risco Ocupacional e Pronto 

Socorro.  

A busca por estes estudos ocorreu no mês de agosto do ano de 2014, além de visita técnica 

setorial ao Hospital Doutor Mariano Coelho da cidade de Currais Novos- RN. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para concretização dos resultados desta revisão de literatura foi realizada a leitura de 06 

artigos completos publicados no período de 2008 a 2013. As produções cientificas estudadas 

permitem produzir considerações e representações de resultados. Trata-se de uma revisão de 

integrativa da literatura, além de vista técnica ao posto de urgência numa unidade de saúde mista, 

situada em Currais Novos/ RN, onde trabalham diversos profissionais de saúde, inclusive de 

enfermagem. 

A saúde ocupacional ou saúde do trabalhador refere-se à promoção e à preservação da 

integridade física do trabalhador durante o exercício de sua função, detectando por meio da 

abordagem de prevenção, rastreio e diagnóstico precoce de agravos à saúde relacionados ao 

trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde do trabalhador (LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 2008). 

De acordo com Silva, Fontana e Almeida (2012), existem fatores que podem levar o 

enfermeiro a enfermidade, e encontra-se, portanto o contato intimo que eles têm durante a 

assistência ao paciente, expondo-se a inúmeros riscos ocupacionais, que podem estar 

relacionados a fatores químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e ou de acidente.  

A enfermagem e demais classes da área, enfrentam situações estressantes em seus ambientes 

de trabalho, já que, entre a equipe de saúde, é o profissional que mais tem contato contínuo com 

o paciente, por prestar cuidado direto aos pacientes e muitas vezes aos familiares. (BRAGA,

MORITZ, SILVA, 2013). 

Dentre os fatores que levam a ocorrência dos riscos ocupacionais estão os números 

insuficientes de funcionários, condições físicas inapropriadas, exposição às substâncias tóxicas, 

condições inapropriadas de trabalho, entre outras.  

Nos estudos de LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES (2011) um dos riscos ocupacionais aos quais 

os profissionais de enfermagem estão expostos é o dos riscos biológicos o qual é bastante comum 

e se caracteriza principalmente pela perfusão com perfuro cortante.  

1130



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

A identificação dos fatores de riscos em um ambiente laboral tem como objetivos principais 

reconhecer e avaliar os riscos indicando maneiras de gerenciamento, buscando monitorar, e se 

possível, diminuir a incidência de acidentes de trabalho dos quais estão expostos os profissionais 

durante o desenvolvimento de suas atividades laborativas. 

Risco ocupacional é a probabilidade de ocorrer acidente ou doença na realização de atividades 

no trabalho. A grande maioria dos riscos ocupacionais são identificáveis, bem como são previsíveis 

os agravos causados por eles à saúde. Desta forma, pode-se traçar um perfil dos riscos inerentes a 

cada tipo de ocupação, a fim de se atuar de forma eficaz na prevenção e melhoria das condições 

de saúde do trabalhador. 

Mapa de Risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de 

trabalho, capazes de acarretar agravos à saúde dos trabalhadores. O mapeamento ajuda a criar 

uma atitude mais cautelosa por parte dos trabalhadores diante dos perigos identificados e 

graficamente sinalizados. Desse modo, contribui para a eliminação ou controle dos riscos 

detectados.  

Existe uma tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com 

a sua natureza e a padronização das cores correspondentes, assim apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1 - Classificação dos riscos ocupacionais de acordo com a sua natureza e a
padronização correspondente.

GRUPO COR RISCO AGENTE 
I VERDE FÍSICO Ruídos, vibrações, radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, frio, calor, 
pressões anormais, umidade. 

II VERMELHO QUÍMICO Poeiras, fumo, névoa, neblinas, gases, 
vapores, substâncias compostas por 
produtos químicos em geral.  

III MARROM BIOLÓGICO Vírus, bactérias, fungos, protozoários, 
parasitas, bacilos, príons e toxinas. 

IV AMARELO ERGONÔMICO Esforço físico intenso, levantamento e 
transporte manual de peso, exigência 
de postura inadequada, controle rígido 
de produtividade, imposição de ritmos 
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excessivos, trabalho em turno e 
noturno, jornadas de trabalho 
prolongadas, monotonia e 
repetitividade, outras situações 
causadoras de estresse físico e/ou 
psicológico. 

V AZUL ACIDENTE Arranjo físico inadequado, máquinas e 
equipamentos sem proteção, 
ferramenta inadequada ou defeituosa, 
iluminação inadequada, eletricidade, 
probabilidade de incêndio ou explosão, 
armazenamento inadequado, animais 
peçonhentos e outros.

Fonte: Mapa de Riscos Ambientais- Manual Prático - 2010 

O desenvolvimento de um Mapa de Risco Ocupacional permite compreender, diagnosticar 

e promover as soluções dos problemas, minimizando os agravos à saúde do trabalhador, através 

da implantação de ações em biossegurança, qualidade e vigilância em saúde do trabalhador, a fim 

de garantir melhor atendimento no serviço, como também garantir a segurança das pessoas que 

realizam fluxo diário naquele setor. 

Para tanto foi realizado visita setorial ao Hospital Doutor Mariano Coelho da cidade de 

Currais Novos- RN com o objetivo de analisar e reconhecer os riscos ocupacionais evidentes no 

serviço de pronto socorro. 

As atividades desenvolvidas neste setor consistem em administração de medicamentos de 

urgência sem longa permanência hospitalar, suturas, possui material ventilatório, além de dar 

suporte as paradas cardíacas e agravos. São realizadas prescrições médicas, troca de curativo e 

sondas. 

Após avaliação dos riscos ocupacionais presentes nesse setor, estão elencados a seguir os 

principais riscos a saúde do trabalhador: 

- RISCO FÍSICO: Calor devido ao ar condicionado não estar ligado constantemente; RISCO

BIOLOGICOS: Fungos, vírus, bactérias, secreções, sangue, eliminações vesicais e intestinais, e 

vômitos; RISCO ERGONOMICO: Levantamento e transporte manual de peso de equipamentos e 

pacientes, repetividade dos procedimentos, ritmo excessivo devido à demanda ser grande de 

1132



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

procedimentos, postura inadequada de trabalho, longa jornada de trabalho; RISCO DE ACIDENTE: 

Arranjo físico inadequado risco de incêndio e explosão, máquinas e equipamentos sem 

manutenção adequada e armazenamento inadequado das medicações.   

Ao analisar o ambiente de urgência médica do hospital em questão, foi elaborado um 

plano de controle para os riscos encontrados, como também o dano que estes riscos podem trazer 

a saúde do profissional além da gravidade do perigo encontrado (Tabela 2). 

Tabela 2 - Classificação do perigo, dano, gravidade e plano de controle no setor de urgência 
do ambiente hospitalar. 

ATIVIDADE PERIGO DANO GRAVIDADE PLANO DE CONTROLE 

SE
RV

IÇ
O

 H
O

SP
IT

AL
AR

/U
RG

ÊN
CI

A 

EXPOSIÇÃ
O A 
AGENTES 
BIOLÓGIC
OS 

Infecções/ Doenças 
respiratórias. 

Extremamente 
Prejudicial 

Fazer uso dos EPIs/ Educação 
continuada sobre o risco a esta 
exposição 

ACIDENTES 
COM 
PERFURO 
CORTANTE 

Integridade da pele 
lesada/ 
contaminação/ 
Hepatite, HIV, etc. 

Extremamente 
Prejudicial 

Disponibilizar os EPIs e EPCs 
necessários para a segurança 
individual e coletiva/ Avaliara 
constantemente se os 
trabalhadores estão fazendo 
uso dos mesmos. 

POSTURA 
INADEQUA
DA 

Lesão corporal/ 
Dores nas costas/ 
Lombalgias. 

Prejudicial Esta realizando exercícios 
laborais/ Avaliar 
constantemente a postura dos 
trabalhadores. 

JORNADAS 
PROLONG
ADAS DE 
TRABALHO 

Esquecimento/ 
desatenção/ Fadiga. 

Levemente 
Prejudicial 

Diminuir a carga horária/ Fazer 
remanejamento de pessoal/ 

FALTA DE 
MATERIAIS 

Infecções/ 
Contaminações. 

Prejudicial Reposição dos materiais 

Fonte: Visita técnica ao hospital de Currais Novos/RN, 2014.

Para a elaboração da Tabela 2, foi utilizada a norma de Sistemas de Gestão da Saúde e 

Segurança do Trabalho, a OHSAS 18001 (Occupational Health andSafetyAssesment Series) 

que 
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estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão de SST, e ométodo de matriz simples (3x3) 

para a classificação da severidade do dano. 

A exposição a agentes biológicos foi algo evidente no setor em questão. O profissional de 

enfermagem se expõe ao risco biológico quando realiza um procedimento invasivo em um 

paciente que se encontra agitado ou quando não faz uso dos equipamentos necessários para sua 

segurança. 

Para tanto, os planos de cuidado para esta questão se faz por meio da utilização 

indispensável dos EPIs e da educação continuada sobre os riscos à exposição, alertando sempre 

aos profissionais os riscos que eles estarão expostos caso não se protejam de forma apropriada. 

Os acidentes com perfuro cortantes se dá pela falta de uso dos equipamentos de proteção 

individual, na forma como o material é descartado muitas vezes sento realizado o mau hábito de 

reencapar as agulhas e até mesmo por realizar o procedimento em um paciente agitado.   

Outro perigo observado é a postura inadequada dos profissionais. A utilização de força 

excessiva, repetitividade, velocidade dos movimentos, postura inadequada, duração da atividade, 

esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, 

situações de estresse, dentre outros são alguns dos fatores que podem acarretar a danos a saúde 

do trabalhador. 

A melhor forma de prevenir ou minimizar os riscos encontrados é realizar intervenções 

simples: adequando os móveis, alternando a postura, proporcionar alívio da força muscular, 

reduzindo a jornada de trabalho, incentivar pausas, garantir adequação de materiais, possuir 

orientação postural, exercícios de alongamento e relaxamento.

Ademais, outro ponto observado no serviço de urgência do Hospital Doutor Mariano 

Coelho é a falta de material necessário para procedimentos simples. Além das medicações, luvas e 

gazes são escassas, acarretando na economia de material e muitas vezes a não realização dos 

procedimentos. As medidas de controle consistem na reposição dos materiais, entretanto por se 

tratar de uma instituição pública, dependente de outros órgãos, e acaba por não ser resolvido com 

agilidade. 
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5  CONCLUSÃO

Levando-se em consideração esses aspectos, entende-se a importância de implementar 

medidas com o intuito de prevenir, evitar ou reduzir os danos que a exposição ocupacional 

provoca nos profissionais em enfoque, criando programas de treinamentos e desenvolvimento 

pessoal, promovendo educação em serviço. A adesão dessas medidas requer mudança nas 

condutas e no comportamento do profissional, pois são os obstáculos a serem vencidos referentes 

à prevenção dos riscos ocupacionais, tornando - se um desafio a ser enfrentado pela equipe de 

enfermagem. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 
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RESUMO 
A atividade física apresenta diversos efeitos benéficos 
ao organismo, sendo recomendada como uma 
estratégia de promoção da saúde para a população. O 
objetivo do presente estudo foi verificar o nível de 
atividade física dos estudantes do ensino técnico 
integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. 
Participou do estudo um total de 240 estudantes, 
sendo (n=120) do sexo masculino e (n=120) do sexo 
feminino. Para a obtenção dos dados foi utilizado o 
Questionário Internacional de Atividade Física-IPAQ 
versão curta, onde foi determinado pelo relato da 
frequência (número de vezes por semana); 

intensidade (vigorosas, moderadas e caminhada) e 
duração (minutos por dia) em que as atividades 
físicas eram realizadas semanalmente. Foram 
consideradas atividades físicas como forma de lazer, 
esporte, transporte e atividades da vida diária. Os 
estudantes foram classificados como Sedentário 
(11%), Irregularmente ativo B (14%), Irregularmente 
ativo A (11%), Ativo (45%) e Muito ativo (19%). 
Conclui-se que o público analisado está em parte 
ativo e muito ativo fisicamente de forma adequada 
para que ocorra a promoção da saúde e melhora da 
qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: atividade física, estudantes, ensino técnico. 

PHYSICAL ACTIVITY LEVEL OF STUDENTS OF TECHNICAL EDUCATION 
INTEGRATED IFRN - CAMPUS MOSSORÓ / RN 

ABSTRACT 
Physical activity has many benefits to the body and is 
recommended as a health promotion strategy for the 
population. The aim of this study was to determine 
the level of physical activity of students of technical 
education integrated Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus 
Mossoró. He participated in the study a total of 240 
students, of which (n = 120) males and (n = 120) were 
female. To obtain the data we used the International 
Physical Activity Questionnaire-IPAQ short version, 
which was determined by the frequency of reporting 
(number of times per week); 

intensity (strong, moderate and walk) and duration 
(minutes per day) in which physical activities were 
held weekly.  Were considered physical activity as 
leisure, sport, transport and activities of daily living. 
Students were classified as Sedentary (11%), 
active Irregularly B (14%), active Irregularly A
(11%), active (45%) and Very active (19%). We 
conclude that the public is analyzed in active 
part and very active physically appropriately for 
the occurrence of health promotion and improved 
quality of life 

KEY-WORDS: physical activity, students, technical education.
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1 INTRODUÇÃO 
Atualmente vem ocorrendo muitas mudanças relacionadas ao desenvolvimento 

tecnológico e alterações na estrutura social das sociedades, advindas da industrialização e 
urbanização, que colaboraram de maneira significativa para que, adolescentes na fase escolar 
adotem um estilo de vida cada vez menos ativo. 

Estudos realizados ao longo dos anos vêm demonstrando os benefícios da atividade física 
regular para a saúde e o bem-estar (JANSSEN et al., 2010;. Os adolescentes apresentam uma alta 
prevalência de baixos níveis de atividade física (GUEDES et al., 2001; NAHAS et al, 2009), porém, 
estes resultados se tornam ainda mais preocupantes quando corroborados por estudos que 
apontam que comportamentos desta faixa etária tendem a se manter na idade adulta.  

Estudantes com baixos níveis de atividade física tendem a ter uma predisposição mais 
acentuada em desenvolver doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes tipo 2, 
hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares diversas e doenças osteomusculares 
(BIELEMANN et al., 2010; RAITAKARI et al., 2003).  

Para Nahas (2009) a atividade física é entendida como uma característica essencial ao ser 
humano, com dimensões biológica e cultural, representa um tema indisciplinar e complexo que 
atrai a atenção de pesquisadores, mídia e da saúde pública em todo o mundo. É considerada, 
dentre outros fatores, um importante elemento na promoção da saúde e qualidade de vida da 
população.  

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi verificar o nível de atividade física dos 
estudantes do ensino técnico integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – Campus Mossoró.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Os benefícios para a saúde e bem-estar decorrentes da prática regular de atividade física 

estão bem documentados (PATE et al. 1995). Existe uma relação inversa entre o nível de atividade 
física e o risco de ocorrência de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer 
(SRIVASTAVA, KREIGER, 2000) e a hipertensão (PADILLA, WALLACE, PARK, 2005). Além disso, as 
atividades físicas têm um papel fundamental na prevenção e controle da obesidade (JAKICIC, 
OTTO, 2005).  

Durante a adolescência, especificamente, há evidências de que a atividade física traz 
benefícios associados à saúde esquelética (conteúdo mineral e densidade óssea) e ao controle da 
pressão sanguínea e da obesidade (ERLICHMAN, KERBEY, JAMES, 2002; MAIA et al. 2001). Alguns 
estudos demonstraram, também, que programas de atividades físicas de intensidade moderada a 
vigorosa ajudam na redução da gordura visceral e dos níveis de triglicérides em crianças e 
adolescentes com sobrepeso (GUTIN et al. 2002). Outros benefícios da prática regular da atividade 
física foram sintetizados em uma recente revisão sistamática (HALLAL et al. 2006). Além disso, há 
evidências de que a prática de atividade física na adolescência pode estar associada ao nível de 
atividade física na vida adulta (AZEVEDO et al. 2007).  
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Como consequência dessas evidências, instituições científicas de todo o mundo vêm 
trabalhando para definir a dose mínima de atividades físicas necessárias para derivar benefícios à 
saúde de adolescentes (BIDDLE, CAVILL, SALLIS, 1998). A mais recente, publicada em 2001, sugere 
que os jovens devem participar diariamente de atividades físicas de intensidade moderada a 
vigorosa por, pelo menos, 60 minutos (CAVILL, BIDDLE, SALLIS, 2001).  

Apesar do reconhecimento da importância da atividade física como fator de promoção da 
saúde e de prevenção de doenças, a prevalência de exposição a baixos níveis de atividade física é 
elevada e parece afetar pessoas de todas as idades. No Brasil, de acordo com a região onde o 
levantamento foi realizado, o instrumento de medida utilizado e o contexto de vida ao qual as 
medidas se referem (lazer, deslocamentos, tarefas domésticas), os dados disponíveis sugerem que 
de 39% a 93% dos adolescentes estão expostos a baixos níveis de atividade física (HALLAL t al. 
2006; SOUZA, DUARTE, 2005).  

Duas revisões sistemáticas sobre estudos epidemiológicos relacionados ao padrão de 
atividades físicas evidenciaram que, apesar do crescimento do número de estudos na área, poucos 
focalizaram sujeitos na adolescência (HALLAL et al. 2006; TASSITANO et al. 2007). Diante do 
exposto, se faz necessário investigar aspectos relacionados ao nível de atividade física de 
adolescentes, sobretudo de estudantes do ensino médio.  

3 METODOLOGIA 
O presente estudo foi do tipo descritivo e teve como amostra um total de 240 estudantes, 

sendo (n=120) do sexo masculino e (n=120) do sexo feminino matriculados no ensino técnico 
integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró. 
Os discentes foram recrutados para esse estudo de forma aleatória e os que aceitaram participar 
receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi assinado pelos pais ou 
responsáveis. O protocolo de pesquisa do presente estudo foi fundamentado em conformidade 
com as diretrizes propostas na Resolução 466/12, aprovado pelo Conselho Nacional de saúde, 
sobre as pesquisas envolvendo seres humanos. 

3.1 Nível de atividade física 
Para a obtenção dos dados foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física-

IPAQ versão curta (MATSUDO et al., 2002). O nível de atividade física foi determinado pelo relato 
da frequência (número de vezes por semana); intensidade (vigorosas, moderadas e caminhada) e 
duração (minutos por dia) em que as atividades físicas eram realizadas semanalmente. Foram 
consideradas atividades físicas como forma de lazer, esporte, transporte e atividades da vida 
diária. A classificação dos níveis de atividade física através do IPAQ versão curta são as seguintes 
apresentadas abaixo: 
3.1.1 Muito Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de:
Atividade VIGOROSA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por sessão; ou Atividade VIGOROSA: ≥ 3 
dias na semana e ≥ 20 minutos por sessão + Atividade MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na 
semana e ≥ 30 minutos por sessão. 
3.1.2 Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de:  Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana
e ≥ 20 minutos por sessão; ou atividade MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 
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minutos por sessão; ou Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 minutos na
semana (caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa).
3.1.3 Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém insuficiente para ser
classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à frequência ou duração. Para 
realizar essa classificação soma-se a frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades 
(caminhada + atividade moderada + atividade vigorosa). Este grupo foi dividido em dois subgrupos
de acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação: 
3.1.4 Irregularmente Ativo A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da recomendação
quanto à frequência ou quanto à duração da atividade: 

 Frequência: 5 dias na semana; ou

 Duração: 150 minutos na semana.
3.1.5 Irregularmente Ativo B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da recomendação
quanto à frequência nem quanto à duração. 
3.1.6 Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos
contínuos durante a semana. 
3.2 Análise Estatística 

 Na análise dos resultados confeccionou-se um banco de dados no Microsoft Excel 
Windows 2010, onde se retirou a estatística descritiva de frequências e percentuais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A figura 01 baseou-se na estatística descritiva com cálculo de percentual de acordo com as 

categorias de classificação do IPAQ. Os estudantes foram classificados como Sedentário (11%), 
Irregularmente ativo B (14%), Irregularmente ativo A (11%), Ativo (45%) e Muito ativo (19%). 

Estudo realizado por Mota e Coutinho (2014) identificou o nível de atividade física de 
escolares da rede pública de ensino do município de Serra Redonda – PB, encontraram que 2% dos 
alunos pesquisados classificaram-se como inativos seguido de 20% moderadamente ativo, 45% 
ativo e 33% muito ativo, corroborando com o nosso no que diz respeito aos alunos fisicamente 
ativos (45%). 

Já no estudo de Mesquita Júnior (2013) com 440 escolares regularmente matriculados no 
curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense 
Campus Sombrio, identificou que apenas 15,68% dos jovens analisados são considerados muito 
ativos, 31,13% encontram-se no nível de moderadamente ativos e 53,19% enquadram-se como 
pouco ativos. 
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 Figura 01. Classificação em função do nível de atividade física – IPAQ 

      Na figura 02, a classificação dos níveis de atividade física entre os indivíduos do sexo 
masculino e sexo feminino não apontam uma disparidade entre os gêneros caracterizando assim 
uma similaridade entre os grupos e tanto no grupo masculino (46%) como no grupo feminino 
(44%) nota-se um alto índice de indivíduos ativos. 

O mesmo estudo de Mesquita Júnior (2013) não corrobora com nossos achados, que 
20,83% dos meninos envolvidos no estudo são classificados como muito ativos, 33,78% 
moderadamente ativos e 45,27% são considerados pouco ativos. Entre as meninas, apenas 5,76% 
são consideradas muito ativas, já 23,68% apresentam-se como moderadamente ativas e 70,17% 
são consideradas pouco ativas. 

 Figura 02. Classificação do nível de atividade física – IPAQ em função do sexo. 
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Diante dos resultados encontrados foi observado que o nível de atividade física foi 
satisfatório e vão de encontro com as recomendações feitas pelo Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) e o American College of Sports Medicine (ACSM) de acumular 30 minutos de 
atividade física de intensidade moderada ao longo do dia, de preferência todos os dias da semana, 
de forma contínua ou acumulada para que possa adquirir proteção adicional à saúde (MATSUDO, 
2002). Porém é importante observar a afirmação de Guedes et al. (2005), em relação ao IPAQ, que 
adolescentes ao responderem este instrumento tendem a superestimar a prática de atividades 
moderadas e vigorosas. Com informações mais detalhadas e provas existentes na literatura, 
adolescentes quando avaliados através de questionários relatam um nível de atividade física 
superior ao que de fato praticam. 

5 CONCLUSÕES 
Com esta pesquisa pode-se concluir que o público analisado está em parte ativo e muito 

ativo fisicamente de forma adequada para que ocorra a promoção da saúde e melhora da 
qualidade de vida. 
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 RESUMO

O aumento da temperatura corporal é 

determinado pela interação entre o ambiente de 

trabalho - que inclui temperatura do ar, 

temperatura radiante, umidade e velocidade do ar -

e as vestimentas e atividades, causando o

chamado estresse por calor. Dessa maneira, o 

presente trabalho tem por objetivo realizar uma 

revisão bibliográfica sobre os efeitos da exposição 

ocupacional ao calor. Foi realizada uma revisão da 

literatura utilizando fontes bibliográficas tanto 

nacionais, quanto internacionais na área de Saúde 

e Segurança do Trabalhador. Conclui-se, portanto, 

que são necessárias medidas de proteção e 

controle para eliminar e/ou reduzir os efeitos 

causados pelas atividades que envolvem exposição 

dos trabalhadores ao calor.

PALAVRAS-CHAVE: exposição ocupacional, calor, saúde do trabalhador. 

 ABSTRACT 
Increased body temperature is determined by the 

interaction between the work environment - 

which includes air temperature, radiant 

temperature, humidity and air speed - and how to 

dress and activities, causing stress called for heat. 

In this way, the present work aims to identify the 

effects of occupational heat exposure on workers' 

health. We conclude, therefore, that protection 

and control measures are necessary to eliminate 

and/or collect OS hazards caused for activities 

involving que workers exposure when heat. 

KEY-WORDS: occupational exposure, heat, worker health.
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1 INTRODUÇÃO 

O calor é o agente físico que está presente em diversas atividades laborais, afetando 

os trabalhadores dos mais diversos ramos de atividades. Dentre as principais estão: siderurgia, 

indústrias de mineração, de vidro, de papel e panificadoras. Além disso, trabalhadores rurais, 

que recebem exposição solar direta, bombeiros e trabalhadores que exercem sua função em 

espaços confinados, também estão susceptíveis aos efeitos do calor (MENDES, 2013). 

Sendo assim, o aumento da temperatura corporal é determinado pela interação 

entre o ambiente de trabalho - que inclui temperatura do ar, temperatura radiante, umidade 

e velocidade do ar - e as vestimentas e atividades, causando o chamado estresse por calor. Ao 

liberar calor para o ambiente, principalmente pela combinação de radiação, convecção e 

evaporação, o ser humano ativa os sistemas de vasodilatação periférica e sudorese. Estes, por 

sua vez, tem a função de transferir calor do interior do corpo para a periferia e da periferia 

para o meio externo (MENDES, 2013). 

Desse modo, é importante que seja avaliada a sobrecarga térmica, uma vez que ela 

permite dimensionar o risco à saúde dos trabalhadores, para que medidas preventivas e de 

controle possam ser implementadas. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo realizar 

uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da exposição ocupacional ao calor e suas 

implicações para a saúde do trabalhador. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
  2.1 Exposição ocupacional ao calor 

Durante a avaliação quantitativa da exposição ocupacional ao calor, a Norma 

Regulamentadora Nº 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em seu 

Anexo N.º 3, exige que a exposição ao calor deve ser avaliada através do Índice de Bulbo 

Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). A seguir, na Tabela 1, estão listados os limites de 

tolerância baseados no tempo de trabalho e de descanso e do tipo de atividade, de acordo 

com o Anexo N.º 3 da NR 15 (MTE, 2014). 
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Tabela 1: Limites de tolerância para exposição ocupacional ao calor (em ºC). 

   Fonte: NR 15. 

3  METODOLOGIA 

Trabalho realizado para a disciplina de Instrumentação em Higiene Ocupacional, durante 

o 4º período do curso Técnico em Segurança do Trabalho, na modalidade subsequente, do

Câmpus Natal-Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN). Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma revisão da literatura 

utilizando fontes bibliográficas tanto nacionais, quanto internacionais na área de Saúde e 

Segurança do Trabalhador. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Trabalhadores que estão expostos ao calor extremo ou de trabalho em ambientes 

quentes, correm o risco de desenvolver estresse por calor (NIOSH, 2014). Isso faz com que os 

mecanismos termorreguladores do organismo atuem de maneira ineficaz, acarretando perda 

de calor capaz de reduzir a temperatura corporal, fazendo com que haja o aumento do 

metabolismo celular e da produção de calor pelo organismo. Algumas pessoas podem 

apresentar quadro de convulsão e outros sinais e sintomas, quando a temperatura corporal 

central atingir 41° C (MENDES, 2013). 

Para Mendes (2013), além das questões fisiológicas inerentes a cada indivíduo, diversos 

outros fatores predispõem ao desencadeamento das doenças térmicas, como: o 

condicionamento cardiopulmonar, aclimatação insuficiente, distúrbios do sono, distúrbios 

REGIME DE TRABALHO
INTERMITENTE COM DESCANSO NO 

PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO
(por hora)

LEVE MODERADA PESADA

Trabalho contínuo até 30,0 até 26,7 até 25,0

45 minutos trabalho

15 minutos descanso 30,1 a 30,5 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9

30 minutos trabalho

30 minutos descanso 30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9

15 minutos trabalho

45 minutos descanso 31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0

Não é permitido o trabalho, sem a 

adoção de medidas adequadas de 

controle acima de 32,2 acima de 31,1 acima de 30,0

TIPO DE ATIVIDADE
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endócrinos, vestimenta inadequada, uso de medicamentos, bebida alcoólica, doenças 

preexistentes e hidratação inadequada. 

Dentre as inúmeras doenças causadas pela exposição ao calor, câimbras, espasmos, 

edema pelo calor e síncope, são consideradas doenças brandas, sem necessária ligação com 

hipertermia, geralmente são desencadeadas por aclimatação inadequada ou estresse térmico, 

melhoram com repouso e hidratação. Insolação ou exaustão térmica são quadros graves de 

hipertermia, contudo, o choque térmico ou intermação é a forma mais grave e 

potencialmente fatal de hipertermia, sendo considerada uma emergência médica.  

A forma clínica manifesta-se com sinais de pele seca, quente, avermelhada, manchada 

ou cianótica. O quadro se agrava caso o trabalhador não seja retirado imediatamente do 

ambiente e não receba o tratamento correto, podendo haver confusão mental, perda da 

consciência, convulsões e coma, com possível evolução para óbito ou para danos neurológicos 

irreversíveis (MENDES, 2013).  

A seguir, estão listados na Tabela 2, os estresses causados pela exposição ao calor, de 

acordo com o órgão internacional NIOSH, bem como os principais sintomas para cada caso. 
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Tabela 2: Estresses causados pela exposição ao calor.

Fonte: Adaptação NIOSH.

5  CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que medidas para controlar os efeitos relacionados à elevada 

exposição ao calor, são necessárias para preservar a saúde dos trabalhadores. Neste pórtico, a 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) recomenda algumas medidas de 

controle para exposição dos trabalhadores ao calor (OSHA/NIOSH, 2011). São elas: 

 Capacitar os trabalhadores e supervisores sobre os perigos causados pelas doenças

provocadas pelo calor e as formas de evitá-las; 

 Capacitar os trabalhadores para reconhecer os sintomas em si mesmos e aos outros,

e a procurar ajuda imediatamente; 

SINTOMAS

Pele seca e quente; 
Sudorese profusa; 
Alucinações;
Calafrios;
Cefaléia latejante; 
Hipertermia;
Confusão/tonturas; Fala 
arrastada

Sudorese profunda;
Extrema fraqueza ou fadiga;
Tonturas/confusão;
Náusea;
Pele úmida;
Cãibras musculares;
Respiração rápida e superficial; 
Hipertermia

SÍNCOPE Tontura                s, desmaios

INSOLAÇÃO

TIPOS DE ESTRESSE POR CALOR

EXAUSTÃO PELO CALOR

CÂIMBRAS

CALOR RASH

A insolação é a desordem relacionada 
com o calor mais grave. A temperatura do 

corpo aumenta rapidamente, o 
mecanismo de transpiração falha e o 

corpo é incapaz de arrefecer.A 
insolação pode causar a morte ou 

invalidez permanente, se o tratamento 
de emergência não for dado.

Exaustão de calor é a resposta do 
corpo a uma perda excessiva de água e 

sal, geralmente através da 
transpiração excessiva. Trabalhadores 

mais propensos à exaustão pelo calor são 
aqueles que são idosos, têm 

pressão arterial elevada e aqueles que 
trabalham em ambiente quente.

A síncope é um desmaio , episódio ou 
tontura. Fatores que podem contribuir 

para desencade                                                    ar uma síncope, 
incluem desidratação e falta de 

aclimatação.

Câimbras geralmente afetam os 
trabalhadores que suam muito durante a 

atividade extenuante. Os baixos 
níveis de sal nos músculos provocam 
cólicas dolorosas. Câimbras de calor 

também pode ser um sintoma de 
exaustão pelo calor.

Dor muscular ou espasmos, 
geralmente no abdômen, 
braços ou pernas.

Brotoeja é uma irritação da pele 
causada pela transpiração excessiva 
durante o tempo quente e úmido.

Erupção parece um 
agrupamento vermelho de 
espinhas ou pequenas bolhas;
É mais provável que ocorra no 
pescoço e parte superior do 
peito, na virilha, sob os seios, e 
em vincos de cotovelo.
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 Para os novatos no trabalho ou que tenham sido afastados por mais de uma semana,

aumentar gradualmente a carga de trabalho ou permitir pausas mais frequentes na primeira 

semana; 

 Conscientizar os trabalhadores de que é prejudicial beber quantidades abundantes

de água. Os trabalhadores devem geralmente não beber mais que 48 copos num período de 

24 horas. Se maiores quantidades de reposição de líquidos forem necessárias devido ao 

trabalho prolongado, em condições de alta temperatura, um programa mais amplo de 

prevenção de doenças causadas pelo calor pode ser garantido; 

 Conscientizar os trabalhadores a beber pequenas quantidades de água antes de

sentir sede, para manter uma boa hidratação. Durante atividade moderada, em condições 

moderadamente quentes, os trabalhadores devem beber cerca de um copo (250ml) a cada 15 

a 20 minutos; 

 Conscientizar os trabalhadores a ingerir refeições regulares e lanches, pois eles

fornecem bastante sal e eletrólitos, para substituir os perdidos através do suor, enquanto 

bastante água é consumida. Bebidas com eletrólitos normalmente não são necessárias. 
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IPANGUAÇU A RESPEITO DE HIPERTENSÃO E DIABETES E CUIDADOS DOS MESMOS COM OS 
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RESUMO 

Doenças Crônicas como Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes Mellitus são grandes 

responsáveis pelas mortes não só no Brasil, mas em 

todos os países. Enfermidades estas que acarretam 

riscos de problemas cardiovasculares dependem 

fundamentalmente dos hábitos de vida do paciente 

assim como histórico familiar. E ao contrário do que 

se pensa não atinge apenas idosos e adultos, e 

progressivamente vem atingindo os adolescentes, 

público este que não apresenta preocupação com os 

hábitos de vida. Para melhor exemplificar esta 

questão foi executado um estudo com uma amostra 

de adolescentes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Campus Ipanguaçu, com o 

instrumental questionário no qual o objetivo era 

verificar o histórico familiar, e conhecimentos sobre 

hipertensão e diabetes, como também os cuidados 

com os hábitos de vida dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão, Diabetes Mellitus, hábitos de vida, adolescentes, IFRN.

RESEARCH ON IFRN TEENS OF KNOWLEDGE LEVEL CAMPUS IPANGUAÇU HYPERTENSION 
OF RESPECT AND DIABETES AND SAME CARE WITH LIFE HABITS 

ABSTRACT 
Chronic Diseases such as systemic hypertension and 

diabetes mellitus are largely responsible for the 

deaths not only in Brazil, but as the world. These 

diseases that involve risk of cardiovascular problems, 

they depend fundamentally on the patient's living 

habits as well as family history of them. And contrary 

to popular belief not only affects the elderly and 

adults, and progressively has been reaching teens, 

this audience that does not have to worry about the 

life habits. To better illustrate this issue has run a 

study with a sample of adolescents from the Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

Campus Ipanguaçu, with instrumental questionnaire 

in which the objective was to verify the family history, 

and knowledge about hypertension and diabetes, as 

well as the caring for the living habits of them.

KEY-WORDS: Hypertension, diabetes mellitus, lifestyle, teens, IFRN. 
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1  INTRODUÇÃO

Doenças crônicas como hipertensão e diabetes estão cada vez mais afetando a 

saúde das pessoas, e atingindo progressivamente os jovens, que na maioria desconhecem a 

patologia, e acreditam que nunca serão alvos. 

    De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2012) o coração bombeia o 

sangue para todo o corpo através das veias e artérias, com isso o sangue executa uma pressão nas 

paredes das artérias para poder circular por todo o sistema, a pressão arterial, e esta pode ser 

tanto baixa (hipotensão), como alta (hipertensão). Hipertensão Arterial Sistêmica conhecida 

popularmente como “Pressão alta”, pode danificar as paredes das artérias deformando a fina 

camada que a reveste possibilitando o acúmulo de placas de gordura que futuramente irão 

dificultar ou até mesmo impedir a passagem de sangue.  

Segundo Campos (2003) apud SILVA et al., 2010, p 157: 

 “As pessoas com hipertensão não controlada correm 

três vezes mais risco de desenvolver ataque cardíaco, seis 

vezes mais de sofrer insuficiência cardíaca congestiva e sete 

vezes mais de ter derrame cerebral do que as pessoas com 

uma pressão normal.” 

Diante desta afirmação percebe-se que os riscos são muitos e devem cada vez mais ser 

levados em consideração frente ao crescente diagnostico de hipertensos no mundo. De acordo 

com os números da Organização Mundial de Saúde há cerca de 600 milhões de hipertensos no 

mundo. Outro dado preocupante é que 25% dos brasileiros sofrem com esta enfermidade, que se 

colocam em posição de risco diante do estilo de vida inadequado segundo pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde em 2013. 

 A hipertensão, ao contrário do que muitos pensam costuma estar presente em ambos os 

sexos e de todas as faixas etárias. E é uma doença silenciosa, pois é assintomática na fase inicial, 

ou seja, seus sintomas só são apresentados diante de um quadro mais avançado o que pode 

colocar o paciente em risco. Portanto é necessário executar periodicamente a verificação da 

pressão arterial e em caso da mesma se encontrar alta tentar controlá-la com dietas e remédios 

apropriados. 

Já o Diabetes Mellitus é causado pela insuficiência do hormônio insulina que promove a 

entrada da molécula de glicose na célula que posteriormente será transformada em energia e 
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também controla a taxa de glicose no sangue. Com a falta deste hormônio a glicose não consegue 

penetrar nas células assim causando uma alta taxa de glicemia no sangue segundo o que informa a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2013). 

Esta patologia pode se encontrar em dois tipos, o tipo I, que é mais raro, pois geralmente 

aparece na infância ou na adolescência, porém pode se encontrar em qualquer idade, este tipo 

ocorre por uma deficiência no pâncreas o órgão produtor do hormônio insulina, no qual o 

hormônio produzido não é suficiente para o organismo, fazendo com que o paciente assim 

necessite de aplicações diárias de insulina. Este tipo tem como principais sintomas a fome 

excessiva, emagrecimento e vontade de urinar diversas vezes ao dia, este ultimo sintoma já é um 

alerta para o paciente de que o organismo esta tentando reverter à situação de altas taxas de 

glicose no sangue, assim liberando uma quantidade maior de água para tentar diluir este açúcar. 

O tipo II por sua vez representa cerca de noventa por cento dos casos de diabetes de 

acordo com o caderno de atenção básica concedido pelo Ministério da Saúde e está diretamente 

ligada ao estilo de vida das pessoas atingidas tais como sedentarismo, consumo desmoderado de 

alimentos ricos em carboidrato e açúcares, obesidade como também ao histórico familiar do 

paciente, já que a diabetes pode ser hereditária. Este tipo ao contrário do anterior não se dá por 

uma deficiência no pâncreas, pelo contrário o pâncreas produz este hormônio normalmente, 

porém os receptores das células não funcionam de forma apropriada fazendo com que mesmo 

que o organismo tenha quantidades notáveis este diabético tem resistência ao hormônio. Os 

sintomas básicos presentes no paciente portador de diabetes tipo II são visão embaçada, 

dificuldade de cicatrização de feridas, sensação de formigamento nas mãos ou nos pés.  

Estas doenças são as principais causas de morte no mundo e estão interligadas, pois os 

diabéticos tem propensão de desenvolver hipertensão e vice-versa. Apesar disso, tanto uma como 

outra, podem ser controladas e tratadas dependendo fundamentalmente de um novo estilo de 

vida adotado pelo paciente.  

Desta forma evidenciamos como objetivo deste estudo identificar o nível de conhecimento 

sobre hipertensão e diabetes destes adolescentes dentro de uma amostra de 108 alunos, e, além 

disso, é identificar existência de omissão destes indivíduos com a sua nutrição e hábitos de vida, 

que podem desencadear estas patologias. 

É essencial ter uma atenção voltada para a saúde dos adolescentes de modo que 

possivelmente patologias adquiridas nesta fase podem comprometer as boas condições de vida 

destes indivíduos. Ainda mais quando se refere a doenças crônicas como Hipertensão e Diabetes 

que carecem de um tratamento e uma mudança de hábitos para o controle.   

Para se atingir resultados satisfatórios ao estudo, foi utilizado questionários como 

instrumento metodológico aplicado em uma amostra 108 adolescentes do ensino médio de 
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ambos os sexos, na faixa etária entre 14 a 17 anos, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

campus Ipanguaçu. Os dados coletados foram tabulados e representados em tabelas, com 

categorias e percentuais quantitativos e analisados de forma descritiva. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Com uma vida agitada, constituída de alimentações desiquilibradas e com o 

sedentarismo cada vez mais presente na vida dos jovens, os adolescentes são acometidos 

continuamente de doenças que se apresentadas nesta fase, implicarão em toda a sua vida, 

a exemplo destas enfermidades estão Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial sistêmica.  

A tecnologia surge com o princípio básico de facilitar ações e diminuir o tempo gasto com 

as mesmas e assim possuírem mais tempo para gastarem consigo mesmas. Porém foi percebido 

de que quanto mais avanços tecnológicos menos tempo as pessoas gastam com a manutenção da 

própria saúde (ALVES 2007). De forma que quanto menos se tem esforço para realizar ações 

menos gasto calórico se tem através das mesmas como também mais chances de desenvolver um 

sobrepeso. O sedentarismo atua como um vilão na saúde de diversas pessoas. 

Segundo Araújo et. al.,(2007): 

“Entre os diversos indicadores de risco que contribuem para o desenvolvimento 

da hipertensão arterial em crianças e adolescentes, destacam se: os níveis iniciais 

elevados de pressão arterial, a história familiar, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo 

e o etilismo.”  

Tais fatores ocasionariam o surgimento de hipertensão arterial, o que nos leva a ter uma 

atenção maior para estes segmentos. Não deixando de enfatizar que a alimentação colabora 

juntamente com estes fatores, e é um elemento crucial, pois a nutrição com excesso de álcool e 

sal pode prejudicar a saúde do sujeito em questão. 

A hipertensão arterial sistêmica pode se dividir entre primária e secundária. A hipertensão 

primária é aquela que apresenta índices de pressão arterial elevada a partir de uma causa 

“desconhecida” segundo Smeltzer; Bare (apoud SILVA, 2006). Com isso a primária depende 

essencialmente dos hábitos de vida do individuo. Já a hipertensão secundária é quando a pressão 

arterial se eleva diante de causas conhecidas, também segundo o mesmo autor. 

Mesmo com esta divisão a predominância é de casos de hipertensão arterial sistêmica 

primária, ou seja, que não tem causas estabelecidas, segundo o Ministério da Saúde (2006). 

Embora predomine na idade adulta, a hipertensão arterial em crianças e adolescentes não é 
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desprezível segundo Salgado et. al., (2003), pois é nesta fase em que uma possível hipertensão 

primária e ate mesmo secundária pode estar iniciando, e consequentemente se perdurando na 

fase adulta. Mas é importante lembrar que para a identificação de um paciente hipertenso é 

pertinente que se tenha um acompanhamento, para ter resultados concretos.  

      O Diabetes Mellitus é causado pela ausência do hormônio insulina, ou pela ineficácia deste 

hormônio, gerando assim o excesso de glicose no sangue. O diabetes por sua vez também se 

divide em dois tipos, o tipo I e II, mas também há um quadro de alerta que é o chamado pré-

diabetes. 

O diabetes tipo I surge em geral até os 30 anos, atingindo preferencialmente crianças e 

adolescentes, podendo, entretanto afetar pessoas de qualquer idade. (LUCENA ,2007). 

O diabetes tipo II é causado pela redução da sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito da 

insulina. Essa sensibilidade diminuída à insulina é frequentemente descrita como resistência à 

insulina. (LUCENA, 2007). E este por sua vez depende absolutamente dos hábitos de vida. Em um 

estudo efetuado em Ribeirão Preto (Zanetti; Mendes, 2000) registrou que a maioria das crianças e 

adolescentes com diabetes tipo I é de uma faixa etária entre 15 e 17 anos.  

O que nos leva a constatar que apesar dos dados notificarem que a maioria da população 

diabética pertence ao tipo II, os casos relacionados a adolescentes são geralmente do tipo I.  

Entre estes, há mais um quadro que deve ser levado em consideração para este público em 

relação ao diabetes tipo II, e o mesmo é conhecido como pré-diabetes que é quando os níveis de 

glicose no sangue estão altos, porém ainda não o suficiente para serem caracterizados como 

diabetes tipo II, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes estes casos está relacionado 

diretamente com pessoas obesas e hipertensas, segundo a mesma fonte 50% dos pacientes deste 

estágio irá desenvolver a doença futuramente. 

A quantidade de estudos com estas patologias é crescente e o principal componente 

responsável pela aparição e surgimento das mesmas se dá pelos hábitos de vida prejudiciais à 

saúde deste individuo. Onde os hábitos de vida se por sua vez forem negativos, podem aumentar 

os riscos de o paciente desenvolver doenças cardiovasculares, e assim diminuindo os anos de vida 

para o individuo acometido por qualquer uma destas duas enfermidades. (COTTA et al., 2007). 

3  METODOLOGIA

   Para alcançar os resultados foi utilizado o instrumental de pesquisa questionário. Estes 

foram aplicados a uma amostra de alunos adolescentes do Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Ipanguaçu. Segundo o estatuto da Criança e do 

Adolescente, presente na Lei Federal 8.069/90, Art. 2º  são considerados adolescentes pessoas 
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entre doze e dezoito anos. Para atingir o maior número de questionários respondidos foram 

selecionadas as três turmas da primeira serie de ensino médio do ano letivo de 2015, pois cada 

turma teria em média 40 alunos, onde a maioria dos indivíduos estaria de acordo com a faixa 

etária ideal para a pesquisa. Os questionários foram aplicados durante o período de 06 a 09 de 

julho, nas salas de aula dos estudantes. 

      As perguntas contidas no instrumental eram objetivas, a fim de ter resultados mais 

perceptíveis, e careciam apenas da identificação do sexo e a idade em busca de manter o sigilo das 

informações. As informações eram referentes aos hábitos de vida, histórico familiar, e 

conhecimentos sobre hipertensão e diabetes. 

     O questionário a ser respondido pelos entrevistados continha o formato e perguntas 

como mostra a seguir: 

(01) Seus conhecimentos sobre Diabetes podem ser considerados:

a)baixo b)médio c)alto

(02) Seus conhecimentos sobre Hipertensão podem ser considerados:

a)baixo b)médio c)alto

(03) Você possui histórico familiar?

a)Somente Diabetes

b)Somente Hipertensão

c)Os dois

d)Nenhuma

(04) Você considera sua alimentação:

a) Equilibrado: Alimentações equilibradas com intervalos de 3 horas, com alimentos ricos

em todos os nutrientes que o organismo necessita. 

b) Mediano: Alimentação variada, com ingestão de alimentos saudáveis desregulado e que

também há o consumo de alimentos pobres nutricionalmente. 

c) Desiquilibrado: Consumo em excesso de alimentos calóricos e de baixo teor nutricional.

(05) Você pratica atividade física rotineiramente?

a) Sim b)Não

(06) Qual a sua frequência em consultas médicas?

a) 1 vez por ano b) 2 vezes por ano c) 3 vezes ou mais por ano
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

    Ao averiguar as respostas dos participantes da pesquisa constatamos que de 108 

entrevistados 53% eram mulheres e 47% eram homens, para uma faixa etária entre 14 e 17 anos e 

quando indagados por seus conhecimentos sobre diabetes, 62% respondeu ter nível de 

conhecimentos considerado intermediário sobre o tema enquanto que apenas 7% afirmaram ter 

um alto grau de conhecimentos sobre diabetes. Já no que diz respeito aos conhecimentos sobre 

hipertensão 68% responderam ter conhecimentos intermediários enquanto que apenas 6% 

revelaram ter altos conhecimentos mediante ao tema hipertensão.  

Tabela 1: Resultado quanto ao histórico familiar dos entrevistados. 

Histórico familiar % 

Somente Diabetes 11% 

Somente Hipertensão 23% 

Diabetes e Hipertensão 57% 

Nenhum 14% 

Quando questionado se o houvera histórico familiar de alguma das doenças ou ate mesmo 

das duas, 57% dos entrevistados confirmaram ter casos de diabetes e hipertensão na família 

representada na tabela 1. Os resultados comprovam que o histórico familiar é um item a ser 

levado em consideração quando se trata de hipertensão e diabetes, sabendo que quando 

constatado histórico familiar é relevante que o paciente apresente mais cuidado com a saúde. 

Os hábitos de vida, associados com alimentação de um indivíduo é de extrema 

importância, uma vez que tais fatores podem contribuir de forma positiva ou negativa para o 

surgimento de Hipertensão e diabetes. O resultado do presente estudo não é nada satisfatório 

sobre os hábitos de vida dos envolvidos na pesquisa, tendo em vista que os mesmos não têm uma 

alimentação saudável como está evidenciado na tabela 2 (os resultados referentes a quarta 

questão).  Alimentações Medianas e desequilibradas foram as que caracterizaram cerca de 87% da 

população entrevistada, o que leva a pressupor que estes indivíduos estão vulneráveis as 

patologias investigadas. 

Tabela 2: Resultado referente à alimentação. 
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Tipo de alimentação Nº 

Alimentação Saldável  13 

Alimentação Mediana 68 

Alimentação desiquilibrada 27 

      E a maioria da população entrevistada não possui presente em sua rotina a prática de 

exercícios físicos, os resultados referentes a quinta questão foram ressaltados na tabela 3. A 

pratica de atividade física auxilia a evitar o excesso de peso, como também funciona como um 

aliado que melhora o condicionamento físico, evitando não somente doenças crônicas, mas como 

também problemas cardiovasculares.      

Tabela 3: Resultado referente prática de atividade física 

Prática de atividade física rotineiramente Nº 

Sim 35 

Não 73 

Por fim foi perguntada a população qual a frequência média em consultas médicas, 

considerando que visitas ao médico são essenciais para indicar com provas concretas se o paciente 

é um hipertenso, diabético ou não. Mas os resultados representados pela tabela abaixo, foram 

que metade dos entrevistados tem a frequência de ir ao médico cerca de duas vezes ao ano. O que 

é pouco sabendo que tais doenças podem ser silenciosas e seus sintomas surgirem após um 

quadro mais agravado da doença. 

Tabela 4: Resultado sobre a frequência de visitas médicas anuais. 

 Como visto uns dos grandes vilões que ocasionam e possibilitam o aparecimento dessas e 

demais doenças são os hábitos de vida, e entre eles são os hábitos alimentares, como afirma o 

estudo feito por KUSCHNIR; MENDONÇA (2007) com adolescentes de ambos os sexos, cerca de 

Frequência de visitas médicas (por ano) Nº 

1 vez 36 

2 vezes 54 

3 vezes ou mais 18 
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50,5% dos hipertensos eram obesos. O que nos leva a refletir sobre a relevância de uma 

alimentação saudável juntamente com a prática de atividade física como forma de prevenir e 

retardar o aparecimento de patologias. 

5  CONCLUSÃO

      Investigamos neste estudo, o nível de conhecimento de adolescentes sobre 

hipertensão e diabetes. Diante dos resultados obtidos perante os hábitos de vida destes 

adolescentes é imprescindível ter uma atenção voltada a este publico. Este estudo contribui para 

que a sociedade acadêmica passe a ter um olhar atento para as fases iniciais da vida como a 

adolescência, de modo que são nestas fases que podem apresentar indícios de futuras patologias. 

De forma que se possa dispor de campanhas especificas para adolescentes, com o intuito 

de acompanhar a taxa de glicose no sangue, assim como a pressão arterial. Considerando que o 

grupo estudado se encontra em uma escola com profissionais multifuncionais de modo que estes 

tendem a melhorar o quadro encontrado, porém a mudança efetiva se da pelos próprios jovens. 

Dessa maneira é preciso que os adolescentes criem hábitos saudáveis, e criem a 

necessidade de ter um acompanhamento da saúde que muitas das vezes é ignorada por um 

pensamento que pelo fato de que são jovens, não terão problemas de saúde, pensamento este 

errôneo pois como já visto, as doenças citadas não possuem preferências de sexo e muito menos 

de idade. 
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RESUMO 

A depressão é uma das doenças que mais tem 

acometido pessoas em todo o mundo. Acreditava-se 

que distúrbios depressivos só viriam a acometer 

pessoas adultas, em geral idosos, mas o fato é que esta 

está presente de maneira expansiva entre crianças e 

adolescentes, quebrando o então preconceito de que 

esse problema é apenas uma fase. Dessa forma, o 

intuito desse trabalho é fazer um levantamento de 

possíveis distúrbios depressivos em alunos do IFRN 

Campus Ipanguaçu, através de uma pesquisa realizada 

com alunos de duas turmas do 3º ano do ensino 

médio, uma vez que a faixa etária deles e o ano de 

curso são propícios para mais estresses e conflitos, e 

assim, apresentando mais chances de serem afetados 

pela doença.  

PALAVRAS-CHAVE: Depressão, adolescência, comportamento, relações sociais. 

LOOKS CAN BE DECEIVING: STUDY SHOWS RISK FACTORS RELATED TO 
MENTAL HEALTH GROUP OF APPARENTLY HEALTHY STUDENTS  

ABSTRACT 

Depression is a disease that has affected moe people 

around the world. It was believed that depressive 

disorders would only affect adults, usually elderly, but 

the fact is that this is present in expansive terms 

among children and adolescents, so breaking the 

prejudice that this problem is just a phase. Thus, the 

aim of this study is to survey possible depressive 

disorders in students of the IFRN Campus Ipanguaçu 

through a survey of students in two classes of the 3rd 

year of high school since the age of them and the 

course of the year are more prone to stress and 

conflict, and thus presenting more likely to be affected 

by the disease. 

KEY-WORDS: Depression, adolescence, behavior, social relations. 
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1  INTRODUÇÃO

No decorrer de milhares de anos ligava-se a depressão a uma doença 

necessariamente adulta, que, portanto, não afligia crianças ou adolescentes, que sofriam 

apenas de tristezas em virtude de sua fase. Atualmente, os transtornos depressivos vêm 

tomando espaço e acometendo pessoas de todas as faixas etárias, independentemente de 

cor, etnia ou gênero. Os jovens, principalmente adolescentes, apresentam um quadro 

preocupante frente a doença, sendo hoje notoriamente uma das pessoas mais impactadas 

quanto as ações e manifestações desta.  

É sabido o quanto a fase da adolescência carrega consigo mudanças físicas e psicológicas 

tanto nas relações sociais com os demais indivíduos, quanto na própria relação pessoal com a família 

e amigos. Sendo um estágio determinado pela constante busca de autonomia, formando em si a 

construção do seu próprio indivíduo são, portanto, comuns possíveis traumas depressivos em seu 

amadurecimento. Estima-se que o malefício cresça de acordo com a evolução da adolescência, 

sendo que são atribuídos cerca de 2% a incidência em crianças e de 4 a 8% em adolescentes. 

(RESENDE; SANTOS; SANTOS; FERRÃO, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), com dados recolhidos em 109 países, a 

depressão é a doença mais relevante entre adolescentes com idades de 10 a 19 anos, ainda 

destacando que o mundo não atribui a atenção necessária a saúde dos jovens, e que até 2020 a 

depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Ainda de acordo com a organização, com 

estimativa divulgada em decorrer do Dia Mundial da Saúde Mental, mais de 350 milhões de pessoas 

no mundo sofrem de depressão, sendo a doença mais comum entre todas as regiões do planeta. 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, há em torno de 10 milhões de pessoas que sofrem com 

depressão.  Os índices mostram que quatro em cada dez pessoas têm depressão, sendo a taxa em 

mulheres cerca de 50% a mais elevadas que nos homens.  

Há alguns fatores que de certo modo propiciam o aumento do risco de depressão, tais como: 

depressão em familiares do 1° grau, episódios depressivos prévios, distúrbio de ansiedade, 

perturbação de hiperatividade e défice de atenção, dificuldades de aprendizagem, perdas precoces, 

conflitos familiares e cuidadores, divergências com grupos de pares, obstáculos escolares, impasse 

em lidar com o stress, episódios desconfortáveis e doença crônica. (RESENDE; SANTOS; SANTOS; 

FERRÃO, 2013). 

O diagnóstico é em si uma das maiores dificuldades para o início do combate à doença, uma 

vez que os sintomas chegam a ser confundidos com tristezas e desânimos momentâneos. Para o 

reconhecimento ou até mesmo desenvolvimento da doença serão levados em consideração 

aspectos que estão interligados a forma pela qual o jovem irá lidar com as situações do seu 

cotidiano, sejam elas exaustivas ou estressantes, e as relações que ele mantém com a sociedade, 
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amigos e família. O que se deve levar em consideração é, de maneira geral, o modo como ele irá 

reagir perante a intensidade da gravidade do assunto e o quão pertinente essa ação se tornará para 

o indivíduo, assim podendo então identificar o nível em que se encontra o distúrbio.

 Nem sempre os sintomas depressivos apresentam-se em forma de sentimento de tristeza, 

por vezes há também transtornos de humor irritáveis ou impertinentes, sendo ainda comuns pelo 

indivíduo sintomas como a oscilação de apetite, insônia ou sono exorbitante, perda de energia, 

dificuldade em atividades que envolvem raciocínio, sentimento de desamparo e apreensão, 

carência de atenção ou dificuldades em tomar decisões, ou próprios pensamentos suicidas, algumas 

vezes postos em prática. A depressão quando desenvolvida durante a fase da adolescência pode 

desencadear inúmeros danos em divergentes funções tanto psicológicas quanto sociais. 

É evidente que o número de incidências de adolescentes acometidos por distúrbios desse 

gênero tende a diminuir de acordo com a socialização e apoio que esse indivíduo possui na 

sociedade, família e amigos. Basta ligarmos o caso ao fato de que jovens que encontram apoio em 

seus entrelaces são mais propícios a tomarem decisões, e quando as consequências são negativas, 

estes encontram suporte em suas bases. O contrário acontece quando os acometidos não têm para 

onde se voltarem nas angústias, e tendem a procurar uma espécie de abrigo em outros lugares, em 

geral nos vícios de bebidas e drogas, fatores estes que podem ser fontes para suscitar a doença. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho é realizar um levantamento do número de 

adolescentes e jovens que sofrem com traumas depressivos na rede do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Ipanguaçu, ou que trazem 

elementos propícios a contrair a doença, ressaltando tais elementos responsáveis, bem como a 

qualidade de vida desses alunos, fator crítico para o desencadeamento da depressão. 

Optou-se por aplicar o questionário em duas turmas do terceiro ano do ensino médio que 

se situam em uma faixa etária de 16 a 25 anos, considerando a escassez de publicações com esse 

público, dado que as análises são mais comuns em adultos, especificamente em idosos, que antes 

eram vistos como os mais afetados pela enfermidade.  

Percebe-se o quão pertinente é identificar a incidência desses agravos na vida dos jovens, 

uma vez que esta fase é primordial em sua estadia na sociedade, e é nela que geralmente brotam 

os principais frutos de uma vida. A escolha pelas turmas do 3º ano do ensino médio fundamenta-se 

no fato de este ser um período decisivo na escolha de uma universidade, juntamente com intensos 

estresses vindos tanto da rotina de estudos em casa ou na escola, como também da relação com a 

família e amigos, o jovem passa a ter uma maior preocupação com a conciliação de seus horários, 

bem como as presumíveis consequências de todos os acontecimentos para o seu futuro. Assim, é 

de suma importância a identificação desses sintomas, de forma a promover a qualidade de vida 

desses indivíduos e evitar o surgimento de problemas futuros. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Diagnóstico

Constantemente, é comum nos deparamos com pessoas que comentam sobre semanas 

ruins, ou carregadas de tristezas. No caso da depressão, não se trata de apenas uma tristeza 

passageira, algo que esteja ligado ao momento, essa costuma ao invés de ir embora se agravar cada 

vez mais, afetando o corpo, a mente e as condições físicas, se manifestando de divergentes formas 

e sintomas. 

Na qualidade de sintoma, os transtornos depressivos podem apresentarem-se em 

divergentes quadros clínicos, dos quais: transtorno de estresse pós-traumático, demência, 

esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, etc. Ainda podendo ser decorrentes de situações 

estressantes, ou a contextos sociais e econômicos adversas. Como síndrome, a depressão pode 

estar associada não apenas a mudança de humor (tristeza, irritabilidade, carência em sentir prazer, 

apatia), mas também inúmeras perspectivas, incluindo alterações cognitivas, psicomotoras e 

vegetativas (sono, apetite). Por fim, enquanto doença, a depressão tem sido categorizada de 

diversos modos, na dependência do período histórico, da preferência dos autores e do ponto de 

vista adotado. Entre os quadros mencionados na literatura atual encontram-se: transtorno 

depressivo maior, melancolia, distimia, depressão integrante do transtorno bipolar tipos I e II, 

depressão como parte da ciclotimia, etc. (PORTO, J. A. D., 1999). 

A depressão pode ainda se manifestar-se de maneiras distintas entre jovens adolescentes 

do sexo feminino e masculino, podendo as mulheres serem mais propícias a sentimento de tristeza, 

vazio, tédio e ansiedade; apresentando maior apreensão com a popularidade e menos júbilo com a 

aparência e com a autoestima. No público masculino, são mais comuns sentimentos de desprezo, 

desafio e desdém, ainda apresentando problemas de conduta como: ausência nas aulas, fugas de 

casa, violência física, roubos e abuso de substâncias como drogas e álcool. (BAHLS, S-C; BAHLS, F. R. 

R. 2002).

Alguns fatores são determinantes na constatação da depressão em adolescentes, a exemplo 

principal tem-se a incidência da doença em um dos pais, uma vez que o histórico familiar contribui 

para que haja uma probabilidade três vezes maior do que o eventual. Há em si outros aspectos 

consideráveis de risco como abuso físico e sexual, conflitos familiares, dúvidas quanto a orientação 

sexual, indícios de doenças crônicas, autoimagem ruim do corpo, decadência quanto as condições 

socioeconômicas, identificação com grupo minoritários, carência de suporte social e familiar e 

pequenas taxas de habilidades sociais. (I, Curatolo & Friedrich, 2000; Son & Kirchner, 2000; Ward e 

cols., 2000 apud BAHLS, S-C; BAHLS, F. R. R. 2002). 

É imprescindível ressaltar que atualmente há fatores decisivos no cotidiano dos adolescentes 

que são primordiais para o desenvolvimento da enfermidade e que de certa forma são pouco 

controláveis. Muitos adolescentes, principalmente quando se trata desses em uma faixa etária entre 
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16 a mais ou menos 25 anos, sufocam-se com a chegada de um tempo decisivo em suas vidas. A 

escolha do curso e profissão futura acabam por mexer com todo o psicológico dos jovens, de tal 

forma que eles acabam por não saberem conciliar seu tempo e, portanto, suas atividades. É chegada 

a hora de decidir o seu futuro, e tal decisão acometerá toda a sua vida a partir do momento de 

escolha. Há uma soma de tantos outros aspectos como organização do tempo para horários de 

estudos, pressão por parte da família, conflitos interiores e por muitas vezes a carência de 

autoconfiança que envolvem o adolescente de maneira que acaba por o desestabilizar socialmente 

e psicologicamente.  

A doença depressiva é classificada em duas fases que são divergentes não só pelos sintomas 

encontrados, e sim pela intensidade e constância dos mesmos: a) a distimia é o estado crônico da

depressão, que em algum tempo atrás era denominado de neurose depressiva ou depressão menor, 

caracterizada pela existência de sintomas depressivos em menor intensidade que a depressão 

maior, e que atuam na adolescência a algo equivalente a não mais que um ano; e b) a depressão 
maior, que é intitulada pela existência de um número consideravelmente razoável de sintomas

depressivos relevantes que não ultrapassam duas semanas, e que podem ser regulares. Tal divisão 

é crucial para o ponto de vista clinico e para o tratamento, pois a depressão maior torna-se um caso 

mais grave, com maiores complicações e com melhor resposta a tratamentos com uso de 

medicamentos. (SUKIENNIK, P. B.; SEGAL, J.; SALLE, E.; PILTCHER, R. B.; TERUCHKIN, B.; PREUSSLER, 

C. M., 2000).

2.2 Tratamento

Sabe-se que não há cura para a depressão, mas isso não indica que não haja tratamento. O 

tratamento contra a enfermidade deve levar em consideração todo o ser humano, desde os seus 

aspectos sociais, biológicos e psicológicos. Dessa forma, a terapia deve abarcar todos esses enlaces, 

utilizando como base a terapia farmacológica, a psicoterapia e a mudança na qualidade de vida do 

paciente, combinados de forma proporcional a intensidade do estado clínico do indivíduo. Tal 

tratamento é estimado ser efetivo em cerca de 60-80% das pessoas depressivas. Tem-se também 

outros tratamentos para a depressão já existentes e ainda mais muitos outros tipos em estudo.  

As mediações psicoterápicas apresentam-se de múltiplos modelos, dos quais a psicoterapia 

de apoio, psicodinâmica breve, terapia interpessoal, comportamental, cognitiva comportamental, 

de grupo, de casais e de família. Alguns elementos que influenciam no sucesso psicoterápico 

incluem: motivação, depressão leve ou moderada, ambiente estável e capacidade para insight. 

(SOUZA, F. G. M., 1999). 

Para um tratamento efetivo no paciente é necessário também manusear sua qualidade de 

vida, uma vez que esse será um fator crucial no desenvolvimento do tratamento. Deve-se sugerir 

atividades físicas constantes, diálogos com amigos e/ou grupos sociais, e mostra-lhes sempre que a 
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família é um apoio social. O envolvimento social do jovem será um fator positivo e de grande 

relevância para a amenização de seu quadro, evitando, assim, possíveis complicações. 

3  METODOLOGIA

Para desencadear a pesquisa foram aplicados questionários em duas turmas do 3º ano do

ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

Campus Ipanguaçu.  As entrevistas foram aplicadas no período de 3 a 12 de agosto de 2015, 

utilizando-se da ferramenta Google Documentos, onde foram disponibilizados aos alunos o link com 

o formulário para respostas online, observando-se o direito ao sigilo pessoal e explicando o objetivo

da pesquisa. A escolha das turmas com essa faixa etária de 16 a 25 anos se deve ao fato de haverem

poucas pesquisas brasileiras com tal público à medida que tem aumentado o registro de casos.

(Organização Mundial da Saúde, 2014).

Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada através da aplicação de questionário com 

oito perguntas objetivas, que indagavam alguns fatores determinantes na constatação de algum 

indício da doença: A) você se sente deprimido (a) constantemente?; B) você costuma chorar com 

frequência?; C) você se sente ou já se sentiu recentemente desapontado (a) ou com certo ódio de 

si mesmo (a) ?; D) você encara o futuro com certo desânimo (a) ?; E) você costuma se sentir 

fracassado (a) enquanto pessoa?; F) com as situações de estresse do dia a dia como as provas 

escolares, vestibular, conflitos familiares, já se sentiu desesperado (a) a ponto de abdicar de sua 

vida?; G) você costuma praticar atividades físicas?; e H) você sofre de alguma doença crônica 

(diabetes, hipertensão, asma...)?.  

Para obtenção do sigilo e de respostas mais concretas, sem despertar nenhuma intimidade 

nos entrevistados, foram indagados apenas no quesito pessoal a idade e o sexo dos indivíduos que 

responderam o questionário. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aplicamos 50 questionários, que representam 66,7% do total de alunos das turmas

escolhidas, dentre estes 60% eram do sexo feminino e 96% tinham até 19 anos, refletindo que esse 

grupo se enquadra na faixa etária de adolescentes estabelecido pela OMS como sendo de 10 a 19 

anos e que tem em sua maioria o sexo feminino, que segundo os dados do DATASUS é o público que 

mais sofre com depressão na adolescência. 
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Gráfico 1: Porcentagem de repostas positivas as questões A, B, C e D. 

Em relação a sentir-se constantemente deprimido, 44% responderam positivamente e 40% 

relatam chorar com frequência. Há ainda quocientes que apontam que 68% afirmam se sentirem 

desapontados ou com ódio de si mesmo em determinados espaços de tempo e existe um número 

equivalente a 50% que asseguram encarar o futuro com bastante desânimo, conforme apresentado 

no gráfico 1.  

Esses dados nos alertam para necessidade de atuar junto a esse grupo e de não considerar 

esses sentimentos apenas como passageiros. Torna-se necessário investigar posteriormente o tempo 

de permanência dos sentimentos para avaliar a melhor intervenção a ser feita com o grupo e evitar 

complicações futuras. 

Gráfico 2: Porcentagem de respostas positivas as questões E, F, G e H. 
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Observando o gráfico 2 podemos constatar que 46% apresentam-se com sentimento de 

fracasso enquanto pessoa, e cerca de 40% desses chegaram a afirmar que já pensaram em abdicar 

da vida em decorrência do cotidiano sufocante devido a provas escolares, vestibular e/ou conflitos 

familiares.  

Considerando a impulsividade comum dessa idade e a necessidade que normalmente essa 

faixa etária apresenta em conseguir respostas rápidas para seus relacionamentos amorosos, 

mudanças corporais e crescimento pessoal, os dados nos alertam para um risco iminente de 

potenciais suicidas. Esse fato deve ser avaliado pela equipe educadora de forma a propiciar uma 

superação coletiva das dificuldades. 

Foram também reunidos resultados que indagavam os participantes sobre a realização de 

alguma atividade física, dos quais 56% responderam positivamente e 68% não relataram doenças 

crônica. Esses números retratam uma população que em sua maioria é ativa e sem doenças crônicas, 

e que portanto, deveria estar saudável, ao contrário do que suas respostas anteriores apontaram. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados reunidos em decorrer dos questionamentos é perceptível o quanto

se faz necessário uma maior preocupação para com a saúde mental dos nossos jovens, que 

demonstram notoriamente a possiblidade de desenvolverem algum distúrbio depressivo.   

O que entra em questão não é apenas o fato de tais características serem apontadas como 

requisitos para o desenvolvimento da doença, e sim a quantidade de jovens que afirmaram conter 

esses sintomas, o que tornam esses dados de extrema relevância. 

Não se trata, porém, de afirmar que todos os entrevistados que responderam ter sintomas 

que se adequem ao desenvolvimento do problema estejam realmente com distúrbios. Trata-se de 

alertar a sociedade acadêmica para um assunto visto de forma tão preconceituosa, isso porquê na 

maioria das vezes a depressão é tratada como um desafio individual e os membros afetados são 

excluídos do corpo social de certa forma.  

O que precisamos compreender é que sem o apoio da sociedade, da família, de profissionais 

ou até mesmo dos amigos para combater as situações conflitantes de nossa vida, elas se 

emaranharam cada vez mais. É crucial estar atento para cada comportamento repetitivo e estranho 

dos jovens, pois se detectado com antecedência os riscos de agravação do quadro são bem 

menores.  

Considerando que o grupo estudado encontra-se em uma escola que possui uma equipe 

multiprofissional, entendemos que esta deve se debruçar sobre a saúde mental desses alunos de 

forma a proporcionar uma integralidade no processo de ensino aprendizagem e êxito em um futuro 

próximo. 
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RESUMO 

Entende-se por acessibilidade a inclusão das pessoas 
que apresentam qualquer tipo de deficiência em 
atividades cotidianas. Na internet se faz quando os 
sítios seguem regras pré-definidas para tornar o 
acesso do cidadão o mais simples possível. A pesquisa 
desenvolvida visa, a partir do estudo da cartilha 
adotada pelo Governo Federal, eMAG (Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico), que objetiva 
atender as necessidades das pessoas com deficiência, 
a criação de um sítio totalmente acessível que 
posteriormente poderá ser utilizado como um guia 

para criação de novos sítios acessíveis. A cartilha é 
baseada nos critérios de sucesso da WCAG (Diretrizes 
de Acessibilidade para Conteúdo Web) da W3C 
(World Wide Web Consortium). Espera-se com a 
conclusão do projeto, que este venha a se tornar uma 
ferramenta essencial para os desenvolvedores de 
sites, fazendo com que tanto os novos sites, quanto 
os sites já existentes venham a se tornar acessíveis, 
tendo em vista a necessidade de acesso por parte das 
pessoas com algum tipo de deficiência.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, deficientes, eMAG, tecnologia 

A PRACTICAL GUIDE FOR SITES CREATION ACCESSIBLE 

ABSTRACT 

It is understood accessibility the inclusion of 
persons with any disability in everyday activities. On 
the internet, it's done when the sites follow 
predefined rules to make citizen access as simple as 
possible. The developed research aims, from the 
study of the booklet adopted by the Federal 
Government, eMAG (Model accessibility in e-
government), which aims to attend the needs of 
disabled people, creating a fully accessible site that 

can later be used as a guide to creating new sites 
accessible. The booklet is based on the WCAG success 
criteria (Accessibility Guidelines for Web Content) of 
the W3C (World Wide Web Consortium). It is hoped 
that the project is completed, that it will become an 
essential tool for website developers, making both 
new sites, as existing sites will become accessible in 
view of the need for access for people with a 
disability.

KEY-WORDS: accessibility, disabled, eMAG, technology 
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1 INTRODUÇÃO 

Há uma grande parcela da população que necessita de um pouco mais de atenção quando 

trata-se de acesso à internet, são elas as pessoas com deficiências.  

Entende-se por acessibilidade, a inclusão das pessoas que apresentam qualquer tipo de 

deficiência em atividades cotidianas. Na rede de internet também deve existir padrões de 

acessibilidade. Tratando-se desse quesito, no brasil, os sítios do governo federal seguem a 

recomendações do eMAG (modelo de acessibilidade em governo eletrônico). As pessoas com 

deficiência utilizam diversas ferramentas para acessar a internet, entre elas estão os leitores de 

tela. O acesso torna-se quase impossível quando um sítio não é preparado para essas pessoas. 

Atualmente a internet é um dos maiores meios de comunicação existentes, onde as 

pessoas têm livre acesso a sites com conteúdos de pesquisa e de entretenimento. Porém, o que 

muitos dos desenvolvedores de sites não visam é a acessibilidade deles, muitos dos sítios não 

possuem suporte para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e isso os impede de 

acessá-los, pois muitas vezes eles não conseguem movimentar o mouse, ou até mesmo 

compreender a existência de uma aba que foi aberta instantaneamente. 

A implementação do conteúdo de acessibilidade nos sítios de comunicação é de suma 

importância para a interação das pessoas que não conseguem acessar a internet por falta de 

conteúdos totalmente acessíveis a eles.  

Ao se elaborar um site totalmente acessível que explique como os desenvolvedores podem 

tornar seus sites acessíveis, proporciona-se uma grande ajuda a comunidade, pois a partir do 

momento em que os desenvolvedores possuem uma fonte explicativa e demonstrativa do que 

deve ser feito eles podem por em prática os aprendizados, fazendo com que mais sites possuem 

acessibilidade e mais pessoas possam interagir na internet. 

Diante ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo a criação de um guia para 

desenvolvedores de sítios, trazendo as recomendações do eMAG, do governo federal, de forma 

prática. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O avanço tecnológico permite comodidade às pessoas quando estas precisam se 

comunicar, assim como buscar informações em rede. As informações podem ser acessadas de 

celulares, tablets, smartphones, notebooks, entre outros dispositivos computacionais. No entanto 

há uma grande parcela da população com algum tipo de dificuldade de acesso a esse conteúdo.  

Os dados estatísticos do censo 2010, realizado pelo IBGE, mostram que 18,8% da 

população brasileira possui deficiência visual, 7% motora, 5,1% auditiva e 1,4% mental ou 
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intelectual. Desse modo toda a informação deve ser acessível a essa parcela, da mesma maneira 

que é acessível às pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência, para isso faz-se 

necessário o uso de mecanismos que garantam a acessibilidade ao conteúdo on-line para todos os 

públicos.  

Entende-se por acessibilidade a inclusão das pessoas que apresentam qualquer tipo de 

deficiência, seja ela motora, auditiva, visual, nas atividades cotidianas, sejam elas com uso de 

produtos, ou serviços prestados a todos, assim como o acesso a informação. Na internet a 

acessibilidade se faz quando os sítios seguem regras pré-definidas para tornar o acesso do cidadão 

o mais simples possível. No Brasil os sítios do Governo seguem a recomendações do eMAG

(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), uma cartilha com 45 recomendações que

segue a cartilha internacional da W3C (World Wide Web Consortium), WCAG (World Content

Accessibility Guide).

Segundo ROCHA, Telma Brito, MIRANDA, Theresinha Guimarães (2009), “As Tecnologias de 

informação e Comunicação (TIC’s) têm provocado profundas mudanças na sociedade. Essas 

mudanças já podem ser visíveis nos diferentes setores produtivos. É fato que o ambiente 

computacional tende, cada vez mais, a tornar-se uma fonte de informação preponderante e um 

fator determinante da educação na sociedade atual. No entanto, o setor educacional por sua vez 

ainda caminha a passos lentos.” 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo criar um sítio modelo, 

autoexplicativo, onde as regras serão postas em prática para ser utilizado posteriormente como 

um guia para implementação de sítios acessíveis. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida visa, a partir do estudo da cartilha adotada pelo Governo Federal, 

eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), que objetiva atender as necessidades 

das pessoas com deficiência, criar um site totalmente acessível de acordo com as regras descritas 

por tal cartilha. 

O desenvolvimento de um sítio seguindo os padrões web tem como preocupação a divisão 

de camadas para o desenvolvimento client-side, essa divisão é feita de acordo com objetivo de 

cada camada, essas camadas trabalham de forma independentes o que facilita a manutenção do 

código, entretanto, uma influência a outra.  

A primeira camada é a de informação, a mais importante das três, é ela que traz o 

conteúdo a ser acessado por robôs, sistemas, aplicações ou outros meios que possam reutilizar a 

informação publicada, utiliza o HTML (HyperText Markup Language), uma linguagem de marcação, 

para passar essas informações que o usuário irá acessar (EIS, DIEGO. FERREIRA, ELCIO. 2012). 
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A segunda camada é a de formatação, que o utiliza o CSS (Cascading Style Sheets), ou folha 

de estilo, para dar beleza a informação que o HTML quer passar para o usuário. “Se você estiver 

usando um leitor de tela, o CSS poderá controlar a maneira com que a voz do leitor sairá pelas 

caixas de som.” (EIS, DIEGO. FERREIRA, ELCIO. 2012). 

Os autores (EIS, DIEGO. FERREIRA, ELCIO. 2012) afirmam ainda que a terceira e última 

camada é a de comportamento, ela é responsável pelo comportamento dos elementos da página, 

utiliza o Javascript como principal linguagem. O Javascript tem uma forte ligação com o CSS da 

camada anterior, pois o domínio do comportamento dos elementos se dá utilizando as 

características dos elementos do CSS, manipulando essas propriedades. 

Dentre essas três principais divisões para a criação do site seguindo os padrões, o eMAG 

faz subdivisões para melhor entendimento, são elas:  

i. Marcação

ii. Comportamento

iii. Conteúdo/Informação

iv. Apresentação/Design

v. Multimídia

Para a criação das páginas, a elaboração será dividida em três partes que visam o 

desenvolvimento cliente-side, sendo elas: informação que engloba as subcategorias marcação, 

conteúdo/informação e multimídia; apresentação, que engloba o subitem apresentação/design e 

comportamento que engloba o subitem comportamento.  

Em algumas ocasiões haverá a utilização do leitor de tela NVDA (NonVisual Desktop 

Access), para simulação de acesso, bem como a verificação de elementos que não podem ser 

avaliados apenas na observação, por exemplo, a tag hidden utilizada para esconder elementos 

necessários para funcionamento do código, mas que são desnecessários ao usuário visualmente. 

O NVDA é um software capaz de fazer leitura de tela do Windows, criado no ano de 2006, 

possui licença livre e gratuita, motivo da escolha do software, que permite aos usuários contribuir 

para o aperfeiçoamento da plataforma utilizando como linguagem phyton. E hoje é utilizado como 

principal ferramenta de acesso à internet por parte dos deficientes visuais. 

Espera-se com a conclusão do site facilitar a vida de programadores que visam utilizar da 

acessibilidade em seus sites, tornado o acesso possível a todos os interessados, levando em 

consideração que por muitas vezes as pessoas deficientes não conseguem acesso a informação 

por falta de estrutura e dessa forma são prejudicados. 

1174



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se com a conclusão do projeto, que este venha a se tornar uma ferramenta 

essencial para os desenvolvedores de sites, fazendo com que tanto os novos sites, quanto os sites 

já existentes venham a se tornar acessíveis, tendo em vista que essa seria mais uma forma de 

inclusão dos deficientes, fazer com que eles possam ter acesso a informações que antes eram 

privadas as pessoas que não possuem deficiência. 

Visando a comunidade em geral, espera-se que a prefeitura de São Gonçalo, assim como a 

área de TI do campus São Gonçalo, possa utilizar o site guia criado para implementar as 

ferramentas de acessibilidade de seus códigos web. A prefeitura para que seus cidadãos possam 

ter um acesso completo a informação disponível no site e o IFRN para que possa se adequar a 

realidade de alunos deficientes que necessitam buscar informações acadêmicas. 

Conclui-se que mesmo esta mudança ocorra gradativamente, é importante sua realização, 

para melhorar a experiência de navegação destas pessoas que dependem não só de leitores de 

tela, assim como de outras ferramentas para acesso. 

5 CONCLUSÃO 

O número de pessoas com deficiência deve aumentar no futuro e é preciso que os sítios de 

instituições estejam preparados para garantir que todas as pessoas tenham acesso, 

independentemente de sua condição motora, auditiva ou intelectual. Pôde se perceber que há 

várias formas e ferramentas para se proporcionar acessibilidade, assim como é possível concluir 

que a dificuldade não se restringe a implementação, entretanto ela é a raiz da acessibilidade, 

quanto mais acessível a implementação, mais fácil será para as ferramentas de acessibilidade 

acessarem e transmitirem a informação ao usuário. 

Conclui-se que o projeto irá favorecer as pessoas que possuem algum tipo de necessidade 

especial, de modo que elas consigam uma melhor acessibilidade no sites online onde os indivíduos 

que não possuem algum tipo de deficiência conseguem acessar livremente. A liberdade de acesso 

deve estar disponível para todos, portanto, o que se deve fazer para ajudar os deficientes que 

precisam de acessibilidade para navegação é ajudar os desenvolvedores com a implementação da 

acessibilidade nos sítios que ainda não possuem e nos que ainda serão implementados.  
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RESUMO

A difusão cada vez mais intensa das tecnologias na 

rotina das pessoas tem impulsionado o ensino de 

conteúdos relacionados a computação. Como forma 

de participar ativamente desse contexto, o presente 

trabalho descreve a execução de um projeto de 

extensão que tem como objetivo geral estimular 

alunos que estejam cursando os últimos anos do 

ensino fundamental, em escolas públicas localizadas 

na cidade de Ceará-Mirim e região, a utilizarem o 

pensamento computacional como ferramenta para 

resolução de problemas, aprendendo de forma lúdica 

conceitos e métodos de programação. O projeto foi 

executado utilizando os recursos de Code.org, uma 

organização sem fins lucrativos e incluiu as seguintes 

etapas: planejamento, execução das oficinas, 

monitoramento e avaliação. Após o período de 

execução, constatou-se que o projeto atingiu seus 

objetivos através da identificação do perfil inicial dos 

estudantes e acompanhamento da evolução deles 

conforme a participação nas oficinas. Concluiu-se que 

os alunos embora apresentassem um conhecimento 

inicial abaixo do esperado, conseguiram realizar as 

atividades planejadas, agregando conhecimento à 

formação desses estudantes e comprovando a 

qualidade dos recursos disponíveis pelo Code.Org. 

PALAVRAS-CHAVE:   Tecnologia da Informação, Pensamento Computacional, Oficinas, Code.Org. 

PLANNING YOUR FUTURE: AN EXTENSION PROJECT WITH DIGITAL GAMES 

ABSTRACT 

The intense and increasingly transmission of 
technologies in our daily lives has led the teach of 
Information Technology (IT) contents to this area. As a 
way to participate actively in that context, the present 
paper describes the execution of a project that has the 
goal of stimulating students of the last year of a 
Brazilian middle school (8th and 9th grades) located in 
the region of Ceará-Mirim city (Rio Grande do Norte 
State), to use Computational Thinking as a tool to solve 
problems, by a fun way of learning concepts and 
programming methods. This project has been 
executed using resources of Code.org, a non-

profitable organization. Besides that, this project 
included the follow steps: planning, workshop 
conduction, monitoring and evaluation. After the 
period of execution, it was verified that the project 
achieved its objectives by identifying the initial profile 
of the students and their evolution were monitored 
trough their participation in workshops. It was 
concluded that students despite presenting an initial 
knowledge lower than expected, they were able to 
answer their activities, adding knowledge to these 
students and proving the quality of available resources 
by Code.Org.

KEY-WORDS: Information Technology, Computational Thinking, Workshops, Code.Org. 
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1  INTRODUÇÃO 

As mudanças e as influências da tecnologia na vida das pessoas atualmente são mais do que 

evidentes e vêm ocorrendo pelo mundo todo, em casa, nas ruas, nas escolas, universidades. Não 

importa onde você esteja, é fácil identificar avanços técnicos em qualquer situação e isso tem 

impulsionado o ensino de conteúdos relacionados a tecnologia. Diante desse contexto, o presente 

trabalho descreve a execução de um projeto que consiste em ofertar oficinas a alunos que estejam 

cursando os últimos anos do ensino fundamental, a fim de permitir o desenvolvimento do 

pensamento computacional, raciocínio lógico e assim, agregando valor a formação desses 

estudantes com o desenvolvimento de habilidades que poderão ser aplicadas nos mais diversos 

contextos de suas vidas, tornando-os indivíduos mais críticos e criativos. 

Para execução do referido projeto foram seguidas as seguintes etapas: planejamento, 

execução das oficinas, monitoramento e avaliação. A primeira turma de alunos foi formada por um 

grupo de 15 alunos da Escola Municipal Madalena Antunes Pereira. Eles participaram de 5 oficinas 

com duração de 4 horas cada, totalizando 20 horas de oficinas que por sua vez ocorreram no 

laboratório de informática do IFRN, Campus Ceará-Mirim.  Como recursos foram utilizadas as 

ferramentas e materiais disponibilizados pelo projeto Code.Org, projeto este que utiliza jogos 

digitais para guiar o aprendizado da lógica de programação e vem destacando-se pela qualidade dos 

recursos oferecidos. As oficinas incluíram as seguintes temáticas: introdução à ciência da 

computação, algoritmos e estruturas condicionais. Através de jogos lúdicos realizados nas oficinas 

buscou-se também despertar nos estudantes tanto o interessar na área da computação, como 

também pelo ingresso nos cursos ofertados pelo IFRN, sobretudo nos cursos ofertados pelo Campus 

Ceará-Mirim. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para elaboração do presente projeto considerou-se o trabalho de GERALDES (2014), que 

aborda reflexões sobre o estudo e ensino da programação, citando fatores positivos e negativos 

sobre a prática desse ensino na atualidade. O referido trabalho aborda a aplicação da programação 

utilizando diferentes recursos, dentre os quais: Logo, Scratch, Code Club, Codecademy e Code.Org. 

Considerando todo o histórico apresentando no trabalho, constatou-se que os alunos realmente 

têm a necessidade de aprender os conceitos básicos sobre programação, principalmente em relação 

a lógica computacional que propicia aos alunos entenderem o funcionamento do computador como 

um todo. O trabalho de MEDEIROS (2013) que faz uma revisão sistemática da literatura sobre o 

ensino da programação utilizando jogos digitais, também reforça a relevância dessa temática e 

menciona diversas inciativas em andamento, incluindo novamente o Code.Org. 
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O Code.Org é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é divulgar e ensinar 

programação a pessoas de todas as idades. A partir da identificação da relevância desse assunto 

surgiram inciativas como a desta organização que incentivam o desenvolvimento do pensamento 

computacional de forma lúdica através de jogos digitais. O Code.org disponibiliza jogos e até 

materiais para condução do ensino da programação para diferentes faixas etárias. Essa inciativa tem 

conquistado grande repercussão e vem sendo aplicada no incentivo a lógica de programação (CODE, 

2015). Os materiais do Code.Org foram escolhidos como base para as oficinas devido a sua 

qualidade e consonância com as ideias do projeto proposto. 

A figura 1 abaixo mostra uma tela dos jogos do site Code.Org que foi utilizada pelos alunos: 

Figura 1: Code.Org. 
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Como já citado anteriormente, utilizou-se para a condução das oficinas as ferramentas e 

recursos do projeto Code.org.  Para condução do projeto foram definidas diversas etapas, tais como: 

planejamento, execução das oficinas, monitoramento e avaliação, Na Figura 2 é possível observar 

detalhadamente todas as etapas seguidas: 

Figura 2: Etapas do projeto. 

Etapa 1 - Planejamento das oficinas: Nela foi definida em detalhes a condução e sequência 

das atividades das oficinas, incluindo o estabelecimento de dois questionários para a coleta de 

dados e posterior análise e avaliação dos resultados alcançados com o projeto; providenciando 

também a alocação de recursos necessários, tais como: reserva de laboratório para as datas das 

oficinas, transporte, materiais para divulgação, dentre outros. 

 3 METODOLOGIA  
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Etapa 2 - Mapeamento das escolas de Ceará-Mirim: Foram selecionadas preferencialmente 

escolas públicas, que demostraram interesse em motivar os alunos a participarem das oficinas. 

Etapa 3 – Divulgação das Oficinas: Nela foi realizada a divulgação das oficinas e informações 

pertinentes, tais como: inscrições, contatos, calendário de atividades, locais e horários de realização 

das oficinais com as escolas. 

Etapa 4 – Realização de Inscrições: Consistiu na realização de inscrições dos alunos na escola 

selecionada para participação das oficinas. 

Etapa 5 - Execução das oficinas: Etapa na qual as oficinas ocorreram com 1 grupo composto 

por 15 alunos. O grupo participou de 5 oficinas de 4 horas cada, totalizando 20 horas de oficinas 

para os alunos inscritos. 

Etapa 6 - Monitoramento e avaliação do projeto: Nessa etapa ocorreu o monitoramento e 

avaliação do projeto através da análise e avaliação dos resultados obtidos com a execução das 

oficinas, tomando por base a coleta de dados realizada durante a execução das oficinas. 

Durante a execução das oficinas foram aplicados dois questionários para levantamentos de 

dados, além de atividades extras realizadas com os alunos participantes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A avaliação do projeto em sua primeira etapa seguiu toda uma sequência programada, tendo 

então alcançado os objetivos ao qual foram propostos, estimular os alunos que cursam os últimos 

anos do ensino fundamental, em escolas localizadas na cidade de Ceará-Mirim e região, a utilizarem 

o pensamento computacional como ferramentas para solução de problemas, aprendendo de forma

lúdica conceitos e métodos de programação. Para coleta de dados foi realizado na definição de

questionários inicial e final aplicados aos alunos participantes das oficinas, e no acompanhamento

do desempenho dos estudantes nas diversas atividades do realizadas no code.org.

O questionário inicial foi aplicado na primeira oficina antes dos alunos realizarem as 

atividades, com a finalidade de identificar os conhecimentos inicias dos estudantes. Já o 

questionário final foi aplicado após a realização das cincos oficinas com a intenção de avaliar a 

evolução dos alunos. A maioria das perguntas dos questionários apresentavam uma estrutura de 

questões objetivas, cujas respostas variavam de péssimo a excelente e algumas questões 

discursivas. 
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As figuras 3 e 4 mostram respectivamente os modelos utilizados para os questionários inicial 

e final com as perguntas que cada questionário apresentava. 

Figura 3: questionário inicial.
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Figura 4: questionário final. 

Nas tabelas 1 e tabela 2 é possível observar informações obtidas através dos dados coletados 

das questões objetivas dos dois questionários respondidos pelos alunos participantes das oficinas. 
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Tabela 1: Dados do questionário inicial. 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

Sexo Masculino:      53,8% Feminino:         46,2% X X 

Faixa etária 14 a 15 anos:            71,4% 16 a 18 anos:        28,6% X X 

Cidade Ceará-Mirim:   78,6% Outros:               21,4% X X 

Com quem mora Mora com os Pais:   100% Outro:    0 X X 

Série 8° ano:            35,7% 9° ano:          64,3% X X 

Gostam de estudar SIM:                  100% NÃO:     0 X X 

Gostam de jogos SIM:                 71,4% NÃO:       28,6% X X 

Ingressar no IFRN SIM:                  100% NÃO:   0 X X 

Aprofundar disciplinas Matemática:  35,7%   Inglês:   21,4% 
   Informática: 

  21,4% 
Outras:  
42,9% 

Possuem computador SIM:                 35,7% NÃO:       64,3% X X 

Possuem Smartphone SIM:                 57,1% NÃO:       42,9% X X 

Frequência que utiliza 
internet Todos os dias:    14,3% Semanalmente:    42,8% 

Nunca usou: 
14,3% 

Outros:      
28,6% 

Onde utiliza internet Casa:    57,1% Escola:   21,4% X X 

Raciocínio Lógico BOM:     21,4 RUIM:        79,6% X X 

Conhecimento sobre 
informática Péssimo:     21,4% 

Regular:         
57,2% 

Bom: 
21,4% 

Excelente: 
0 

Conhecimento em 
programação SIM:                 0 NÃO:     100% X X 

Interesse nas oficias Alto:     92,3% Baixo:        0 
Nenhum: 

7,7% X 
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Tabela 2: Dados do questionário final. 

QUESTIONÁRIO FINAL 

Dificuldade nas atividades 
Muito fácil:    

0 
Fácil:   

0 
Intermediário: 

0          
Difícil:      
100% 

Condições das oficinas 
Nenhum: 

0 
Intermediário: 

0 
Muito boa:  

62,5% 
Excelente:     

37,5% 

Aprendizado nas oficinas 
Nenhum: 

0 
Baixo:     

0 
Intermediário:  

50% 
Excelente:    

50% 

Material utilizado nas oficinas 
Péssimo:  

0 
Regular:         

0 
Muito boa:  

37,5% 
Excelente:     

62,5% 

Sequência das Oficinas 
Péssima:   

0          
Regular:      

0 
Muito boa: 

0  
Excelente: 

100%  

Conhecimento sobre Programação 
SIM:         
25% 

NÃO:   
75% X X 

Interesse em participar de outros 
projetos 

SIM:         
100% 

NÂO:   
0 X X 

Ingressar no IFRN 
SIM:         
100% 

NÂO:  
0 X X 

Cursos desejados 
Informática:         

50% 
Eq. Biométricos:  

37,5% 
Jogos digitais: 

12,5% X 

Motivação para estudos 
SIM:         
100% 

NÃO:   
0 X X 

Analisando os resultados, observou-se que todos alunos participantes das oficinas moravam 
com seus pais, a média de idade dos alunos participantes era de 15 anos, e que desses 15 apenas 1 
dos estudantes tinham conhecimento mínimo sobre linguagem de programação. Além disso, 
aproximadamente 35,7% dos alunos mostravam interesse em aprofundar seus estudos na disciplina 
de matemática, 21,4% nas disciplinas de inglês e informática e os demais se subdividiram em 
disciplinas que não tem uma ligação direta a área em que este projeto se enquadra. 

5 CONCLUSÃO  
As oficinas foram concluídas, seguindo toda sequência programada, sendo possível alcançar 

o objetivo proposto pelo projeto. Embora os alunos tenham demostrando uma enorme evolução

comparado ao estado inicial de conhecimentos, identificou-se que a maioria deles não adquiriu

todos os conhecimentos repassados em cada oficina, pois partiram de um nível de conhecimento

inicial abaixo do previsto. Comparando a forma que eles chegaram para o que eles se tornaram ao

sair, o salto de conhecimentos foi imenso, pois, em torno de 30% dos alunos não sabiam sequer

ligar e/ou desligar um computador. Aos poucos eles foram aprendendo os conceitos básicos sobre

programação e lógica computacional, e apesar de algumas dificuldades dos alunos, eles se
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esforçaram bastante para aprender o conteúdo repassado nas oficinas. Além disso, através dos 

questionários respondidos foi possível também constatar o interesse dos alunos em ingressar em 

cursos do IFRN, com percentual de 98% dos participantes. 

A principal ferramenta utilizada o Code.Org, fez com que os alunos ficassem com um maior 

interesse na área da programação, pois, com as animações, os jogos e atividades, eles entenderam 

o que esta área traz de criatividade e inovação para toda a população, ou seja, comprovou-se que o 
Code.Org é uma excelente ferramenta lúdica para os jovens e também para as crianças que buscam 
a área da programação.
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RESUMO 

 
É notável que, atualmente em nossa na sociedade, há 
grande preocupação em relação a alimentação 
saudável. Porém, são muitos os casos daqueles que 
não conseguem se manter focados na dieta devido à 
dificuldade em adequar-se às metas e prescrições de 
quantidades consideráveis de diferentes alimentos. 
Tendo em vista que este problema, em grande parte 
dos casos, é causado pela dificuldade de estar sempre 
atento aos horários de cada refeição, estabeleceu-se o 
objetivo de desenvolver uma aplicação móvel que seja 
capaz de tornar a execução de uma dieta bem definida 

de forma prática e eficaz com sua função de alarme. 
Para isso, considerou-se a potencialidade dos 
smartphones que se popularizaram no mundo e 
agregam cada vez mais funcionalidades por meio de 
aplicativos. O presente artigo tem como objetivo 
apresentar os resultados parciais do projeto de 
pesquisa em andamento bem como a perspectiva que 
se tem para o prosseguimento das atividades.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo, Móvel, Multi-plataforma, Saúde, Alimentação. 

 

APPLICATION DEVELOPMENT OF A MOBILE TO ASSIST IN CONTROL 
DIETS 

ABSTRACT 

 
It is remarkable that today in our society, there is great 
concern about healthy eating. However, there are 
many cases of those who can not keep focused on diet 
due to the difficulty in adapting to the goals and 
provisions of considerable amounts of different foods. 
In view of this problem, in most cases, it is caused by 
the difficulty of always being aware of the time of each 
meal, was established in order to develop a mobile 

application that is capable of making the execution of 
a well-defined diet practical and effective way to its 
alarm function. For this, we considered the potential 
of smartphones that became popular in the world and 
increasingly add functionality through applications. 
This article aims to present the partial results of the 
research project in progress and the prospect that one 
has for the continuation of activities. 

 

 

KEY-WORDS: Application, Mobile, Cross-platform, Health, Alimentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alimentação é essencial para a saúde do ser humano. E muito mais importante é a 

diversificação dos alimentos, as inúmeras combinações entre eles e, sobretudo, a forma com que 

são consumidos diariamente. Para manter uma alimentação de qualidade é preciso controlar o que 

e quanto se come fazendo refeições em horários semelhantes todos os dias, consumindo com 

atenção e sem pressa, favorecendo a digestão dos alimentos (BRASIL, 2014). 

Porém, um problema bastante comum é a dificuldade com que a maioria das pessoas têm 

para manter a regularidade na alimentação e adequação aos novos hábitos alimentares. 

Consequentemente, aderem às dietas genéricas sem qualquer acompanhamento de um 

profissional da saúde.  As dietas “milagrosas” estão longe de serem soluções perfeitas e comumente 

trazem efeitos colaterais indesejados (GOMES, 2013). A consequência disto, infelizmente, é a 

grande frustação que os leva à desistência gerando grandes impactos negativos na saúde. 

Paralelamente, a tecnologia dos celulares inteligentes, ou smartphones, avançou muito nos 

últimos anos, agregando a cada nova versão uma gama maior de tarefas tornando-se cada vez mais 

simples, práticos e portáteis. O mercado de smartphones cresceu bastante em todo o mundo e, 

hoje no Brasil, estes dispositivos já somam cerca 154 milhões (MEIRELLES, 2015). Sendo o Android 

e iOS as plataformas mobile líderes na disputa pelo topo do mercado global (NETMARKETSHARE, 

2013). Esta tecnologia possibilita o desenvolvimento de aplicações com as mais diferentes 

funcionalidades e áreas de atuação que facilitam, otimizam e simplificam tarefas do cotidiano dos 

usuários. Em 2014, um estudo da Universidade do Estado do Arizona concluiu que os aplicativos da 

área de nutrição ajudam no monitoramento da dieta e, consequentemente, na persistência, porém 

o acompanhamento profissional continua sendo necessário (WHARTON et al., 2014, tradução 

nossa). 

Partindo do exposto, estabeleceu-se o objetivo de desenvolver uma aplicação móvel 

disponível para Android, iOS e Windows Phone que torne mais prático a realização de uma dieta 

alimentar prescrita por um profissional e sem qualquer tipo de sugestões automáticas. Atuando 

basicamente na tarefa de lembrar e monitorar o progresso da dieta. Fazendo uso das mais recentes 

tecnologias, sobretudo do Xamarin que possibilita a desenvolvimento de aplicações 

multiplataformas mantendo um alto reaproveitamento de código (MICROSOFT; XAMARIN, 2015, 

tradução nossa). 

Os resultados parciais do projeto em andamento já se mostram de grande valia visto que a 

etapa atual é essencial para o andamento do projeto. Com o projeto espera-se não só desenvolver 

uma aplicação de qualidade, mas também contribuir para os estudos da área de Ciência e Tecnologia 

de Informática estimulando os alunos ao desenvolvimento de pesquisas no âmbito da Iniciação 

Científica no IFRN. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Intervalos alimentares 

A maioria das dietas tem como referência o intervalo de tempo pré-estabelecido para as 

refeições, esse processo garante um condicionamento específico ao organismo para absorção 

desses alimentos, porém as obrigações diárias das pessoas e o acúmulo de funções na vida moderna 

acarretam uma desorganização cada vez maior do intervalo estabelecida para as refeições e 

associado a esse fator existem, também, os alimentos prontos, que geralmente por questão de 

comodidade são usados nessas e feitas às pressas. Geralmente são alimentos ricos em carboidratos 

e gorduras e pobres em proteínas. Esse tipo de alimento garante uma saciedade momentânea, 

porém passado esse momento a fome volta com uma intensidade bem maior do que já acontecia 

anteriormente. 

Dessa forma, as dietas que apresentam bons resultados são aquelas onde as pessoas 

conseguem associar a qualidade da alimentação, com intervalo adequado para realizá-las. Tempo 

esse, que geralmente é estabelecido por um nutricionista, pois toda dieta deve ter a orientação de 

um profissional da área (A. A. Silva et al, Diálogo, 2012). 

2.2 Desenvolvimento de software 

Cada vez mais, aumenta-se a dependência dos sistemas de software avançados e, por isso, 

os desenvolvedores devem ser capazes de produzir sistemas confiáveis econômica e rapidamente. 

Uma forma inteligente de se fazer isto é usar métodos e técnicas da engenharia de software para 

construir sistemas de software, em vez de simplesmente escrever os programas de qualquer 

maneira (SOMMERVILLE, 2011). A abordagem sistemática utilizada na engenharia de software, 

chamada processo de software, consiste em uma sequência de atividades que leva à produção de 

um produto de software.  As atividades Especificação de software, Desenvolvimento de software, 

Validação e Evolução software são fundamentais e comuns a todos processos de software 

(SOMMERVILLE, 2011). Na Especificação de software, clientes e engenheiros definem o software a 

ser produzido e as restrições de operação. No Desenvolvimento, o software é projetado e 

programado. Na Validação, o software é verificado para garantir a confiabilidade do sistema.  Na 

Evolução, o software é modificado para refletir a mudança de requisitos do cliente e do mercado.   

2.3 Android, iOS e Windows Phone: as três plataformas móveis mais utilizadas do 

mercado atual 

Windows Phone é uma versão móvel do sistema operacional da Microsoft. E veio como 

sucessora do Windows Mobile que não obteve tanto sucesso (JESUS, 2015). A principal ideia desta 

plataforma móvel é de integrar diversos aspectos da vida do usuário em um só dispositivo e pode 

ser entendida através de “Sua vida é plena, repleta de pessoas, eventos, música, fotos e vídeos. O 
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Windows Phone permite tudo isso em suas telas” (WINDOWS PHONE, 2015). As principais inovações 

do Windows Phone são os live tiles, onde você pode fixar qualquer aplicativo, música ou contato. 

“Você é o que você fixa. Seus live tiles são únicos com você [...]” (WINDOWS PHONE, 2015). 

O sistema Android, antes pertencente a Android inc., foi comprado em 2005 pela Google 

fundando, assim, a Google Mobile Division (ANDROIDPIT, 2015). O Android é baseado em Linux, 

contêm uma interface visual rica, GPS, diversas aplicações e ainda um ambiente de desenvolvimento 

poderoso, inovador e flexível (LECHETA, 2010). É um sistema operacional personalizável e projetado 

principalmente para aqueles que estão se encontrando a primeira vez com a tecnologia Android. 

Assim fazendo mover mais de um bilhão de dispositivos ao redor do mundo, desde smartphone e 

tablets a relógios, TVs e Carros (ANDROID, 2015). 

Fabricado pela Apple Inc., o iOS é outro sistema operacional móvel de sucesso no mercado 

dos smartphones. Rodando nos dispositivos IPhone e IPad, o sistema móvel da Apple conta com [...] 

uma interface projetada para leigos, em informática. Base do Sistema Operacional procurando 

sempre melhor desempenho e uma melhor segurança, ele tem uma interface bem projetada e 

funciona perfeitamente, assim até as tarefas mais simples ficam mais envolventes (APPLE, 2015). O 

iOS ainda se encontra na frente dos outros sistemas móveis pelos os atrativos de armazenamento 

na nuvem, iCloud, e o assistente com comando por voz, Siri. “Sem falar na velocidade de 

reconhecimento de comandos, navegabilidade e a interface tem melhor capacidade de realizar 

diversas tarefas e são melhores que as demais.” (BARROS, 2011). 

2.4 Visual Studio e desenvolvimento cross-platform com Xamarin 

O Visual Studio é IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) da Microsoft, onde é 

possível criar aplicativos multiplataformas para Windows, iOS, Android e muito mais usando uma 

única ferramenta (VISUAL STUDIO, 2015). Contém ferramentas e serviços para projetos de qualquer 

tamanho ou complexidade. O Visual Studio oferece suporte para linguagens de programação como 

C#, Visual Basic, F#, C++, Python, HTML e JavaScript. Fazendo o desenvolvimento de aplicativos cada 

vez mais simples e práticos (VISUAL STUDIO, 2015).   

O Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento cross-platform (multiplataforma) que 

possibilita a criação de aplicações móveis utilizando código compartilhado para plataformas 

diferentes. O alvo do Xamarin é alcançar o iOS, Android e Windows Phone em uma mesmo código 

compartilhado utilizando a linguagem C#. Desenvolvida pela Microsoft, o C# é considerado a melhor 

linguagem para desenvolvimento de aplicativos móveis, pois trabalha com código nativo (XAMARIN, 

2015). Com Xamarin, você escreve seus aplicativos inteiramente em C#, compartilhando o mesmo 

código no iOS, Android e Windows Phone gerando assim códigos nativos para os pacotes. Tendo 

mudança apenas na interface gráfica (XAMARIN, 2015).  
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento de software envolve diferentes etapas seguindo a metodologia básica 

de desenvolvimento de projeto de softwares (SOMERVILLE, 2011. Visando uma melhor organização, 

agilidade e eficácia, o processo é dividido em quatro etapas. São elas: levantamento de requisitos, 

arquitetura, implementação e avaliação. 

3.1 Levantamento de requisitos 

Para levantar os primeiros requisitos do projeto, foram realizadas duas entrevistas. Na 

primeira buscou-se recolher tais requisitos junto à concepção do professor de química como um 

futuro usuário da aplicação. Na segunda, buscou-se requisitos um pouco mais aprofundados 

partindo do ponto de vista da nutricionista do IFRN campus Currais Novos. A partir destas 

entrevistas, foi elaborado um documento de requisitos e notações UML, como o diagrama de casos 

de uso e diagrama de sequência.   

3.2 Arquitetura do projeto 

Uma vez tendo as informações recolhidas no levantamento de requisitos, iniciou-se a 

arquitetura do sistema, ou seja, a elaboração detalhada das funções, comportamento, entre outros 

aspectos. A definição dos componentes do sistema, suas propriedades e relacionamentos foi feita 

através da abordagem OO (orientada à objetos). Para isto, foi utilizado a ferramenta de modelagem 

UML Astah Community para a elaboração dos diagramas de classes e de sequência. Para a 

arquitetura do banco de dados utilizou-se da abordagem ER (Entidade-Relacionamento) para a 

elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento através da ferramenta disponível no software 

MySQL Workbench. 

3.3 Implementação 

É na fase de implementação que o software é construído de fato. A implementação, ou 

construção do software, envolve as atividades de codificação, compilação, integração e testes de 

unidades. Para tal, pretende-se utilizar o ambiente Visual Studio 2015 com o qual é possível integrar 

a tecnologia Xamarin.Forms desfrutando dos diversos recursos desta IDE. A tecnologia de cross-

platform, ou multi-plataforma, Xamarin.Forms integrada ao Visual Studio permitirá o 

desenvolvimento da interface de usuário que poderá ser compartilhada de forma nativa entre 

Android, iOS e Windows Phone. Desta forma, cerca de 99% da codificação C# e XAML será 

compartilhada entre as três diferentes plataformas permitindo, assim, vantagens como 

interoperabilidade, maneabilidade, qualidade e rapidez no desenvolvimento. 
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3.4 Testes e operação 

Pretende-se testar a aplicação com ajuda de um grupo de voluntários composto, 

preferencialmente, por alunos e profissionais da nutrição. Estes terão acesso durante um período 

para avaliar o desempenho da aplicação. Os resultados serão registrados em uma análise de 

questionários para que seja feito um levantamento dos dados sobre a atuação, aceitação do 

software e suas possíveis falhas. Constado que o software está funcionando como desejado, este 

será disponibilizado gratuitamente nas lojas virtuais de cada uma das três plataformas. 

4 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

Todo projeto de software é caracterizado por um estágio inicial, sendo este um momento 

muito importante para o projeto, pois marca a fase de análise em que se procura estudar como o 

mesmo será construído. Neste sentido, os diagramas UML fornecem meios para auxiliar o 

levantamento dos requisitos que irão compor um sistema por meio de recursos para a modelagem 

de estruturas que farão parte do mesmo. Cumprindo com os objetivos do trabalho foi feito o 

levantamento da ideia principal do sistema a partir das entrevistas e, em seguida, foram elaborados 

os diagramas abaixo compondo a modelagem do sistema. 

 

 

Figura 1: Diagrama UML de Casos de Usos. 
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Figura 2: Diagrama de Classes UML. 

 

Figura 3: Modelo Entidade-Relacionamento. 

 

 

Figura 4: Diagrama de Sequência UML. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados, obtidos até então, tem-se mostrados satisfatórios, pois cumprem com o 

planejado. Constata-se que, com o que foi colhido através das entrevistas e elaborado através dos 

levantamentos de requisitos, foi possível formar uma base principal na arquitetura do projeto de 

software e determinante no prosseguimento das fases posteriores. Por isso, o projeto agora parte 

para sua próxima fase onde se iniciará a construção das primeiras interfaces gráficas. No entanto, é 

sabido que, no desenvolvimento de software, os requisitos não são imutáveis. É normal que novos 

requisitos surjam no decorrer das outras fases e que outros sejam modificados ou até deixem de 

existir. Por isso, considera-se o potencial de mudanças que venham a serem necessárias, mas que 

não comprometam a estrutura principal do projeto. 
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA TEORIA DA 
RELATIVIDADE NA REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (2000-

2014) 

RESUMO 

Brasileira do Ensino de Física de 2000 a 2014, 
visando a utilização desses no ensino de Física, 
notadamente, na formação docente em Física. 
Tendo como campo empírico a divulgação científica 
consideramos que os trabalhos analisados trazem 
contribuições para o ensino de Física no que tange à 
teoria da relatividade e suas abordagens. Contudo, 
a quantidade de publicações encontradas na Revista 
é pouca para um assunto tão complexo, entretanto, 
são bem desenvolvidas. Sendo assim, são fontes de 
apoio ao estudo e ao ensino de Física, 
notadamente, na formação docente em Física.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da relativa, Ensino de Física. Revista Brasileira de Ensino de Física. 
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Este artigo trata da Teoria da relatividade 
observando que esta é fundamentada em dois 
princípios da relatividade pelo qual se explica que 
as leis da física são as mesmas em todos os 
referenciais inerciais e o da constância da 
velocidade da luz no qual se compreende que a 
velocidade da luz no vácuo vale c ~= 300.000 km/
s em todos os referenciais inerciais, 
independentemente do movimento da fonte em 
relação ao observador, conforme bibliografia 
consultada. Assim, temos como objetivo 
promover uma breve discussão acerca da teoria 
da relatividade a partir da análise da coerência 
entre os objetivos propostos e os conteúdos 
dispostos, em artigos publicados sobre o tema na 
Revista 

This article deals with the Theory of Relativity 
noting that this is based on two principles the 
relativity in which it is explained that the laws of 
physics are the same in all frames of reference 
inertial and the constancy of the speed of light in 
which it is understood that the speed of light in 
vacuum worth ~ c = 300,000 km / s in all inertial 
frames, regardless of motion of the source relative 
to the observer, as the bibliography. Thus we have 
designed to promote a brief discussion about the 
theory of relativity from the analysis consistency 
between the goals and the contents disposed in 

published articles on the theme in the Brazilian 
Journal of Physical Education 2000-2014,  aimed at 
using these in Physics teaching, especially in 
teacher training in physics. Having as empirical 
field popular science consider that the analyzed 
studies bring contributions to education Physics 
regarding the theory of relativity and its 
approaches. However, the amount of publications 
in the magazine is little for such a complex subject, 
however, are well.

RESUMO 
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1. INTRODUÇÃO

 A teoria da relatividade é um assunto pouco estudado e pouco conhecido, na área de 
ensino de Física, assim, muitas pessoas não sabem quão extenso é o alcance dessa teoria e seu 
envolvimento com outras áreas de conhecimento. Temos a teoria da relatividade como algo 
distante e isolado de nossa realidade, mas se estudarmos mais a fundo sobre o assunto veremos 
que esta não apenas está relacionada, como está presente no nosso dia-a-dia.  

Mas afinal, o que é relatividade? Como a relatividade é teorizada? Como se encontra a 
produção do conhecimento acerca dessa teoria na Revista Brasileira de Ensino de Física? 
Falando mais claramente passa pela teoria da relatividade o entendimento de que as leis da física 
são as mesmas, independente do lugar em que estejam sendo aplicadas e estudadas. Alguém que 
está em um ponto específico no universo irá aplicar as leis da luz e da gravidade da mesma forma 
que alguém que esteja aqui na Terra. Porém, esses diferentes observadores irão 
assistir eventos do tempo e espaço de formas diferenciadas. Um evento para alguém que está na 
Terra pode durar anos, enquanto o tempo de duração do mesmo evento, para quem está em um 
foguete à alta velocidade durará apenas alguns dias. Milhões de anos na Terra podem ser um 
piscar de olhos para quem está no espaço ou caindo em um buraco negro. Tudo é relativo.  

Este artigo tem como objetivo promover uma breve discussão acerca da teoria da relatividade 
a partir da análise da coerência entre os objetivos propostos e os conteúdos dispostos em artigos 
publicados sobre o tema na Revista Brasileira do Ensino de Física de 2000 a 2014, visando a 
utilização desses no ensino de Física, notadamente, na formação docente em Física. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Albert Einstein, considerado o formulador da teoria da relatividade, “aparentemente sem 
conhecimento da maior parte dos trabalhos já realizados sobre a incompatibilidade entre equações de 
conversão de Galileu e o eletromagnetismo”. Ele “apresentou uma teoria que além de resolver esse 
conflito, revolucionou os conceitos de espaço e tempo até então concebidos. Chamou-a de teoria da 
relatividade restrita, uma vez que, tratava apenas de referenciais inerciais. Esta ficou também conhecida 
como Teoria especial da relatividade.” (TORRES, FERRARO e SOARES, 2010, p. 234). 

A teoria da relatividade é fundamentada em dois postulados: 

a) “Princípio da relatividade: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais
inerciais.

b) “Princípio da constância da velocidade da luz: a velocidad da luz no vácuo vale c ~=
300.000 km/s em todos os referenciais inerciais, independentemente do movimento da
fonte em relação ao observador.” (TORRES, FERRARO e SOARES, 2010, p. 234).

O primeiro princípio, referente às leis da Mecânica, da temodinâmica, da relatividade, da 
Óptica, da Eletricidade e do Magnetismo, é uma generalização do princípio da relatividade de 
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Galileu-Newton, que se aplicava somente às leis da Mecânica. Essa generalização foi possível, 
segundo os autores já referenciados, pela modificação dos conceitos de espaço tempo. 

Dessa forma, do ponto de vista experimental, pelo príncipio da relatividade de Einstein é 
possível afirmar que “qualquer experiência realizada num laboratório em repouso daria os 
mesmos resultados se repetida em outro laboratório, movendo-se com velocidade constante 
relativamente ao primeiro. Assim, não existe referencial inercial preferencial.” (TORRES, FERRARO 
e SOARES, 2010, p. 235). 

Já “o segundo princípio está em perfeito acordo com o primeiro, uma vez que, se a velocidade da 
luz fosse c somente para algum referencial especial, este poderia ser identificado ou distinguido entre 
outros, por experiências envolvendo a velocidade da luz, o que estaria em contradição com o primeiro 
princípio.” (TORRES, FERRARO e SOARES, 2010, p. 235). 

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada no período de 08 a 22 de setembro de 2015 no site de 
domínio público da Revista Brasileira do Ensino de Física. 

“A Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) é uma publicação de acesso livre da Sociedade 
Brasileira de Física (SBF) voltada à melhoria do ensino de Física em todos os níveis de escolarização. 
Através da publicação de artigos de alta qualidade, revisados por pares, essa Revista busca promover 
e divulgar a Física e ciências correlatas, contribuindo para a educação cientifica da sociedade como 
um todo. Ela publica artigos sobre aspectos teóricos e experimentais de Física, materiais e métodos 
instrucionais, desenvolvimento do currículo, pesquisa em ensino, histoira e filosofia da Física, politica 
educacional e outros temas pertinentes e de interesse da comunidade engajada no ensino e 
pesquisa em Física. Sendo assim este é um dos melhores espaços acadêmico-científicos para se 
buscar instrumentos que aliem a teoria e prática do ensino da Física.” (RBEF, 2015, 
http://rbef.sbfisica.org.br/index.php/rbef (acesso em 21/09/15 as 12:00min)). 

 A busca ocorreu utilizando o descritor “Teoria da relatividade” e com este foram 
encontrados seis artigos publicados de 2000 a 2014, conforme o Quadro 01 com o quantitativo de 
publicações sobre a teoria da relatividade por edição e ano de publicação apresentado a seguir. 

Quadro 01: Quantidade de artigos sobre Teoria da Relatividade publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física (2000-2014) 

ANO EDIÇÃO Nº DE ARTIGOS 

2000 1ª 01 

2005 1ª 01 

2007 4ª 01 

2006 4ª 01 
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2008 1ª 01 

2014 1ª 01 

Fonte: http://rbef.sbfisica.org.br/index.php/rbef 

Esses artigos foram analisados através de leituras que permitiram encontrar o objetivo de 
cada um, possibilitando assim, a elaboração dos Quadros de 02 a 07 para apresentação e 
discussão dos resultados conforme o objetivo de nossa pesquisa.  

Assim, os artigos um a um foram lidos e analisados de maneira particular, a partir dos 
objetivos expostos e debatidos por cada autor. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como vimos, ao longo de 14 anos (período 2000-2014) foram publicados na Revista 
Brasileira do Ensino de Física seis artigos contendo dados científicos e históricos no que diz 
respeito à Teoria da relatividade. Esses artigos trazem também a relação dessa teoria com outras 
teorias da área da Física e âmbitos de possíveis abordagens no Ensino médio e o posicionamento 
de filósofos idealistas acerca do assunto. Dessa forma, a partir dessa apreciação da primeira 
leitura dos artigos passamos à sistematização desses em quadros que expõem as referências e os 
objetivos para a discussão dos mesmos. 

Quadro 02: Artigo publicado na RBEF - 2000 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

VAZ JR, Jayme. A Álgebra Geométrica do Espaço-Tempo e a 
Teoria da relatividade. Revista Brasileira do Ensino de 

Física. Vol. 22, n°1, p. 5-31, Março, 2000. 

Neste artigo discutimos a álgebra geométrica do 
espaço-tempo de Minkowski e algumas das suas 

aplicações dentro da Teoria da Relatividade Restrita. 

Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v22_5.pdf 

No artigo publicado por Vaz Jr (2000) “A Álgebra Geométrica do Espaço-Tempo e a Teoria 
da relatividade”, são apresentadas as metas de discussões para que haja uma melhor 
compreensão no resultado do objetivo principal. 

O autor afirma que para a compreensão da teoria da relatividade é necessário um 
pensamento quadrimensional, porém não é possível tal visualização através da física apenas, 
sendo preciso recorrer à Matemática já que com ela é possível ter uma visão dos planos através 
dos símbolos. Vaz Jr segue o caminho de explicar teorias e suas respectivas equações que levam 
ao entendimento do conceito de espaço-tempo que é defendido por Einstein e de como isso está 
envolvido na álgebra geométrica, explicando e comparando os planos euclidiano e pseudo-
euclidiano, a álgebra geométrica das mesmas e do espaço-tempo, não deixando de abordar a 
Teoria da relatividade.  

Cada ponto foi bem apresentado deixando claro o entendimento da importância do 
formalismo matemático para a utilização da álgebra geométrica dentro do conceito de espaço-
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tempo, retratada pelo autor como estrutura natural e consequentemente, eficaz para a 
formulação da teoria da relatividade. 

Quadro 03: Artigo publicado na RBEF - 2004 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

RENN, Jurgen. A física clássica de cabeça para baixo: Como 
Einstein descobriu a teoria da relatividade. Revista Brasileira 

do Ensino de Física. V. 27, n. 1, p. 27 – 36, Março, 2004 

Neste artigo há relatos históricos do caminho 
percorrido da Teoria da Relatividade. 

Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/renn.pdf 

Renn (2004) traz em seu artigo a perspectiva de onde se encontrava a mente de Einstein 
quando chegou à formulação da teoria da relatividade. Nele, relata os pensamentos de Einstein e 
sua relação com Michelle Besso, contribuinte informal citado na publicação de 30 de junho de 
1905, intitulada “Acerca da eletrodinâmica dos corpos em movimento”. Ele expõe os 
questionamentos feitos por Einstein e assuntos que o mesmo trabalhava desde a sua juventude, 
trazendo notas debatidas no que diz respeito à movimentação de corpos em inércia e corpos em 
repouso e as áreas e questões por onde o físico transcorreu. 

É levantada a questão da contradição, baseada em uma situação concreta, entre os ramos 
da mecânica e da eletrodinâmica e como Einstein solucionou tal problema obtendo como 
resultado a teoria da relatividade restrita que mais tarde se tornou a teoria da relatividade geral, 
dando assim o passo que levou-nos da Física clássica para a moderna. 

Explica como e por que a teoria de Einstein teve como fase principal, dentre as fases de 
experimentação, teorização e reflexão, a de reflexão. 

Quadro 04: Artigo publicado na RBEF - 2006 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

GODEL, Kurt. Uma nota acerca das relações entre a 
teoria da relatividade e a filosofia idealista. Revista 

Brasileira do Ensino de Física. V. 28, n. 4, p. 521-
524, Dezembro, 2006 

Este artigo discute o conceito de tempo na teoria da relatividade 
geral e viagens no tempo. 

Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/Godel-Dahmen.pdf 

Em “Uma nota acerca das relações entre a teoria da relatividade e a filosofia idealista”, 
Godel (2006) tem o intuito de expor a postura de filósofos quanto ao conceito de espaço-tempo 
defendida por Einstein na teoria da relatividade. 

Ele responde ao conceito de simultaneidade do tempo, fazendo referências a escritos de 
filósofos modernos que criticam as fragilidades da teoria do físico ao debater sobre a viagem no 
tempo. Discute a respeito da definição de tempo absoluto, o conceito de simultaneidade. De 
acordo com argumentos apresentados no decorrer do artigo o autor diz que não podemos excluir 
que a estrutura do espaço-temporal do universo real seja do tipo descrito (p. 3). No decorrer do 
debate o autor consegue levar o leitor não apenas à dúvida, mas a debater reflexivamente com ele 
sobre os pontos abordados em vista de que os conceitos se sobrepõem. 
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O leitor consegue ter um esclarecimento sobre ambas as partes envolvidas ficando clara as 
contradições dos conceitos das áreas de Física e de Filosofia por ele apresentados. 

Quadro 05: Artigo publicado na RBEF - 2007 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

GUERRA, Andreia. BRAGA, Marcos. CLÁUDIO, José. Teoria 
da relatividade restrita e geral no programa de mecânica 

do ensino médio: uma possível abordagem.  Revista 

Brasileira do Ensino de Física. V. 29, n. 4, p. 575-583, 
Dezembro, 2007. 

Esse artigo pretende contribuir para o debate em torno ao 
ensino de física, trazendo uma proposta curricular de inserção 

do estudo das teorias da relatividade restrita e geral na 
primeira série do ensino médio. 

       Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/070304.pdf 

 No artigo “Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mecânica do ensino médio: 
uma possível abordagem” os autores objetivam demonstrar a importância da abordagem da física 
moderna no ensino médio. 

 Relatam um estudo de caso em uma escola da rede federal que realizou um trabalho 
meramente histórico-filosófico, tendo como tema central a mecânica, na perspectiva de Galileu 
Galilei, no qual o professor usa como base o filme “O nome da Rosa”, porém não sendo possível a 
integração interdisciplinar pensada devido aos horários regulares das disciplinas. É ressaltada a 
necessidade e propostas discutidas por outros pesquisadores de enriquecer o currículo dos 
professores que lecionam no Ensino Médio para que esses tenham capacidade de ministrar aulas 
compreensivas ao abordarem a física moderna com alunos desse nível. É discutido também que os 
parâmetros curriculares para o Ensino médio sejam revistos com a implementação da Física moderna, 
sendo adaptados à realidade de cada escola e que os alunos devem ser provocados a refletir sobre 
novas possibilidades diante da ciência. 

 Nele os autores tratam do trabalho na primeira série do ensino médio, como um despertar 
para o assunto, sendo visto uma introdução e apenas discussões conceituais. 

Quadro 06: Artigo publicado na RBEF – 2008 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

C. M. Porto, M. B. D. S. M. Porto. Uma visão do espaço na mecânica 
newtoniana e na teoria da relatividade de Einstein. Revista 

Brasileira do Ensino de Física. V. 30, n. 1, Março, 2008 

Esse trabalho apresenta uma exposição conceitual, sem qualquer 
recurso ao formalismo matemático, das ideias de espaço e de tempo, 

desde a mecânica newtoniana, que se fundamenta no conceito de 
espaço absoluto, até as grandes transformações introduzidas pela 

teoria da relatividade de Einstein. 
 Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/301603.pdf 

Os autores em “Uma visão do espaço na mecânica newtoniana e na teoria da relatividade” 
pretendem explicar conceitualmente as ideias sobre tempo, para que o leitor entenda mesmo sem 
que seja necessário o formalismo matemático. 

O trabalho distingue as concepções de tempo dos filósofos, considerada por Newton no 
ano de 1687 ao formular as três leis fundamentais para os fenômenos observados ao olhar da 
mecânica e da revolucionária concepção de Einstein na teoria da relatividade restrita e geral, 
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ressaltando o ponto crucial da discordância entre os mesmos. Traz também, para uma melhor 
compreensão da teoria da relatividade uma explicação da diferença entre a restrita publicada em 
1905 e a geral, publicada em 1907 - reformulada a partir da fragilidade da anterior em se ter a 
certeza de que o ponto de vista apresentado em determinada situação é de um observador 
inercial. Observadores estão submetidos a campos gravitacionais distintos, dando assim, a 
possibilidade de diferentes pontos de vista. 

O artigo apresenta na sua construção a questão de espaço e movimento absoluto, como os 
físicos se posicionavam diante dessa afirmação e das críticas filosóficas diante do assunto e 
consegue como propôs em seu objetivo, esclarecer as definições conceituais dos pontos 
abordados. 

Quadro 07: Artigo publicado na RBEF - 2014 

REFERÊNCIAS OBJETIVO 

RODRIGUES, Carla. SAUERWEIN, Inés. SAUERWEIN, Ricardo. 
Uma proposta de inserção da teoria da relatividade restrita 
no Ensino Médio via estudo do GPS. Revista Brasileira do 

Ensino de Física. V. 36, n. 11, Março, 2014 

Neste artigo são discutidas as potencialidades da inserção da 
física moderna e contemporânea no ensino médio, dando 

especial ênfase ao ensino da teoria da relatividade restrita por 
meio do estudo e explicação do Sistema de Posicionamento 

Global (GPS). 
Fonte: http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/361401.pdf 

Em “Uma proposta de inserção da teoria da relatividade restrita no Ensino Médio via 
estudo do GPS” é realizado pelos autores uma divulgação cientifica da metodologia utilizada para 
instigar os alunos a refletirem sobre “A teoria da relatividade” em situações reais, tendo como 
base o Sistema de Posicionamento Global. 

É exposta a necessidade da inserção de estudos que tenham envolvimento com o cotidiano 
do aluno, ressaltando a defesa da proposta já ter sido feita por outros autores como se deu a 
construção do projeto, trazendo consigo uma breve explicação sobre os periódicos, que são 
separados por área de avaliação e atualizados anualmente. Descrevem métodos, exemplificações 
e materiais utilizados para envolver o aluno e fazê-lo entender do que trata a “A teoria da 
relatividade” através da realidade do seu dia-a-dia. Informam que alguns alunos tiveram 
dificuldades em absorver as informações visto que não foi observada grandezas de módulo de 
velocidade em comparação à velocidade da luz. 

Os autores afirmam que poderia ter sido utilizado outro instrumento de estudo como laser 
e micro-ondas. Com base nas referencias para a elaboração do planejamento, houve dificuldade 
visto que se encontravam escassas, porém os resultados foram satisfatórios já que os alunos 
puderam se sentir parte do processo. O que nos faz acreditar que a dificuldade do ensino não está 
no conteúdo completamente, mas em como o docente trabalha com ele na sala de aula. 

5. CONCLUSÃO

Após a leitura e análise dos artigos podemos refletir se os mesmos poderiam ser utilizados 
para contribuir no ensino da física. Ao longo deste artigo pudemos perceber que os conteúdos 
encontrados no repositório da Revista Brasileira de Ensino de Física apresentam propostas 
debatidas não apenas pelos autores destes, mas por outros autores e pesquisadores como 
relatado nos próprios artigos.  
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Ficamos atentos especialmente para aquele intitulado “A Álgebra Geométrica do Espaço-
Tempo e a Teoria da relatividade”, pois comporta um formalismo matemático complexo, o qual 
certamente não obterá grande sucesso se abordado no ensino da Física na primeira série do 
Ensino Médio, reforçando assim, a proposta apresentada em “Teoria da relatividade restrita e 
geral no programa de mecânica do ensino médio: uma possível abordagem” de que com esses 
alunos seria trabalhado um primeiro contato, ou seja, apenas uma introdução sobre o assunto. 

Os artigos aqui expostos são qualificados para serem utilizados como fonte de estudo e 
ferramenta de apoio ao se abordar a “A teoria da relatividade” no ensino da Física, visto que se 
reportam a temáticas bem pensadas e trazem em seus conteúdos um pouco de história para 
entendermos como Einstein desenvolveu essa teoria revolucionária; explicações conceituais 
levando o leitor a uma compreensão mais teórica; descrição do desenvolvimento matemático 
dentro da “Teoria da relatividade”, e relatos de projetos desenvolvidos no ensino Médio que 
podem ser utilizado como base para adaptação ou realização de novos trabalhos em sala de aula 
de maneira que envolva o aluno e nele provoque o gosto por essa ciência.  

São trabalhos bem elaborados, bem desenvolvidos e cumprem os objetivos propostos, 
mesmo aqueles nos quais que não abordam apenas a visão conceitual e trazem um olhar 
complexo sobre a teoria, podendo não ser facilmente compreendido, matematicamente falando, 
para os leigos em linguagem matemática avançada. Todavia, todos os artigos podem ser utilizados 
na formação docente em Física pelo conteúdo específico apresentado e também pela metodologia 
adotada na elaboração dos artigos. 
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SENSOR DE PRESENÇA DE BAIXO CUSTO 
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RESUMO 

Nos últimos tempos a automação está sendo 
bastante utilizada em residências e indústrias e 
também na área da robótica, onde tudo é controlado 
por dispositivos que fazem a interação entre pessoas, 
computadores e objetos. Nesse artigo é apresentado 
um sensor de baixo custo utiliza que utiliza um 
receptor e um emissor infravermelho acoplado num 
circuito controlado pela placa de computação física, 
Arduino MEGA 2560. As placas Arduino são bastante 
utilizadas em sistemas de automação residencial por 
ser de fácil utilização e normalmente de baixo custo. 
No sensor apresentado nesse artigo o Arduino foi 
configurado para controlar o circuito fazendo a 

detecção de objetos ou barreira que estiverem ao 
alcance do modulo receptor e o LED 
IR(Light Emitting Diode infrared). Os sensores são 
ferramentas bastante importantes para fazer com 
que os sistemas de automação tenham um bom 
desempenho e facilidade de controle, e até mesmo 
mais confiabilidade. O objetivo desse projeto é a 
ampliação e implementação em sistemas de 
automação residenciais e na área da robótica fazendo 
a ativação, por exemplo, robôs, sistemas de 
seguranças, como alarmes, trancas de portas, 
câmeras e outros diversos tipos de equipamentos da 
automação. 

PALAVRAS-CHAVE: sensor, baixo custo, automação, infravermelho, arduino 

LOW COST PRESENCE SENSOR 

ABSTRACT 

In recent times the automation is being widely used 
in homes and industries and also in robotics, where 
everything is controlled by devices that make the 
interaction between people, computers and objects. 
In this paper we present a low-cost sensor that uses a 
receiver and an infrared emitter coupled in a circuit 
controlled by the physical computing board, Arduino 
MEGA 2560. The Arduino boards are widely used in 
home automation systems to be easy to use and 
usually low cost. In the sensor presented in this 
article the Arduino was set up to control the circuit by 

detecting objects or barrier that are within range of 
the receiver module and IR LED (Light Emitting Diode 
infrared). The sensors are very important tools to 
make the automation systems have a good 
performance and ease of control, and even more 
reliability. The project goal is the expansion and 
implementation in residential automation systems 
and robotics doing activation, for example, robots, 
security systems such as alarms, door locks, cameras 
and other various types of automation equipment. 

KEY-WORDS: sensor, low cost, automation, infrared, Arduino 
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1  INTRODUÇÃO

Na área da tecnologia, a automação residencial esta tomando o espaço, fazendo a 

interação entre pessoas, objetos, residências e maquinas. Isso é possível pelo fato, que a 

tecnologia atualmente é um dos aspectos mais importante da automação. 

Entre os diversos tipos de automação, existe dispositivo que tem um papel indispensável 

para que as pessoas possam monitorar e controlar aquilo que está sendo automatizado, entre eles 

têm os sensores, que são capazes de executar tarefas simples de detecção. Nesse artigo é 

apresentado o estudo de um sensor de presença que utiliza Arduino e infravermelho, e pretende 

alcançar um bom desempenho na área da automação residencial e robótica, visando segurança, 

iluminação, sinal de alerta, estética, economia e praticidade. 

2  REVISÃO BIBLIOGRAFICA

Com o sistema de automação residencial ou industrial é possível controlar objetos 

específicos, como tomadas, luminárias e até mesmo o acesso á porta de uma casa. Tudo isso é 

permitido por causa do trabalho que é feito pelos sensores, controladores e módulos, que 

trabalham quase sempre em conjunto em sistemas de automação. As placas de Arduino são 

ótimas e bastante utilizadas para fazer o controle de circuitos automáticos. 

2.1 Arduino 

De acordo com MONK (2014), o Arduino é uma pequena placa de microcontrolador com 

conexão USB, que torna possível a comunicação com o computador, contém diversos terminais 

que permitem a conexão de dispositivos externos, como motores, sensores, diodos, microfones e 

outros. As placas arduino podem ser energizadas pela porta USB ou por uma bateria externa que 

pode variar a tensão de 7V a 12V, isso faz com que elas sejam controladas diretamente pelo 

computador ou pode trabalhar de forma autônoma.

O Arduino pode ser chamado de plataforma de computação física ou embarcado, ou seja, 

um sistema que pode interagir com seu ambiente, através de hardware e software. (MCROBERTS, 

2011, p. 22). 

2.2 Sensor 

Já os sensores são dispositivos eletrônicos que tem a propriedade de transformar em sinal 

elétrico a transformação de uma grandeza física que está relacionada a uma ou mais propriedades 

do material de que é feito o sensor. Existem diversos tipos de sensores, destacando-se entre eles 

os fotoelétricos, capacitivos, indutivos, óticos e ultrassônicos. O Sensor apresentado nesse projeto 
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pode ser classificado como fotoelétrico atuando em modo oposto ou difuso, e até mesmo no 

modo retro refletivo.(MAZZAROPPI, 2007) 

2.3  Sensores fotoelétricos 

 Segundo MAZZAROPPI (2007), sensor fotoelétrico é um sensor de presença de 

variação ativa, ou seja, depende do meio externo para seu funcionamento, esses sensores 

normalmente agem na detecção de um feixe de luz visível ou invisível, e dá resposta 

conforme a variação na intensidade da luz recebida.  

Esse tipo de sensor possui dois componentes principais: emissor e receptor. O sensor 
em questão utiliza como emissor um diodo emissor de luz infravermelha (LED IR- 
Light Emitting Diode infrared) e como receptor, é usado um modulo receptor de 
imfravermelho

3  METODOLOGIA

Os componentes utilizados na montagem do sensor foram, um receptor e transmissor 

infravermelho, dois LEDs, resistores, Protoboard, um computador Desktop e um Arduino MEGA 

2560 e para esquematização do circuito foi usado o Software Fritzing. 

3.1 Receptor e emissor infravermelho 

O receptor infravermelho (IR) utilizado foi o modulo IR TSOP38238, esse dispositivo é 

facilmente encontrados em lojas de eletrônica e em alguns aparelhos eletrônicos que possuem 

controle remoto. A figura 1 mostra o sensor receptor de infravermelho e o led emissor de 

infravermelho. 

Figura 1: Sensor receptor de infravermelho e Led emissor de infravermelho 

3.2 Resistores e LEDs 

Resistores são elementos comuns na maioria dos circuitos eletrônicos, usados para 

estabelecer o controle da tensão do circuito e limitar a corrente. A resistência é medida em ohms 
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e é representada pela letra R e representada pela letra grega Ômega(Ω).(GUSSOW, 1997). Foi 

utilizado na montagem do circuito 4 Resistores de 150Ω ohms. 

Os LEDs são diodos emissores de luz, neste projeto foram utilizados: 2 LEDs de 5mm, um 

verde e um vermelho, cada um tem uma especificação no código onde faz a sinalização do 

funcionamento do sensor 

3.3 Protoboard 

De acordo com McRoberts (2011), o protoboard é um dispositivo reutilizável, sem solda, 

utilizado para montagem de circuitos eletrônicos e experimentos. A placa consiste em uma série 

de furos em uma grade, esses furos são conectados por uma tira de metal condutivo. 

Figura 2: Protoboard 

3.4 Arduino MEGA 2560 

É mais uma placa da plataforma Arduino que possui recursos bem interessantes para 

prototipagem e projetos mais elaborados. A figura 2 ilustra o microcontrolador Atmega2560, tem 

54 pinos de entradas e saídas digitais onde 15 destes podem ser utilizados como saídas PWM. 

Possui 16 entradas analógicas, 4 portas de comunicação serial. (www.embarcados.com.br, 2014). 

Figura 3: Representação física do ArduinoMEGA 2560 
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A figura 3 mostra o ambiente de desenvolvimento (IDE) do Arduino, que é um compilador 
GCC (C e C++) e usa uma interface gráfica construída em Java. Na IDE é possível escrever o código 
configurando os dispositivos conectados no arduino, fazendo a relação das conexões com os 
comandos. 

Figura 4: Ambiente de desenvolvimento do Arduino 

3.5 Fritizing 

É um Software livre, usado na simulação de protótipos, e é essencial para simular projetos 

feitos com arduino. A figura 5 mostra o esquema do circuito do sensor representado no Fritizing. 

Figura 5: Representação do circuito no fritzing 
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4  RESULTADOS E DISCURSÕES

Ao final da montagem do sensor e o envio do código para placa, é possível avaliar os 

resultados. O sensor de presença de baixo custo mostrou bom desempenho e praticidade na 

detecção de objetor presentes. 

4.1 Funcionamento 

O modulo receptor foi configurado no código para fazer a recepção da luz infravermelha 
enviada pelo LED IR, e impedir a passagem de corrente para saída de sinal conectada no pino A0 
(entrada analógica 0) do arduino, quando a luz for interrompida por algum objeto. No mesmo 
tempo que o pino A0 não receber o sinal do receptor, o arduino mandará um sinal para porta 
digital 4 onde está conectado o led vermelho. 

4.1.1 Modo oposto de detecção 

Quando o receptor é posicionado de forma oposta ao emissor, um objeto é detectado 

quando interrompe o feixe de luz enviado pelo LED IR. 

Figura 6: Modo oposto de detecção 

A figura 6 demonstra o funcionamento do sensor no modo oposto de detecção, o mesmo 

ao detectar a presença de uma barreira que impede a passagem da luz infravermelha, acende o 

led vermelho, indicando que há a presença de um obstáculo, se não haver nenhum objeto o led 

verde permanece ligado. 
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4.1.2 Sensor em funcionamento: 

Figura 7: Sensor sem nenhum obstáculo detectado. 

Figura 8: Sensor com obstáculo detectado. 

A partir das figuras 7 e 8 é possível ver que o sensor de presença funcionou corretamente 

detectando um objeto no modo oposto. Também seria possível fazer a detecção se estivesse no 

modo difuso. 

4.1.3 Modo difuso de detecção 

Nessa configuração o receptor fica encapsulado ao lado do emissor, a luz emitida incide na 

superfície da barreira detectada, e é refletida de volta para o receptor indicando que um objeto foi 

detectado. Para usar esse modo de detecção é necessário fazer uma pequena alteração no código 
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e mudar as posições dos LEDs. Veja na figura 9 como seria o funcionamento do sensor no modo 

difuso. 

Figura 9: Representação do modo difuso. 

5  CONCLUSÃO

Com o sensor montado no protoboard é possível concluir que o sensor de presença 

desenvolvido nesse projeto é capaz de fazer a detecção de objetos que fazem a interferência da 

luz infravermelha, que é fundamental para que o sensor funcione. Conclui-se também que ele 

pode ser utilizado em sistemas de automação ou de robótica, sendo necessária uma ampliação 

para projetos futuros, pois, os componentes utilizados são bastante fáceis de encontrar e de 

ampla utilidade. 
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RESUMO 

Os serviços de saúde estão cada vez mais 
sobrecarregados com o crescente aumento da 
população. Neste setor há necessidade de realizar 
registros, atualizações e buscas de informações 
constantemente, em que para isso ainda são 
utilizados prontuários em papel. Teve-se como 
objetivo desenvolver um protótipo de um Sistema de 
Gerenciamento de Prontuários para proporcionar 
facilidade e rapidez na administração dos dados de 
pacientes e auxilie na sua organização. Este trabalho 

foi desenvolvido na disciplina de Programação de 
Computadores na linguagem C++, utilizando a 
conexão via socket. Com o desenvolvimento do 
software foi possível obter várias funcionalidades, 
proporcionando facilidade e rapidez no 
gerenciamento dos prontuários. Com isso, observou-
se os benefícios trazidos com a informatização neste 
serviço de saúde. E pretende-se aprimorar este 
sistema desenvolvendo-o com as tecnologias 
adequadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Protótipo; Sistema; Serviços de saúde; Prontuários. 

PROTOTYPE DEVELOPMENT FOR MEDICAL CHARTS MANAGEMENT SYSTEM 

ABSTRACT 

Health services are increasingly burdened with the 
increasing population. In this sector there is need for 
records, updates and information searches 
constantly, where it is still used for records on paper. 
Had as objective to develop a prototype of a Medical 
Charts Management System to provide ease and 
speed in the management of patient data and assist 
in its organization. This work was developed in the 
Computer Programming course in C++ language, 

using the connection via socket. With the 
development of software was possible to obtain 
several features, providing ease and speed in the 
management of medical charts. Thus, the benefit 
was observed brought with computerization in the 
health service. And it is intended to enhance this 
system developing it with the appropriate 
technologies.

KEY-WORDS: Prototype; System; Health services; Medical charts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para que qualquer organização possa ser bem gerenciada faz-se necessário trabalhar com 

dados e informações que agreguem valor a estratégia organizacional. Neste contexto, não 

poderiam se eximir as organizações em saúde, visto que a exigência da sociedade por melhor 

atendimento e transparência nas ações traz uma nova perspectiva aos diretores de clínicas e 

hospitais (SILVA et al., 2008). 

No setor da saúde ainda existe a utilização de prontuários de papel que contém os 

registros médicos para guardar informações dos pacientes. Esta é uma forma mais tradicional de 

armazenamento, porém este tipo de documento é exposto aos riscos de quebra de privacidade e 

extravio (PATRÍCIO et al., 2011). 

A informação do prontuário em papel está disponível somente a um profissional ao mesmo 

tempo, possui baixa mobilidade e está sujeito a ilegibilidade, ambiguidade, perda frequente da 

informação, multiplicidade de pastas, dificuldade de pesquisa coletiva, falta de padronização, 

dificuldade de acesso, fragilidade do papel e a sua guarda requer amplos espaços nos serviços de 

arquivamento (Conselho Federal de Medicina & Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, 

2012). O Conselho ainda acrescenta que a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação 

em Saúde (TICS) cresce a cada dia e que hoje são inúmeras as possibilidades, os recursos e os 

benefícios que a informática pode trazer para a área de saúde. 

Os benefícios trazidos pela informatização de prontuários no setor da saúde são notáveis 

no que diz respeito ao armazenamento e a recuperação de eventos clínicos de um indivíduo de 

forma que todos os profissionais de saúde possam ter acesso, possibilitando assim uma melhor 

assistência ao indivíduo, além de auxiliar no diagnóstico e no tratamento da saúde do paciente 

(MOURÃO & NEVES, 2007). 

Dessa forma, a Resolução CFM nº 1821/2007 aprova e autoriza a digitalização de 

prontuários dos pacientes, desde que eles contenham as informações de documentos originais e 

que seu arquivamento utilize base de dados adequadas, métodos que permitam a organização de 

dados e pesquisa simples e eficiente, assim como, tenha alto nível de segurança na certificação e 

assinatura digital e documentos impressos assinados digitalmente (Conselho Federal de Medicina 

& Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, 2011). 

Nesse contexto, nota-se a problemática no gerenciamento manual desses documentos. 

Com isso, esse projeto, iniciado na disciplina de Programação de Computadores, desenvolveu um 

protótipo em C++, com o intuito de viabilizar um sistema que auxilie na organização dos dados dos 

prontuários, automatizando, assim, o processo de gerenciamento desses documentos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Automatização dos serviços de saúde 

A informática na área de Saúde é uma das utilizações das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), que apresenta maior potencial de crescimento. As TICs podem contribuir para 

melhorar as condições de saúde dos cidadãos pois, além de aprimorar os processos de tomada de 

decisão, contribuem para trocas de experiências de domínio específico nas diversas especialidades 

da Medicina, reforçando a qualidade do atendimento médico. (BEZERRA, 2009). Segundo a 

Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), a saúde é uma das áreas onde há maior 

necessidade e informação para a tomada de decisões. A Informática Médica é o campo científico 

que lida com recursos, dispositivos e métodos para otimizar o armazenamento, recuperação e 

gerenciamento de informações biomédicas. 

O crescimento da Informática Médica como uma disciplina deve-se, em grande parte: aos 

avanços tecnológicos nas tecnologias de computação e comunicação, à crescente convicção de 

que o conhecimento médico e as informações sobre os pacientes são não gerenciáveis por 

métodos tradicionais baseados em papel, e devido à certeza de que os processos de acesso ao 

conhecimento e tomada de decisão desempenham papel central na Medicina moderna (SBIS, 

2015). 

Os avanços da tecnologia contribuem para o desenvolvimento dos sistemas de informação 

das organizações de Saúde (públicas e privadas), possibilitando no Brasil, em futuro próximo, a 

criação de redes inteligentes, permitindo o acesso à história do paciente por profissionais 

autorizados em qualquer lugar do mundo, através da Internet, exigindo links com alto grau de 

segurança, preservando o sigilo médico exigido legalmente (BEZERRA, 2009). 

A informatização dos sistemas de comunicação em saúde apoia-se na aplicação de 

tecnologias para o processamento automático de um conjunto de dados que auxiliam a análise da 

situação de saúde e a tomada de decisão por parte dos gestores. Assim, a implementação de um 

sistema de informação desse tipo propiciaria uma gestão eficiente e equitativa dos programas e, 

consequentemente, uma melhoria nos níveis de saúde da população (LUQUETTI & LAGUARDIA, 

2009). 

2.2 Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP) 

Os Sistemas de informação em Saúde podem ser definidos como um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação 

para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde 

(MARIN, 2010). 

O prontuário médico é uma obrigatoriedade em todo atendimento. No passado era 

realizado somente através de registro em papel e hoje pode ser feito por meio eletrônico, desde 
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que sejam cumpridas as exigências legais e o sigilo profissional. O Prontuário Eletrônico do 

Paciente (PEP), é atualmente um grande desafio na área da informática, sendo uma ferramenta 

fundamental na construção de um novo paradigma do sistema de informação médica (BEZERRA, 

2009). 

O PEP surgiu então, como uma proposta para unir todos os diferentes tipos de dados 

produzidos em vários formatos, em épocas diferentes, feitos por diferentes profissionais da 

equipe de saúde. O prontuário eletrônico do paciente é um registro que reside em um sistema 

especificamente desenhado para apoiar os usuários, fornecendo a um completo conjunto de 

dados, sistemas de avisos e alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos (IOM, 1977). 

A implementação do PEP nas unidades hospitalares abre uma discussão quanto a 

mudanças históricas dos processos de trabalho, rotinas médico-assistenciais, conceitos éticos, 

armazenamentos dos dados exigidos em lei, informatização de todos os setores prioritários, 

planejamento e treinamento de todos os envolvidos no processo da assistência médico-hospitalar 

(BEZERRA, 2009). 

Segundo LUQUETTI & LAGUARDIA (2009), a qualidade dos dados de um sistema de 

informação está associada à adequação do uso desses dados para determinada finalidade ou ao 

grau de aderência entre a representação da realidade registrada nos dados do sistema de 

informação e esses mesmos dados no mundo real. Essa qualidade pode ser aferida por meio das 

seguintes características: oportunidade, relevância, completeza e confiabilidade desses dados. A 

oportunidade diz respeito à atualidade dos dados, enquanto que a relevância remete à ideia de 

utilidade para a tomada de decisão em determinado contexto. A completeza refere-se à 

magnitude de campos em branco de cada variável do sistema de informação. Já a confiabilidade 

implica reprodutividade da informação, a representação dos dados de maneira consistente e sem 

ambiguidade. A qualidade dos dados de um sistema de informação pode estar comprometida por 

problemas no registro, atualização e uso dos dados, bem como nos processos de mudança e 

reestruturação do próprio sistema. 

O princípio básico de construção do PEP baseia-se na integração da informação. Assim, 

uma vez coletada a informação, ela é registrada em um determinado formato para fins de 

armazenamento e tal registro para a ser fisicamente distribuído entre os hospitais, agências de 

seguro-saúde, clínicas, laboratórios e demais setores envolvidos, sendo compartilhado entre os 

profissionais de saúde, de acordo com os direitos de acesso de cada um (MARIN, 2010). 

É fundamental que haja a integração dos diferentes sistemas desenvolvidos para as áreas 

assistencial e de gestão hospitalar. Dessa forma, possibilita-se que hospital, pacientes, gestores, 

seguradora de saúde interajam de forma eficiente, com meios de armazenar o histórico dos 

atendimentos, imagens diagnósticas, dados importantes dos tratamentos anteriores, como 

medicamentos prescritos ou informações clínicas pertinentes (BEZERRA. 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Socket 

Foi utilizada a comunicação via socket para fazer a conexão entre atendente e servidor. O 

atendente irá solicitar alguma função existente no servidor e fazer a troca de informações 

necessárias. Eles podem ser instalados na mesma máquina ou em máquinas diferentes. 

De acordo com Microsoft (2014), para a implementação da conexão com socket é utilizada 

a biblioteca winsock2, que é projetada para a linguagem C/C++ que define um padrão prestador 

de serviços para a comunicação cliente/servidor.  

3.2 Desenvolvimento 

O protótipo do Sistema de Gerenciamento de Prontuários foi desenvolvido na disciplina de 

Programação de Computadores na linguagem C++ na forma estruturada. Ele consiste em dois 

módulos: a comunicação entre cliente e servidor para o cadastramento de pacientes e 

armazenamento de documentos em arquivos para simular banco de dados. Sendo que este 

sistema possui dois clientes: Atendente e Médico. A Figura 1 apresenta o esquema de 

comunicação realizado pelo socket. 

Figura 1: Comunicação cliente/servidor via socket. 

O software na parte do atendente apresenta o menu de opções com as funcionalidades do 

sistema. Ele realiza os cadastramentos de prontuários individuais, familiares e também de médicos 

e agendamentos de consultas. Esta irá realizar a conexão via socket com o servidor e enviar os 

dados recebidos para ele. 

O sistema também possui funcionalidades para o médico, que este pode verificar as 

consultas agendadas. Ao escolher esta opção o programa solicita o código do médico para verificar 

se ele está ou não cadastrado no sistema. Ele também poderá adicionar informações sobre 

diagnóstico, prescrições sempre verificando se o prontuário do paciente está ou não armazenado 

nos arquivos inserindo o número do SUS (Sistema Único de Saúde). E buscar informações sobre o 

histórico das consultas cadastradas. 
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O servidor por sua vez, recebe todas as informações enviadas pelo atendente e pelo 

médico. Cria arquivos, simulando banco de dados, para cada tipo de cadastramento, ou seja, 

arquivos para cadastramento individual, de famílias, médicos e também para as consultas 

agendadas e histórico de consultas do paciente. Ao criar os arquivos, o servidor grava os dados 

recebidos de forma padronizada, com as informações de cada pessoa organizada por linha e 

separadas por ponto e vírgula. O servidor também fica responsável por enviar mensagens de 

conexão bem-sucedida, confirmação quando os dados são cadastrados, quando ocorre algum erro 

ao abrir os arquivos ou no armazenamento dos dados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Concretização do sistema 

Com o desenvolvimento do protótipo foi possível obter as funcionalidades esperadas do 

sistema. Elas são exibidas na tela em forma de menu interativo ao iniciar a execução do programa, 

fornecendo opções ao usuário. A seguir são listadas as opções dos clientes Atendente e Médico: 

 Atendente:

1. Cadastrar família;

2. Cadastrar paciente individual;

3. Cadastrar médico;

4. Agendamento de consultas;

5. Sair.

 Médico:

1. Consultas cadastradas;

2. Incrementar histórico paciente;

3. Buscar histórico paciente;

4. Sair.

Figura 2: Tela inicial do atendente. 

4.1.1 Funcionalidades do atendente 

Na primeira opção do menu “Cadastrar famílias”, é realizada uma busca no arquivo e as 

informações das famílias contidas nele são exibidas na tela e o usuário poderá incluir um novo 
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cadastro, armazenando-o no arquivo. Na Figura 3 tem-se o arquivo com dados das famílias, em 

que cada família está organizada por linha e seus dados, separados por ponto e vírgula. Cada 

família possui um código, e o sistema irá fazer a verificação para compará-lo ao incluir uma nova 

família, não sendo possível inseri-lo quando já é existente nos dados dos cadastros. 

Figura 3: Arquivo com dados dos cadastros das famílias. 

Na segunda opção, também é feita a busca no arquivo de cadastros de famílias para 

imprimir na tela as referentes informações. Pois o usuário poderá escolher uma família já 

existente e incluir seu cadastro individual nela. Para isso o sistema irá comparar os códigos já 

existentes e, caso não exista, deve-se fazer um novo cadastro familiar. 

Já na terceira opção, tem-se o “Cadastro médico", em que este servirá para o item de 

Agendamento de consultas. Ao inserir dados do médico, este ficará armazenado também em um 

arquivo e seus dados estarão disponíveis ao usuário quando inserir uma nova consulta.  

Em “Agendamento de consultas” serão verificados os códigos dos médicos para agendar 

consulta com o profissional específico, no qual o código é o seu CRM. Ao realizar a verificação, 

escolhe-se a família na qual o paciente está inserido. E por último verifica-se qual o indivíduo que 

está cadastrado no prontuário e que irá agendar uma nova consulta. Sempre ao fazer as 

verificações é solicitado os códigos referentes às famílias e pacientes. Pois o sistema sempre irá 

comparar os dados armazenados nos arquivos, permitindo ou não o atendimento ao paciente. 

E, por último, a opção “Sair” para fechar o console e encerrar o sistema. 

4.1.2 Funcionalidades do médico 

A parte referente ao médico no sistema ficou responsável por gerenciar as consultas 

agendadas. Assim como adicionar informações aos históricos de consultas dos pacientes. A Figura 

4 exibe o console com o menu do cliente Médico. 
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Figura 4: Menu do socket Médico. 

Na opção de “Consultas cadastradas”, é solicitado o número de cadastro do médico e ele 

poderá listar as consultas marcadas em que ele fará o atendimento. As consultas têm informações 

do número do cadastro do SUS do paciente, a data e hora do agendamento. 

Na segunda opção o profissional pode incrementar informações referentes ao atendimento 

do paciente, com opções de diagnóstico, prescrição e observações. Estes dados também serão 

arquivados para posterior busca. Esta, por sua vez, pode ser feita na opção três do menu, em que 

o médico poderá visualizar o histórico completo de consultas do indivíduo. Para todas as buscas de

dados dos pacientes e adição de informações o sistema sempre solicita o CRM do médico e o

número do SUS da pessoa.

Assim como o cliente Atendente, o Médico possui a opção de sair do sistema e encerrar a 

execução. 

4.1.3 Funcionalidades do Servidor 

O servidor é responsável por criar todos os arquivos, abri-los e gravar as informações 

recebidas pelos clientes Atendente e Médico. Além de realizar as buscas solicitadas pelo Médico 

fazendo as verificações dos códigos quando necessário. 

Ao receber comandos dos clientes, o servidor envia mensagens para eles referentes às 

opções escolhidas. A Figura 5 exemplifica a conexão do Atendente com o Servidor, exibindo a 

troca de informações. Ao escolher a primeira opção menu, o servidor faz a busca no arquivo das 

famílias e envia os dados para o Atendente. Este irá formatar os dados para serem impressos na 

tela do console. 
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 a)  b) 

Figura 5: Troca de informações entre Atendente a) e Servidor b). 

Além dos cadastramentos, o servidor armazena os dados referentes aos agendamentos das 

consultas. Ele cria um arquivo para armazenar os agendamentos e outro para os históricos de 

consultas dos pacientes. 

Todos os arquivos armazenam as informações de forma padronizada. Fazendo com que, 

cada cadastro ou agendamento inserido seja colocado em uma linha do arquivo e seus dados 

separados por ponto e vírgula. Facilitando a forma como o sistema irá buscar essas informações e 

organizá-las para serem exibidas na tela. 

5 CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível atingir o principal objetivo que foi 

facilitar o gerenciamento de prontuários pelo setor de saúde. O sistema contou com várias 

funcionalidades, proporcionando facilidade e rapidez no cadastramento e busca desses 

documentos. Além de contar com o agendamento de consultas. 

Diante disso, percebeu-se a necessidade de aprimoramento do sistema com as tecnologias 

adequadas, para torna-lo em um sistema web e utilizando banco de dados. Adicionando funções 

de preparação para impressão, gerar documentos com formato PDF e exclusão e edição de 

prontuários. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a 
solução de software desenvolvida para o abrigo 
Mossoró, uma organização não-governamental 
(ONG) que atua no resgate e proteção de animais 
abandonados. Por ser uma organização sem fins 
lucrativos, mantida por doações, o controle e 
transparência das despesas e doações são 
importante para transmitir respaldo as ações à 

sociedade. Além disso, o registro de informações 
dos animais e adoções proporcionam melhor 
acompanhamento e divulgação dos animais 
disponíveis para adoção. O sistema apresentado 
neste artigo, foi desenvolvido analisando-se as 
necessidades das ONG's do gênero e  baseado na 
etnografia do funcionamento da ONG Abrigo 
Mossoró.

PALAVRAS-CHAVE: sistema web, abrigo de animais, adoção de animais 

ABSTRACT 

The objective of this study is to presentation the 
software solution designed to Abrigo Mossoró, a 
Non-Governmental Organization (NGO) which 
operates in the rescue and protection of abandoned 
animals. Because it is a non-profit organization, 
maintained by donations, control and transparency 
of expenses and donations are important to transmit 
to society support. 

In addition, the registration of information of animals 
and adoptions provides better monitoring and 
reporting of animals available for adoption. The 
system presented in this article, was developed by 
analyzing the needs of NGOs and on the ethnography 
of the functioning of the  NGO Abrigo Mossoró.

KEY-WORDS: sistema web, abrigo de animais, adoção de animais 

INFORMATION SYSTEM FOR THE ABRIGO MOSSORÓ NGO
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1 INTRODUÇÃO 

A relação entre homens e animais domésticos data de milhares de anos, e no processo de 
evolução social, o animal de estimação ocupou diversos papéis nessa relação, inicialmente os de 
caça e proteção, atualmente de companhia e projeção. Atualmente em grande parte dos lares eles 
são acolhidos como verdadeiros membros da família com direito a muitas regalias.  

Segundo Silvana Lance, estudos apontam que a convivência com animais estimula o bom 
humor, a diversão, combate a depressão, alivia a tensão e traz benefícios para a saúde física e 
psicológica, o que resulta num agradável relaxamento ao corpo e à mente, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida. No "diálogo" com o bichinho de estimação, a autenticidade de 
sentimentos também é exercida sem o perigo de magoar ou ser mal interpretado. O sentimento 
de que somos responsáveis e necessários para um ser vivo que depende de nós, cria um forte e 
duradouro vínculo que funciona como uma terapia.  

Vemos que os animais são grandes companheiros do homem e que muitas vezes nos 
trazem muita felicidade. Porém, em algumas situações eles são abandonados, pois crescem mais 
do que o previsto ou seu temperamento não é exatamente o esperado. Por estes motivos, 
comumente, cães e gatos são abandonados por seus guardiões que não têm a mínima estrutura 
física ou psicológica para mantê-los, gerando um dos maiores problemas que vivenciamos em 
relação a animais de estimação atualmente: o abandono e os maus tratos. 

 Outro fator que contribui para o imenso número de cães e gatos abandonados é a 
reprodução indiscriminada desses animais, muitas vezes intermediada pelos próprios guardiões. 
Este problema poderia ser facilmente minimizado se as pessoas aceitassem castrar seus cães e 
gatos de companhia. 

As ONG’s (Organizações não-governamentais) são organizações formadas pela sociedade 
civil, sem fins lucrativos, e que tem como missão a resolução de alguns problemas da sociedade, 
seja ele econômico, racial, ambiental, entre outros, ou ainda a reivindicação de direitos, melhorias 
e fiscalização do poder público (FARIA, 2015). 

Há ONG's que trabalham com o resgate e proteção de animais em risco. Tais organizações, 
geralmente, mantêm abrigos que funcionam com por meio de doações e trabalho voluntário. A 
situação atual destes abrigos são de superlotação, pois acolhem uma quantidade animais acima do 
suportado, devido à necessidade de amenizar a situação dos animais abandonados. 

Com a superlotação dos abrigos vem a importância do controle dos animais e das 
despesas, já que a maior parte dos recursos que mantém a maioria dos abrigos são oriundos de 
doações ou vendas de produtos. Além disso, os abrigos tem recorridos às mídias sociais, como 
blogs e redes sociais, para divulgar suas ações e pedir ajuda. No entanto, tais recursos na Web 
sozinhos não permitem o registro desses animais, a busca por um animal específico ou fazem o 
controle de despesas, transparência dos recursos obtidos através de doações, que muitas vezes 
acontecem com dinheiro arrecadado. 
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Pensado nisso veio a necessidade de fazer um sistema web para sistematizar as doações e 
adoções melhorando o controle e transparência destas ONG's com a sociedade, inicialmente, 
colaborando com o trabalho do Abrigo Mossoró, uma ONG cuja missão é resgatar animais 
abandonados e em situações de risco na cidade de Mossoró-RN, e promover a defesa, proteção, 
qualidade de vida e saúde dos animais. O Abrigo Mossoró atualmente se utiliza de uma conta de 
e-mail gratuita, planilhas eletrônicas e uma página na rede social para gerenciamento e canal de
divulgação.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A relação entre homens e animais domésticos data de milhares de anos, e no processo de 
evolução social, o animal de estimação ocupou diversos papéis nessa relação, inicialmente os de 
caça e proteção, atualmente de companhia e projeção. Atualmente em grande parte dos lares eles 
são acolhidos como verdadeiros membros da família com direito a muitas regalias.  

Segundo Silvana Lance, estudos apontam que a convivência com animais estimula o bom 
humor, a diversão, combate a depressão, alivia a tensão e traz benefícios para a saúde física e 
psicológica, o que resulta num agradável relaxamento ao corpo e à mente, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida. No "diálogo" com o bichinho de estimação, a autenticidade de 
sentimentos também é exercida sem o perigo de magoar ou ser mal interpretado. O sentimento 
de que somos responsáveis e necessários para um ser vivo que depende de nós, cria um forte e 
duradouro vínculo que funciona como uma terapia.  

Vemos que os animais são grandes companheiros do homem e que muitas vezes nos 
trazem muita felicidade. Porém, em algumas situações eles são abandonados, pois crescem mais 
do que o previsto ou seu temperamento não é exatamente o esperado. Por estes motivos, 
comumente, cães e gatos são abandonados por seus guardiões que não têm a mínima estrutura 
física ou psicológica para mantê-los, gerando um dos maiores problemas que vivenciamos em 
relação a animais de estimação atualmente: o abandono e os maus tratos. 

 Outro fator que contribui para o imenso número de cães e gatos abandonados é a 
reprodução indiscriminada desses animais, muitas vezes intermediada pelos próprios guardiões. 
Este problema poderia ser facilmente minimizado se as pessoas aceitassem castrar seus cães e 
gatos de companhia. 

As ONG’s (Organizações não-governamentais) são organizações formadas pela sociedade 
civil, sem fins lucrativos, e que tem como missão a resolução de alguns problemas da sociedade, 
seja ele econômico, racial, ambiental, entre outros, ou ainda a reivindicação de direitos, melhorias 
e fiscalização do poder público (FARIA, 2015). 

Há ONG's que trabalham com o resgate e proteção de animais em risco. Tais organizações, 
geralmente, mantêm abrigos que funcionam com por meio de doações e trabalho voluntário. A 
situação atual destes abrigos são de superlotação, pois acolhem uma quantidade animais acima do 
suportado, devido à necessidade de amenizar a situação dos animais abandonados. 
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Com a superlotação dos abrigos vem a importância do controle dos animais e das 
despesas, já que a maior parte dos recursos que mantém a maioria dos abrigos são oriundos de 
doações ou vendas de produtos. Além disso, os abrigos tem recorridos às mídias sociais, como 
blogs e redes sociais, para divulgar suas ações e pedir ajuda. No entanto, tais recursos na Web 
sozinhos não permitem o registro desses animais, a busca por um animal específico ou fazem o 
controle de despesas, transparência dos recursos obtidos através de doações, que muitas vezes 
acontecem com dinheiro arrecadado. 

Pensado nisso veio a necessidade de fazer um sistema web para sistematizar as doações e 
adoções melhorando o controle e transparência destas ONG's com a sociedade, inicialmente, 
colaborando com o trabalho do Abrigo Mossoró, uma ONG cuja missão é resgatar animais 
abandonados e em situações de risco na cidade de Mossoró-RN, e promover a defesa, proteção, 
qualidade de vida e saúde dos animais. O Abrigo Mossoró atualmente se utiliza de uma conta de 
e-mail gratuita, planilhas eletrônicas e uma página na rede social para gerenciamento e canal de
divulgação.

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema, denominado “Abrigo Mossoró”, mesmo nome da ONG 

à qual a ferramenta destina-se, foi adotada a metodologia ágil Scrum. 

Na Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints. 

Cada Sprint representa um intervalo de tempo no qual um conjunto de atividades devem ser 

executadas (Desenvolvimento ágil, 2014). 

Para o desenvolvimento do Abrigo Mossoró, foram estabelecidas quatro Sprints para a 

versão inicial do sistema, distribuindo, por prioridade, os requisitos elencados à serem 

implementados. Dentre os requisitos elencados podemos citar: 

 Cadastro dos animais resgatados com informações da situação ao qual foi encontrado;

 Registros de informações de acompanhamento dos animais, denominado no sistema como

Acontecimentos, que podem ser desde ocorrências no tratamento, registro da adoção, a

situações após a sua adoção.

 Cadastro de doações por qualquer pessoa;

 Validação dos cadastros de doações pelo administrador do abrigo/ONG;

 Cadastro de despesas pelo administrador da ONG;

 Permitir anexar fotos, como fotos dos animais, comprovantes de doações e despesas;

 Relatório de prestação de contas – orçamento do Abrigo, que exibe total de despesas e

doações recebidas em dinheiro;

 Permitir total transparência das informações, sendo que tais informações podem ser

visualizadas por qualquer internauta.
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Tais requisitos foram elencados com análise das atividades dos abrigos e etnografia do 

funcionamento do Abrigo Mossoró. Após a elicitação dos requisitos citados, um projeto de banco 

de dados foi desenvolvido antes do início das sprints, no intuito de conhecer um pouco mais do 

projeto à ser desenvolvido. 

O projeto do banco de dados resultou no modelo Entidade-Relacionamento e consultas em 

SQL (Structured Query Language) à serem utilizados na implementação do sistema. 

Na primeira sprint foi definido o design do sistema e implementadas a página inicial, login, 

área de administração e cadastro dos animais e os acontecimentos. 

A segunda sprint teve foco nas funcionalidades de despesas e doações, com a 

implementação dos cadastros e opções de atualização, exclusão e validação pelo administrador do 

Abrigo. 

Na terceira sprint opções de pesquisa dos animais cadastrados no sistema, permitindo que 

usuários busquem por animais para adoção ou façam registros no histórico de acontecimentos de 

um animais em particular. 

Na última Sprint, foram implementados a página de relatório para visualização da situação 

do orçamento do abrigo, permitindo transparência e controle das despesas. 

Como o sistema trata-se de uma aplicação web, ele foi desenvolvido com linguagem de 

marcação HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) e a linguagem PHP 

(Hypertext Preprocessor). A solução ainda usa o servidor Apache e o sistema de gerenciamento de 

banco de dados MySQL. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Abrigo Mossoró apresenta-se como uma ferramenta para gerenciar ONG's voltadas ao 
resgate e proteção de animais. Dispõe   de todas as funcionalidades para atender aos requisitos 
apresentados na seção anterior. 

A Figura 1 apresenta a tela na qual é exibida a lista dos animais cadastrados, a partir desta 
tela, um internauta poderá realizar a busca por animais e visualização das informações relativas à 
um animal específico (Figura 2). Através desta página, o usuário terá acesso à uma página de 
busca com várias opções de filtro para facilitando a pesquisa de animais registrados. 
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 Figura 1: Tela de lista de animais 

 Figura 2: Tela de perfil de um animal 

O sistema permite que qualquer internauta registre sua doação. A mesma é então validada 
pelo administrador do abrigo, desta forma, as informações verídicas são disponibilizadas para 
todos de forma transparente. Além das doações, o sistema possibilita ao administrador registrar 
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as despesas para que sejam visualizadas por todos. O registro de doações e despesas podem ter 
anexo, como comprovantes. 

Com despesas e doações registradas, é possível a visualização de relatórios do orçamento 
disponível, como ilustra a Figura 3. 

Figura 3: Relatório do orçamento

5 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados, podemos constatar que com a utilização do sistema Abrigo Mossoró, 

será possível, auxiliado pela ferramenta, administrar a ONG de forma prática e transparente. 

Com o sistema desenvolvido, não só a ONG Abrigo Mossoró, mas outras organizações que 

atuam no resgate e defesa de animais, poderão se beneficiar da ferramenta para o melhor 

acompanhamento dos animais e adoções, divulgação dos animais disponíveis para adoção 

responsável, bem como, divulgação das doações e despesas de forma a transmitir transparência 

para a sociedade. 

É preciso ressaltar que, com o passar do tempo, a utilização efetiva do sistema possibilitará 
a análise de dados e definição de estatísticas de animais resgatados, adoções, além de outros 
dados que possam vir a ser extraídos do banco de dados. 
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RESUMO	  

Nos	   tempos	   contemporâneos	   um	   tema	   que	   vem	   
se	   tornando	   cada	   vez	   mais	   presente	   em	   
debates	   está	   relacionado	   às	   questões	   ambientais,	   
visto	    que	    estas	    são	    umas	    das	    grandes	  
preocupações	    da	    humanidade.	  Neste	   aspecto	   é	   
muito	   comum	   a	   abordagem	   de	   algumas	   
temáticas	   como	   erosão,	   desmatamento	   e	   
desertificação.	    Existem	    vários	    aspectos	    que	  
podem	    influenciar	    nesses	    processos,	    como:	  
vento,	    umidade,	   incidência	   solar,	   entre	   outros.	   
Desse	   modo,	   um	   dos	   elementos	   que	   pode	   auxiliar	   
no	   estudo	   da	   influência	   de	   alguns	   desses	  
fenômenos	  é	  o	  anemômetro.	  

PALAVRAS-‐CHAVE:	  Anemômetro,	  Vento,	  Baixo	  Custo,	  Arduino,	  Desertificação.	  

This	   paper	   proposes	   the	   construction	   of	   a	  
mechanical	   anemometer	   that	   uses	   an	   Arduino	   
microcontroller,	   free	   software	   platform,	   aiming	   
to	   help	   in	   the	   study	   of	   desertification	  occurrence	  
of	  risks	  in	  the	  region	  of	  the	  Brazilian	  Seridó,	  as	  well	  
as	   improve	   data	   collection	   in	   the	   region,	   which	   
is	   of	   low	   cost	   when	   compared	   to	   
other	   available	   on	   the	   market	   today.

KEY-‐WORDS:	  Anemometer,	  Wind,	  Low	  Cost,	  Arduino,	  Desertification	  
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Anemômetros	   são	   mecanismos	   utilizados	   para	  
captação	   de	   dados	  meteorológicos,	   como	   velocidade 
e sentido 
do	  vento.	  Esse	  trabalho	  propõe	  a	  construção	  de	  um	  a
nemômetro	  mecânico	   que	   utiliza	   um	   
microcontrolador	   Arduino,	   plataforma	   de	   software	   
livre,	   visando	   auxiliar	   no	   estudo	   dos	   riscos	   da	   
ocorrência	   da	   desertificação	   na	   região	   do	   Seridó	   
brasileiro,	   assim	   como	   também	   aperfeiçoar	   a	  coleta	   
de	   dados	   na	   região,	   sendo	   este	   de	   baixo	   custo	   
quando	   comparado	   a	   outros	   disponíveis	   no	   
mercado	   atual.	  

ABSTRACT

In contemporary times a theme that is becoming 
increasingly present in debates is related to 
environmental issues, as these are one of humanity's 
major concerns. This aspect is very common to 
addressing some issues such as erosion, deforestation 
and desertification. There are several aspects that can 
influence these processes, such as wind, humidity, 
solar radiation, among others. Thus, one of the 
elements that can aid in the study of the influence of 
some of these phenomena is the anemometer. 
Anemometers are mechanisms used to capture 
meteorological data such as wind speed and direction.

ANEMOMETER LOW COST 
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1   APRESENTAÇÃO	  
Um	  dos	  benefícios	   que	   a	  modernidade	  nos	   traz	   é	   a	   tecnologia,	   que	   a	   cada	  dia	   que	  passa	  

torna-‐se	  parte	  do	  cotidiano	  de	  cada	  pessoa	  de	  modo	  que	  afeta	  direta	  ou	  indiretamente	  o	  dia	  a	  dia,	  
pois	  mesmo	  que	  as	  pessoas	  não	  utilizem	  a	  tecnologia,	  utilizam	  produtos	  que	  foram	  criados	  através	  
deste	  meio.	  

Uma	  área	  que	  a	  tecnologia	  e	  seus	  avanços	  possuem	  bastante	  relevância	  é	  a	  meteorologia,	  
que	  é	  o	   ramo	  da	  ciência	  que	  busca	  coletar	  dados	   referentes	  às	  variações	  do	  ambiente,	  ou	   seja,	  
captar	   variáveis	   climáticas	   como	   velocidade	   do	   vento,	   índice	   pluviométrico,	   temperatura	   entre	  
outros.	   Os	   dados	   climáticos	   são	   estudados	   a	   partir	   das	   observações,	   experiências	   e	   métodos	  
científicos	  de	  análise,	  como	  a	  comparação	  dos	  dados.	  Com	  os	  dados	  coletados	  pode-‐se	  fazer	  um	  
acompanhamento,	   obter	   uma	   informação,	   prever	   um	   possível	   fato	   que	   venha	   a	   acontecer	   e/ou	  
sinalizar	  um	  fenômeno	  que	  já	  pode	  estar	  em	  condições	  favoráveis	  para	  ocorrer.	  (INMET,	  2015)	  

A	  captação	  dos	  dados	  climáticos	  ocorre	  por	  meio	  de	  equipamentos	  meteorológicos,	  onde	  
cada	  equipamento	  possui	  uma	  função	  e	  área	  de	  trabalho	  específica.	  Um	  desses	  instrumentos	  é	  o	  
anemômetro,	   este	   que	   é	   responsável	   por	   obter	   a	   velocidade	   e	   o	   sentido	   do	   vento.	   Com	   esse	  
emprego	   o	   anemômetro	   torna-‐se	   importante	   para	   questões	   ambientais,	   como	   no	   estudo	   da	  
desertificação.	  Apesar	  da	  importância,	  este	  equipamento	  não	  é	  acessível	  para	  a	  sociedade	  devido	  
ao	   seu	   alto	   valor	   aquisitivo	   comercial	   que	   chega	   a	   custar	   R$3.491,00,	   segundo	   a	   empresa	   
CAMPBELL	   SCIENTIFIC.	   Desse	   modo,	   a	   maioria	   das	   áreas	   necessitantes	   deste	   instrumento	   são	  
normalmente	   regiões	   propícias	   à	   desertificação	   e	   a	   fenômenos	   climatológicos	   que	   perecem	   de	   
estudos	  específicos,	  sofrendo	  com	  danos	  que	  poderiam	  ser	  evitados	  ou	  amenizados.	  (CAMPBELL	  
SCIENTIFIC,	  2013)	  

Devido	  a	  isso	  o	  Centro	  de	  Competências	  em	  Software	  Livre	  (CCSL)	  propôs	  a	  construção	  de	  
um	  anemômetro	  mecânico	  de	  baixo	  custo	  para	  suprir	  essa	  necessidade	  e	  que	  ao	  mesmo	  tempo	  
não	   altere	   a	   sua	   precisão.	   Como	   forma	   de	   baratear	   o	   valor	   aquisitivo,	   o	   projeto	   é	   construído	   a	  
partir	  de	  materiais	   leves	  e	  recicláveis,	  como	  também	  de	  um	  microcontrolador	  Arduino	  Uno,	  este	  
que	   é	   essencial	   ao	   projeto,	   pois	   ao	   mesmo	   tempo	   em	   que	   não	   deixa	   o	   desempenho	   baixar,	   faz	  
uma	   ligação	   entre	   o	   software	   e	   hardware	   utilizado.	   Com	   isso,	   o	   projeto	   garante	   através	   do	   uso	  
deste	  microcontrolador	  um	  fácil	  acesso	  e	  distribuição	  para	  a	  sociedade.	  

1.1   Objetivos	  

Propor	   a	   construção	   de	   um	   anemômetro	   de	   baixo	   custo	   com	   o	   mínimo	   de	   perca	   na	  
qualidade	   de	   captação	   de	   dados.	   Visando	   a	   inovação,	   a	   disponibilidade	   para	   a	   população	   e	   a	  
utilização	  de	  recursos	  reutilizáveis.	  

Para	   alcançar	  o	   objetivo	   geral	   deste	   trabalho,	   alguns	   pontos	   são	   inerentes	   para	   o	  
desenvolvimento	  do	  projeto	  tais	  como:	  

• Desenvolver	  um	  equipamento	  com	  um	  baixo	  valor	  econômico.
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• Reutilização	   de	  materiais	   recicláveis	   e	   o	   uso	   de	   componentes	   eletrônicos	   para	   reduzir	   o
custo	  final	  do	  projeto,	  que	  está	  por	  volta	  dos	  R$	  200,00.

• Tornar	  a	  arquitetura	  do	  protótipo	  modular,	  visando	  uma	  fácil	  construção	  e	  manutenção.

• Elaborar	  um	  equipamento	  de	  arquitetura	  aberta,	  para	  possibilitar	  a	  simples	  conexão	  com
diversos	  sistemas	  de	  coleta	  de	  dados.

• Criação	  de	  um	  software	  funcional	  compatível	  com	  circuitos	  e	  sensores	  necessários
utilizando	  a	  tecnologia	  Arduino.

2   FUNDAMENTAÇÃO	  TEÓRICA	  
Nesta	  seção	  serão	  explanados	  os	  conceitos	  necessitantes	  para	  o	  devido	  projeto,	  são	  eles:	  a	  

desertificação	   no	   Seridó	   e	   fatores	   que	   contribuem	   para	   tal	   fenômeno;	   o	   tipo	   de	   anemômetro	   
elaborado;	   e	   o	   microcontrolador	   Arduino	   utilizado	   para	   o	   desenvolvimento,	   explicando	   suas	  
particularidades.	  

2.1   Desertificação	  no	  Seridó	  

Umas	   das	   problemáticas	   que	  mais	   vem	   tomando	   alcance	   em	  noticias	   é	   a	   desertificação,	  
visto	  que	  o	  perigo	  de	  tal	  fenômeno	  acontecer	  está	  cada	  vez	  mais	  presente	  nas	  regiões,	  inclusive	  na	  
nordestina.	  Uma	  das	  áreas	  que	  mais	  vem	  sendo	  alvo	  quando	  tratado	  sobre	  esse	  tema	  é	  a	  região	  
Seridó	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  que	  traz	  consigo	  o	  perigo	  de	  se	  transformar	  em	  deserto.	  

A	  região	  do	  Seridó	  nordestino	  abrange	  um	  total	  de	  24	  municípios,	  os	  mesmos	  apresentam	  
um	   clima	   semiárido,	   este	   que	   tem	   características	   como	  baixa	   umidade	   e	   pouco	   volume	  
pluviométrico,	   assim,	   possuindo	   fatores	   naturais	   favoráveis	   para	   acontecimento	   do	   fenômeno	  
citado	   anteriormente,	   além	   disso,	   a	   região	   nordestina	  possui	   elevado	   risco	   da	   atividade	  
agropecuária	   e	   nível	   tecnológico	   muito	   baixo,	   e	   reúne	   os	   piores	   indicadores	   sociais	   do	   país.	   A	  
consequência	   têm	   sido	   uma	   lenta,	   porém	   contínua,	   degradação	   ambiental.	   (ARAÚJO,	   ARAÚJO,	  
SAMPAIO,	   2005).	   A	   ocupação	   dessa	   região	   ocorreu	   sempre	   em	   uma	   perspectiva	   de	   exploração	  
excessiva	   levando	   inclusive	  á	  exaustão	  de	  parte	  dos	   recursos	  naturais.	  Deve-‐se	  considerar	  ainda	  
que	   aliada	   a	   esta	   exploração	   predatória	   estabeleceu-‐se	   uma	   estrutura	   social	   concentradora	   de	  
renda	  e	  de	  poder,	   responsável	  pela	  estagnação	  e	  baixos	   índices	  socioeconômicos	   registrados	  na	  
região.	  (SALES,	  2003).	  

Um	  dos	  principais	  fatores	  para	  o	  risco	  de	  uma	  desertificação	  é	  o	  alto	  índice	  do	  fluxo	  de	  ar	  
onde	  nesta	  região,	  a	  velocidade	  média	  dos	  ventos,	  registrada	  a	  10	  m	  alt.,	  é	  de	  32,8	  m/s,	  ocorrendo	  
em	  novembro	  o	  maior	  valor	  médio	  (46	  m/s)	  e	  em	  maio	  o	  menor	  (2,5	  m/s).	  (AMORIM,	  SAMPAIO,	  
ARAÚJO,	  2004).	  

Como	   visto,	   a	   desertificação	   é	   um	   fenômeno	   que	   ocorre	   a	   partir	   da	   junção	   de	   fatores,	  
sejam	   eles	   sociais,	   econômicos	   ou	   ambientais.	   A	   degradação	   ambiental	   crescente	   vem	  
ocasionando	   processos	   de	   desertificação	   cada	   vez	   mais	   significativos,	   trazendo	   como	  
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consequências	   imediatas,	   dentre	   outras,	   a	   perda	   da	   fertilidade	   do	   solo	   e	   da	   biodiversidade,	   a	  
destruição	   de	   habitats	   naturais	   e	   o	   êxodo	   rural.	   Segundo	   o	   Censo	   Demográfico	   de	   2000	   do	  
Instituto	   Brasileiro	   de	  Geografia	   e	   Estatística	   (IBGE)	   realizado	   em	  2003,	   cerca	   de	   18	  milhões	   de	  
pessoas	   (ou	   42%	   da	   população	   nordestina,	   ou,	   ainda,	   11%	   da	   população	   brasileira)	   vivem	   em	  
regiões	  de	  clima	  semiárido.	  (FREIRE,	  PACHECO,	  2005).	  

As	  consequências	  da	  desertificação	  no	  clima	  semiárido	  é	  um	  exemplo	  do	  que	  este	  processo	  
pode	   realizar	   levando	   isso	   a	   nível	   mundial	   as	   consequências	   seriam	   ainda	   maiores	   visto	   que	  
abrangeria	  um	   total	  de	  pessoas	  maior.	  Ao	   se	  deparar	   com	  essa	   situação,	  desde	  os	  anos	  60	  que	  
debates	  sobre	  desertificação	  já	  se	  fazem	  presentes	  em	  conferências,	  um	  exemplo	  é	  a	  Eco-‐92	  onde	  
no	   seu	   Capítulo	   12,	   definiu-‐se	   a	   desertificação	   como	   sendo	   “a	   degradação	   da	   terra	   nas	   zonas	  
áridas,	   semiáridas	   e	   sub-‐úmidas	   secas,	   resultante	   de	   vários	   fatores,	   incluindo	   as	   variações	  
climáticas	  e	  as	  atividades	  humanas”.	  

2.2   	  Anemômetros	  

Anemômetros	  são	  mecanismos	  elaborados	  para	  conseguir	  medir	  a	  velocidade	  e	  sentido	  do	  
vento.	   Existem	  diversos	   tipos	   de	   anemômetros,	   são	   eles:	   tubo	  de	   Pitot,	   fio	   quente,	  mecânico	   e	  
ultrassônico.	   As	   estruturas	   são	   diferenciadas	   de	   um	   tipo	   para	   o	   outro,	   assim,	   havendo	  
anemômetros	   adequados	   para	   ventanias	  maiores	   e	   outros	   para	  menores.	  Os	   anemômetros	   são	  
suma	  importância	  e	  estão	  presentes	  em	  centros	  de	  pesquisas	  e	  desenvolvimento,	  como	  o	  Instituto	  
Nacional	  de	  Pesquisas	  Espaciais	  (INPE),	  pois	  atuam	  na	  coleta	  de	  dados	  meteorológicos.	  

O	  anemômetro	  desenvolvido	  pelo	  projeto	  corresponde	  ao	  do	  tipo	  mecânico	  que	  pode	  ser	  
identificado	  também	  como	  anemômetro	  de	  conchas	  ou	  mesmo	  de	  Robinson,	   figura	  1,	  pois	   foi	  o	  
desenvolvedor	  desse	  equipamento.	  Alguns	  desses	  mecanismos	  limitam-‐se	  apenas	  a	  verificação	  da	  
velocidade	   dos	   ventos,	   outros	   podem	   captar	   também	   o	   sentido	   com	   o	   uso	   do	   anemoscópio.	  
Podem	  ser	  usados	  em	  estudos	  meteorológicos,	   em	  voos	  de	  avião,	   como	   também	  no	  âmbito	  da	  
agricultura.	  Esse	  instrumento	  verifica	  a	  velocidade	  vento	  quando	  o	  mesmo	  entra	  em	  contato	  com	  
as	   conchas	   que	   giram;	   e	   o	   sentido	   quando	   a	   haste	   do	   anemoscópio	   posiciona-‐se	   conforme	   a	  
direção	  do	  vento.	  Uma	  desvantagem	  é	  que	  o	  anemômetro	  mecânico	  é	  pouco	  preciso	  a	  ventos	  de	  
baixa	  intensidade.	  (FERRUZZI,	  2004).	  

Figura	  1:	  Anemômetro	  Mecânico	  
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2.3   Arduino	  

Arduino	  é	  uma	  ferramenta	  que	  ajuda	  o	  computador	  a	  expandir	  seu	  alcance	  em	  trabalho,	  já	  
que	  sem	  o	  Arduino	  um	  computador	  não	  seria	  capaz	  de	  realizar	  atividades	  as	  quais	  conseguem	  com	  
o auxilio	  dele.	  É	  uma	  plataforma	  open-‐source	  de	  computação	  que	  tem	  como	  base	  uma	  placa	  de
microcontrolador	  simples.	  (ARDUINO,	  2015).

Uma	  das	  caraterísticas	  do	  Arduino	  é	  que	  este	  é	  um	  microcontrolador	  de	  baixo	  custo	  e	  alto	  
nível,	   sendo	   assim	   mais	   acessível	   e	   com	   qualidade	   garantida.	   Além	   disso,	   a	   linguagem	   de	   
programação	  é	  simples	  e	  o	  IDE	  de	  código	  pode	  ser	  baixado	  gratuitamente,	  o	  que	  facilita	  a	  adesão	  
de	   inexperientes	  em	  programação	  à	  plataforma.	  O	  open-‐source	   faz	   toda	  a	  diferença	  também,	   já	  
que	  a	  partir	  do	  compartilhamento	  de	  softwares	  é	  possível	  criar	  um	  equipamento	  ou	  melhorar	  um	  
já	  existente.	  (ARDUINO,	  2015).	  

Existem	  vários	  modelos	  de	  arduinos	  no	  mercado,	  entre	  eles:	  o	  Arduino	  Mega	  2560,	  da	  linha	  
aprimorada;	   Arduino	   Yun,	   o	   qual	   se	   conecta	   com	   facilidade	   à	   internet;	   o	   UNO	   que	   é	   da	   linha	   
iniciante;	  e	  os	  aposentados	  como	  o	  Mega	  ADK.	  A	  diferença	  entre	  as	   linhas	   se	  dão	  pelo	   total	  de	  
portas	  digitais	  e	  analógicas,	  velocidade	  de	  processamento	  e	  a	  finalidade	  em	  si,	  porém	  a	  qualidade	  
considerando	  a	  finalidade	  é	  proporcional.	  (ARDUINO,	  2015)	  

No	   referente	   projeto	   utiliza-‐se	   o	   Arduino	   UNO	   já	   que	   este	   é	   para	   pessoas	   inexperientes,	   
com	  um	  processamento	  suficientemente	  bom	  para	  as	  aplicações	  desejadas	  e	  com	  preço	  acessível	  
comparado	  a	  outros	  microcontroladores.	  

3   METODOLOGIA	  
Com	   base	   na	   necessidade	   da	   elaboração	   de	   um	   instrumento	   simplificado	   e	   mediante	   as	   

vantagens	   e	   desvantagens	   que	   os	   tipos	   de	   anemômetros	   poderiam	   oferecer,	   foi	   escolhido	   para	  
esse	   projeto	   o	   desenvolvimento	   do	   tipo	   Mecânico	   ou	   de	   Robinson.	   Pois	   com	   esse	   tipo	   pode-‐se	   
seguir	  a	   risca	   todos	  os	  objetivos	  citados	  anteriormente	  sem	  deixar	  de	  excluir	  as	   funcionalidades	  
que,	  hoje,	  um	  anemômetro	  mecânico	  do	  mercado	  dispõe.	  

Um	  exemplo	  de	  anemômetro	  mecânico	  é	  o	  03002	  R.M.,	  Figura	  1,	  distribuído	  pela	  Campbell	  
Scientific.	  O	  Anemômetro	  desenvolvido	  compõe-‐se	  por	  duas	  partes,	  o	  anemômetro	  (velocidade)	  e	  
anemoscópio	  (direção).	  

3.1   Estrutura	  mecânica	  

Como	   o	   protótipo	   desenvolvido	   foi	   pensado	   para	   ser	   acoplado	   a	   Plataforma	   Samanaú,	  
projeto	  desenvolvido	  pelo	  Centro	  de	  Competência	  em	  Software	  Livre	  (CCSL),	  toda	  a	  arquitetura	  do	  
projeto	  teve	  que	  ser	  antes	  projetada	  para	  um	  encaixe	  que	  obedeça	  as	  limitações	  da	  plataforma.	  

Toda	  sua	  maquinaria	  externa	  é	  composta	  apenas	  por	  canos	  PVCs,	  o	  que	  garante	  uma	  base	  
para	  as	  partes	  coletoras	  da	  velocidade	  e	  direção	  do	  vento.	  O	  sistema	  de	  conexão	  dos	  canos	  (como	  
joelho,	  tê	  e	  cap)	  permite	  toda	  a	  moldagem	  e	  fixação	  reduzida	  dos	  pilares	  da	  estrutura,	  entretanto	  
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essa	   construção	   inverte	   uma	   característica	   fundamental	   dos	   anemômetros	   convencionais	   visto	  
que	  eles	  oferecem	  uma	  rigidez	  a	  fortes	  rajadas	  de	  ventos,	  pois	  muitos	  deles	  são	  feitos	  e	  alumínios	  
e	  derivados,	  o	  que	  permitem	  para	  eles	  uma	  maior	   segurança,	  e	  o	  devido	  protótipo	  não	  oferece	  
uma	  rigidez	  tanto	  quanto	  aos	  do	  mercado	  comercial.	  

No	  presente	  momento	  a	  estrutura	  física	  do	  projeto	  não	  foi	  finalizada,	  pois	  alguns	  detalhes	  
internos	   aos	   canos	   ainda	   não	   foram	   concluídos.	   A	   Figura	   2	   demonstra	   como	   está	   o	  modelo	   do	  
anemômetro.	   Para	   construção	   estrutural	   do	   anemômetro	   previsto	   são	   utilizados	   somente	  
produtos	  possam	  ser	  reutilizáveis	  como:	  Cano	  PVC;	  Envergaduras	  e	  Porcas;	  Fios	  e	  Rolamentos.	  

Para	  concluir	  a	  estrutura,	  pretende-‐se	  chegar	  ao	  modelo	  desenhado	  em	  três	  dimensões	  no	  
Blender,	  software	  de	  desenho	  gráfico,	  como	  mostra	  na	  Figura	  3.	  

Figura	  2:	  Protótipo	  do	  Anemômetro	  em	  
desenvolvimento	  

Figura	   3:	   Modelo	   do	   protótipo	   desenhado	   em	   3D

Para	   a	   captação	   da	   velocidade,	   o	   protótipo	   dispõe	   de	   um	   sistema	   composto	   por	   quatro	  
conchas	  posicionadas	  igualmente	  entre	  si	  a	  certa	  distância,	  e	  conectadas	  a	  um	  cano	  de	  40	  mm	  de	  
diâmetro	  girante.	  Esse	  sistema	  sob	  a	  ação	  dos	  ventos	  faz	  girar	   junto	  a	  ele	  mesmo	  uma	  pequena	  
haste	  fixa	  no	  cano,	  que	  por	  sua	  vez	  influenciará	  em	  toda	  a	  captação	  da	  velocidade,	  pois	  essa	  haste	  
será	  o	  objeto	  que	  interromperá	  o	  circuito.	  

Por	  outro	   lado	  à	  estrutura	  para	  a	   coleta	  do	   sentido	  baseia-‐se	  na	  alternância	  da	   conexão	  
entre	   dois	   pontos	  mecânicos	   por	   vez,	   um	   superior	   a	   outro	   inferior,	   no	   total	   existem	   dezesseis	  
pontos	  (oito	  superiores	  e	  oito	  inferiores)	  que	  representam	  oito	  formas	  de	  conexão	  distintas.	  Esses	  
pontos	   estão	   fixados	   em	   um	   cano,	   também	   de	   40	   mm	   de	   diâmetro,	   e	   posicionados	  
separadamente	   por	   uma	   angulação	   de	   45°	   entre	   si.	   Externamente	   a	   esse	   esquema	   existe	   um	  
anemoscópio	   girante	   orientado	   pelo	   sentido	   dos	   ventos,	   que	   faz	   a	   conexão	   dos	   pontos	   citados	  
acima	  através	  de	  um	  contato	  magnético,	  dessa	  forma	  para	  cada	  posição	  em	  que	  se	  comportar	  o	  
anemoscópio	  existirá	  uma	  conexão	  de	  pontos	  diferente.	  
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3.2   Estrutura	  eletroeletrônica	  

A	  elaboração	  do	  hardware	  do	  anemômetro	  foi	  pensada	  para	  que	  pudesse	  ser	  conectado	  ao	  
microprocessador	  já	  existente	  da	  plataforma	  Samanaú,	  dessa	  forma	  a	  engenharia	  é	  simplificada	  ao	  
máximo.	  A	  estrutura	  eletroeletrônica	  divide-‐se	  em	  duas	  partes,	  uma	  responsável	  por	  controlar	  a	  
velocidade	  e	  outra	  pelo	  sentido	  do	  vento.	  

3.2.1   Estrutura	  eletroeletrônica	  para	  a	  velocidade	  

Para	  a	  realização	  da	  coleta	  da	  velocidade	  utiliza-‐se	  um	  circuito	  eletrônico	  que	  conta	  com	  
um	  sensor	   infravermelho,	  uma	  chave	  ótica	   ininterrupta	  do	  tipo	  C860NP	  (Figura	  4),	  chaves	  óticas	  
são	   componentes	   utilizados	   para	   isolação	   de	   circuitos.	   Ele	   constitui-‐se	   em	   dois	   componentes	  
fundamentais,	   o	   emissor	   e	   o	   receptor,	   que	   estão	   posicionados	   um	   a	   frente	   do	   outro,	   emitindo	  
uma	  onda	  infravermelha	  contínua.	  Respectivamente	  o	  emissor	  e	  o	  receptor	  deste	  sensor	  são:	  um	  
LED	   Infravermelho	   e	   um	   fototransistor	   (Figura	   5).	   Entre	   eles	   existe	   uma	   fenda	   que	   permite	   a	  
passagem	  de	  uma	  haste	  que	  fará	  o	  papel	  de	  interromper	  a	  recepção	  da	  onda	  pelo	  fototransistor,	  
abrindo	  assim	  o	  circuito	  no	  qual	  ele	  está	  inserido.	  

Figura	  4:	  Sensor	  infravermelho,	  C860NP	  –	  modelo	  
sem	  aba	  	  

Figura	  5:	  Esquema	  de	  emissão	  e	  recepção	  do	  sensor

Foi	  escolhido	  esse	  sensor,	  pois	  ele	  apresenta	  qualidades	  importantes	  para	  o	  devido	  projeto	  
como	   baixo	   custo,	   bom	   rendimento	   de	   operação	   e	   não	   possuir	   contato	   mecânico.	   Outra	  
característica	   que	   colabora	   no	   desenvolvimento	   e	   praticidade	   do	   anemômetro	   é	   que	   ele	   é	  
bastante	   compacto.	  Além	  de	   apresentar	   características	   de	  operação	   ideais	   que	   são	   compatíveis	  
com	  as	  disponibilidades	  do	  Arduino	  UNO.	  

3.2.2   Estrutura	  eletroeletrônica	  para	  o	  sentido	  

Ao	  pensar	  sobre	  o	  hardware	  da	  coleta	  do	  sentido	  das	  correntes	  de	  ar,	  chega-‐se	  a	  conclusão	  
que	   não	   é	   preciso	   de	   um	   sensor	   específico	   para	   tal	   operação,	   e	   sim	   apenas	   de	   um	   circuito	  
puramente	  resistivo	  que	  faz	  o	  papel	  de	  um	  giroscópio,	  sensor	  encarregado	  de	  detectar	  sentido	  e	  
direção,	   pois	   com	   oito	   resistências	   de	   valores	   distintos	   em	   circuito	   aberto	   pode-‐se	   representar	  
cada	   sentido	   geográfico.	   Esse	   circuito	   baseia-‐se	   em	   uma	   diferença	   de	   potencial	   específica	   para	  
cada	  resistência	  quando	  elas	  estiverem	  conectadas	  a	  outra	  resistência	  que	  seja	  comum	  a	  todas.	  O	  
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circuito	  da	  Figura	  6	  exemplifica	  como	  em	  um	  circuito	  aberto	  pode-‐se	   fazer	  a	  escolha	  do	  sentido	  
com	  oito	  resistências.	  

Figura	  6:	  Circuito	  referente	  à	  captação	  do	  sentido	  

Cada	  terminal	  aberto	  das	  resistências	  representará	  um	  ponto	  de	  conexão	  inferior,	  e	  cada	  o	  
fio	  positivo	  ilustrado	  na	  Figura	  6	  representará	  um	  ponto	  superior,	  como	  explicado	  ao	  término	  do	  
tópico	  3.2.	  

3.3   Implementação	  do	  software	  

Para	  obter	  êxito	  na	  coleta	  dos	  dados,	  o	  software	  é	  algo	  fundamental.	  Para	  garantir	  sua	  fácil	  
distribuição	  e	  entendimento,	  o	  software	  foi	  escrito	  na	  linguagem	  que	  o	  Arduino	  utiliza	  que	  é	  uma	  
forma	   de	   programação	   variante	   de	   C++.	   Essa	   linguagem	   tem	   como	   característica	   ser	   de	   fácil	  
aprendizado,	   já	   que	   é	   uma	   linguagem	   tradicional	   no	   ramo	  da	   informática.	  O	   projeto	   tem	  em	   si	  
basicamente	   dois	   códigos	   que	   rodam	   simultaneamente	   ao	   colocar	   o	   anemômetro	   para	   captar	  
dados.	  É	  importante	  ressaltar	  que	  sem	  estes	  não	  seria	  possível	  a	  captação	  dos	  dados.	  

3.3.1   Software	  para	  a	  velocidade	  

O	   primeiro	   software	   realizado	   foi	   o	   da	   velocidade,	   que	   conta	   com	   ajuda	   de	   um	   sensor	  
infravermelho,	   o	   código	   utiliza	   uma	   função	   do	   Arduino	   através	   de	   uma	   porta	   digital	   que	  
contabiliza	   a	   tempo	   de	   um	   pulso,	   ou	   seja,	   o	   tempo	   em	   que	   a	   haste	   está	   interferindo	   o	   sinal	  
infravermelho,	   pois	   durante	   esse	   período	   o	   receptor	   do	   sensor	   deixa	   de	   captar	   a	   onda	   e	  
consequentemente	   abrirá	   o	   circuito.	   Com	   o	   circuito	   aberto	   o	   código	   captará	   um	   valor	  
(duration)	   e	   dividirá	   por	   1000000	   para	   transformar	   em	   unidade	   de	   segundo	  
(duration_final),	   pois	   a	   função	   usada	   contabiliza	   o	   tempo	   em	   microssegundos.	   Logo	   em	  
seguida	   divide-‐se	   o	   tamanho	   da	   palheta	   por	   este	   novo	   tempo	   resultante	   para	   assim	   obter	   a	  
velocidade	  do	  vento	  proporcional	  ao	  raio	  do	  sensor	  (velocidade_sensor).	  	  

Por	  fim	  deve-‐se	  multiplicar	  este	  valor	  obtido	  por	  um	  valor	  que	  corresponde	  à	  razão	  entre	  a	  
distância	  do	  raio	  da	  trajetória	  das	  conchas	  e	  a	  distância	  entre	  o	  eixo	  e	  o	  sensor,	  para	  que	  assim	  a	  
velocidade	   calculada	   (Velocidade)	   esteja	   proporcional	   à	   velocidade	   do	   vento.	   Essa	   razão	  
corresponde	  a	  17.	  Uma	  parte	  do	  código	  responsável	  por	  isso	  segue	  abaixo:	  
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void loop() {  
duration = pulseIn(pin_sensor, HIGH); 
if (duration != 0) {  
duration_final = duration /1000000; 
velocidade_sensor = 0.009 / duration_final ; 
Velocidade = velocidade_sensor*17; 
     Serial.println (Velocidade);
  } 
}	  

3.3.2   Software	  para	  o	  sentido	  

A	  segunda	  parte	  da	  criação	  do	  software	  deu-‐se	  em	  criar	  o	  que	  é	  responsável	  por	  captar	  o	  
sentido.	  O	  código	  do	  sentido	  utiliza	  a	   leitura	  de	  uma	  saída	  analógica	  de	  um	  arduino,	  essa	  porta	  
analógica	  capta	  valores	  que	  variam	  desde	  zero	  até	  mil	  e	  vinte	  e	   três,	  o	  que	  corresponde	  a	  uma	  
escala	  proporcional	  de	  0V	  a	  5V,	  que	  significa	  a	  mínima	  e	  a	  máxima	  tensão	  oferecida	  pelo	  próprio	  
equipamento.	  	  

Assim	  como	  cada	  resistor	  usado	  no	  circuito	  provoca	  uma	  diferença	  de	  potencial,	  podem-‐se	  
comparar	  os	  possíveis	  valores	  de	  tensão	  que	  a	  porta	  analógica	  irá	  ler	  com	  as	  regiões	  geográficas,	  
ou	  seja,	  o	  valor	  resultante	  de	  cada	  resistência	  equivale	  uma	  região	  geográfica.	  Abaixo	  pode-‐se	  ver	  
uma	  parte	  de	  como	  o	  código	  faz	  isto:	  	  

tensao = analogRead (probe); 
if (tensao > 730 && tensao < 735){ 
Serial.println("Norte"); 
} 

3.4   Aplicações	  do	  anemômetro	  

Com	  o	  uso	  do	  equipamento	  desenvolvido	  pode-‐se	  chegar	  a	  várias	  aplicações,	  entretanto	  o	  
projeto	   foca	   em	   um	   propósito	   que	   poderá	   afetar	   diretamente	   a	   região	   onde	   o	   anemômetro	   é	  
desenvolvido,	  tendo	  em	  vista	  as	  consequências	  que	  a	  ação	  da	  desertificação	  gera	  na	  região.	  

Como	   colocado	   anteriormente,	   o	   vento	   é	   um	   dos	   responsáveis	   pela	   alteração	   da	  
morfologia	  do	  solo,	  pois	  ele	  é	  quem	  retira	  os	  sedimentos	  deixando	  uma	  área	  antes	  fértil	  em	  seu	  
estado	   mais	   rígido,	   caracterizada	   pelas	   camadas	   duras	   e	   cimentadas.	   Portanto,	   o	   anemômetro	  
será	  utilizado	  no	  estudo	  do	  acompanhamento	  da	  possibilidade	  deste	  fenômeno,	  que	  tanto	  perece	  
na	  região	  seridoense.	  Com	  os	  dados	  sobre	  a	  velocidade,	  poderá	  saber	  de	  forma	  indireta	  o	  fluxo	  de	  
areia	   levado,	  e	  com	  o	  sentido	  a	  direção	  para	  onde	  o	  sedimento	   foi	  ou	  por	  qual	  direção	  há	  uma	  
maior	  incidência	  desse	  acontecimento.	  

4   CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
Apesar	  da	  problemática	  sobre	  desertificação	  no	  Seridó	  ser	  pouco	  explorada	  com	  estudos	  

científicos,	  a	  tecnologia	  surge	  com	  sua	  grande	  proposta	  de	  melhorar	  e	  aumentar	  esses	  estudos,	  a	  
fim	  de	  proporcionar	  um	  maior	  acompanhamento	  sobre	  o	  fenômeno	  que	  tanto	  preocupa	  regiões.	  

O	   projeto	   propôs	   a	   construção	   de	   um	   anemômetro	  mecânico	   de	   baixo	   custo	   e	   informa	  
como	  este	  foi	  construído,	  que	  apesar	  de	  possuir	  um	  hardware	  e	  software	  simples,	  cumpre	  com	  a	  
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ideia	  de	  funcionalidade	  proposta	  com	  exatidão.	  O	  baixo	  custo	  do	  projeto	  só	  foi	  alcançado	  pelo	  uso	  
de	  matérias	  reutilizáveis	  e	  a	  substituição	  de	  materiais	  caros	  por	  materiais	  de	  menor	  valor.	  

Ao	   chegar	  nesse	  ponto	  do	   trabalho	   releva-‐se	  a	   aprendizagem	  mais	   aperfeiçoada	   sobre	  a	  
região	  onde	  o	  projeto	  foi	  desenvolvido	  e	  dos	  climas	  no	  geral,	  visto	  que	  a	  realização	  das	  pesquisas	  
proporcionou	  colocar	  em	  prática	  alguns	  conteúdos	  específicos	  estudados	  em	  sala	  de	  aula	  e	  ir	  mais	  
fundo	  nesse	  conhecimento.	  Além	  disso,	  pode-‐se	  ampliar	  o	  conhecimento	  sobre	  um	  elemento	  tão	  
presente	   no	   cotidiano,	   o	   vento,	   aprendendo	   sobre	   novas	   consequências	   de	   sua	   ocorrência	   que	  
antes	  eram	  desconhecidas.	  

Ao	   realizar	   pesquisas	   sobre	   equipamentos	   não	   só	   aumentou	   o	   conhecimento	   sobre	  
equipamentos	   meteorológicos	   e	   suas	   especialidades,	   mas	   também	   ao	   desenvolver	   o	   próprio	  
equipamento	  expandiram-‐se	  os	  conhecimentos	  sobre	  as	  áreas	  técnicas	  envolvidas.	  
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RESUMO 

O presente artigo evidencia a importância de 
sistematizar as academias de musculação através 
de softwares que permitem o acompanhamento 
dos alunos e proporcionam maior interação 
personal-aluno, descreve o desenvolvimento e 

apresenta o BodyFit, um software para 
sistematização de academias e acompanhamento 
dos alunos no que se refere às informações 
médicas, treinos e avaliações físicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Academia, software, fitness, atividades físicas. 

BODYFIT: SYSTEM OF MONITORING AND MANAGEMENT OF GYMS 

ABSTRACT 

This article demonstrates the importance of 

systematizing the gyms through software that 

allows monitoring of the athletes and provide 

more personal-student interaction, describes the 

development and make known the BodyFit, a 

software to systematize gyms and follow up for 

athletes in that refers to medical information, 

training and physical evaluation. 

KEY-WORDS: Gym, software, fitness, physical activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais podemos notar a preocupação da sociedade com o corpo e com a saúde, 
isto se deu pela necessidade de bem-estar e melhoramento na qualidade de vida. Por 
consequência, notamos um aumento significativo na adesão às práticas esportivas pelos 
indivíduos de todas as idades.  

A prática de atividades físicas regulares mantidas durante toda uma vida tem um efeito 
positivo nas funções dos órgãos gerais do corpo, e por consequência, o prolongamento da 
expectativa de vida e o aumento da qualidade de vida do indivíduo. Além disso, a associação da 
má alimentação e do sedentarismo a doenças como obesidade, osteoporose e doenças cardíacas, 
são fatores motivadores para a adesão as atividades físicas regulares (FARIA, Christianne & 
BURINILL, Roberto,2009). 

Há pessoas também que vêm encarando as práticas físicas como lazer, o que também é 
importante, pois, segundo Erlichman J. (2002), a prática de atividade física contribui também no 
controle da ansiedade, da depressão, proporciona o aumento da autoestima, ajuda no bem-estar 
e socialização.  

Para um aproveitamento total dos benefícios das atividades físicas, se faz necessário uma 
orientação de um profissional especializado, o qual é responsável por propor um conjunto de 
exercícios, possibilitando que estes exercícios sejam executados de maneira correta, viabilizando o 
alcance dos objetivos almejados pelos praticantes. 

Diante da participação efetiva do personal na construção de resultados concretos para seus 
alunos, torna-se fundamental a interação entre eles. Nesta perspectiva, um software web concede 
de forma simples esta interação, visto que promove com maior rapidez a disposição dos treinos de 
musculação para os praticantes, sendo também mais flexível em relação as adaptações que 
podem surgir com a progressão do aluno. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo o Instituto Data Popular, em um intervalo de dez anos houve um aumento de 
vinte vezes no número de academias no Brasil, aproximadamente 15.203 novas academias 
surgiram neste intervalo de tempo. A tendência para esta década é que este número só aumente, 
assim como também o número de frequentadores dessas academias, visto que 82% da população 
brasileira da classe C acreditam na importância de se manter em forma. (Data Popular,2010). 

Segundo Braga Danton e Albuquerque Vagner este progresso implica diretamente na 
movimentação de capital no mercado fitness, acarretando em uma grande concorrência entre as 
academias que estão a todo momento buscando conquistar novos clientes. Para isto, novos 
métodos, inovações e novas estruturas são necessárias se concretizarem para conquistar a 
satisfação do cliente, permitindo dar todo o suporte para eles alcançarem suas metas. 
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As estratégias administrativas das academias são as primeiras que devem inovar e buscar 
um aperfeiçoamento, pois todos os outros fatores vão girar em torno de uma administração bem-
sucedida. Então, todas as academias, independente do seu porte, necessitam de uma espécie de 
um sistema de gerenciamento e acompanhamento, pois segundo F. Anilton, S. Ilou e F. Daniel se 
não contemplarem este segmento haverá uma falta de controle e de progresso nos exercícios. 

Ainda sobre a evolução no setor fitness, além de uma administração bem organizada, 
contemplando softwares de acompanhamento ao cliente, existem outros fatores disponíveis para 
atrair os clientes. A disposição de um conjunto de modalidades para os praticantes se tornou 
fundamental para tornar dinâmica a busca por um corpo saudável. 

A musculação consiste em um tipo de exercício resistido, com variáveis de carga, 
amplitude, tempo de contração e velocidade controláveis (Colunista Portal, 2009), esta 
modalidade é a atividade mais procurada pelos clientes, mas atualmente ela vem sendo solicitada 
junto a outras modalidades, tais como: Danças, artes marciais, exercícios aquáticos, exercícios 
aeróbicos e funcionais, step, jump e ciclismo indoor, de modo a instituir uma combinação de 
práticas diversas para almejar resultados mais rápidos e com qualidade. Os softwares por sua vez, 
devem estar estruturados para lidarem com a grande oferta de serviços, acompanhado do amplo 
número de clientes. 

Há diversos softwares que buscam auxiliar nos serviços disponibilizados pelas as 
academias. Um exemplo é o “acadroid”, consistindo em um aplicativo expositivo, o qual exibe 
através de imagens e textos a descrição correta dos exercícios mais comuns, disponibilizando 
também dicas de dietas e suplementos, além de permitir que o usuário monte uma agenda 
constituída de diferentes exercícios e possa manter um histórico do seu progresso através de 
diferentes tipos de calculadores que mostram o IMC, percentual de gordura e frequência cardíaca. 

Outro aplicativo do ramo fitness é “Noom Weight loss”, sendo compreendido como um 
software que dar suporte ao usuário para que ele mesmo consiga acompanhar seus resultados em 
relação as atividades físicas praticadas, para isso, ele contempla ferramentas que revelam a 
intensidade dos treinos e ajudam a manter uma dieta equilibrada através de dicas alimentação, 
além de permitir que haja um compartilhamento dos resultados nas redes sociais. 

Percebemos que estes dois aplicativos foram pensados e desenvolvidos para atender a 
demanda somente dos atletas, permitindo unicamente um auto acompanhamento. No entanto, 
existem aqueles aplicativos desenvolvidos visando atuar nas próprias academias, auxiliando ao 
gerente, personais e aos próprios alunos. Um exemplo deste tipo de software é o “Pró-treino”, 
aplicação WEB capaz de cadastrar as avaliações físicas e permitir que o treinador acompanhe o 
histórico dos treinos dos atletas, cadastrando ou retirando novos exercícios. Depois disso, o 
usuário ainda tem um acesso a um arquivo contendo gráficos, tabelas e os rendimentos do 
progresso do aluno, disponibilizado por e-mail ou impresso. 

Há também aplicativos que se preocupam em, além de disponibilizar a montar tabelas de 
treinos e acompanhar o progresso dos alunos, atuarem também no controle financeiro de 
mensalidades e na venda de suprimentos de academia e suplementos alimentares, como ocorre 
no aplicativo “Corpus Fitness”. 
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Sob análise dos aplicativos anteriormente citados, vemos que nossa proposta possuirá 
funcionalidades similares às outras aplicações e irá conceber uma maneira no qual os alunos 
possam ter em mãos as atividades que irão executar de maneira rápida e dinâmica através de um 
sistema WEB, abandonando o método clássico e ineficaz das fichas de treinos escritas, que podem 
facilmente ser perdidas, rasuradas ou danificadas. Outro ponto positivo da proposta ser um 
sistema WEB, será a facilidade e flexibilidade na mudança dos treinos, pois a medida que aluno 
avança o treinamento irá mudar, de maneira que possa ser compatível com os novos objetivos a 
serem alcançados por eles.  

Outro fator a ser levado em consideração que muitas vezes são esquecidos pelos softwares 
fitness é o estado de saúde em que os alunos se encontram, fator que é indispensável na prática 
de atividades físicas. Deste modo, o BodyFit procura contornar este problema com um 
acompanhamento continuo de seus clientes através de lembretes de avaliações físicas nos 
smartphones, auxiliando em um treino esportivo adequado para os reais objetivos do aluno. 

Ainda podemos ressaltar uma grande dificuldade enfrentada pelos gerentes das academias 
quando necessitam renovar os treinos dos atletas, de modo a vir acrescentar novas modalidades 
ou novos exercícios e reformular a quantidade de séries em cada nova atividade a ser executada. 
Levando em consideração isto, as academias necessitam cada vez mais da flexibilização dos 
métodos que disponibilizam os treinos a seus alunos, como também, da implementação de 
softwares que os auxiliem; tornando-os fundamentais para promover uma maior organização 
interna das academias e assim, permitir maior interação entre personal e aluno, de modo que eles 
possam atingir seus objetivos juntos. Visando este objetivo, o BodyFit implementa em sua 
aplicação a função de notificação que informa quando foi marcada uma nova avaliação física pelo 
treinador, evitando que o atleta negligencie seu acompanhamento. 

Para o planejamento do software está sendo aplicada a metodologia ágil Scrum, a qual é 
utilizada na gestão do projeto. O Scrum possui Sprints, que são divisões em ciclos dos projetos, nas 
quais há determinadas tarefas que devem ser cumpridas em um certo tempo. Atua de forma a 
diminuir os defeitos e otimizar o desenvolvimento, além de reduzir os custos com futuras 
manutenções. 

3 METODOLOGIA 

O BodyFit foi construído agrupando-se as funcionalidades em 3 módulos - o módulo 
Gerente, Personal e Aluno – e eles se comunicam entre si. O módulo gerente, que é destinado ao 
proprietário ou ao dirigente da academia, é responsável pelo cadastro de personais e dos 
exercícios disponíveis no local. Já o módulo Personal, o mais complexo dos três, é encarregado 
pelo gerenciamento de alunos e pela organização do treino dos mesmos logo após a primeira 
avaliação, de acordo com a capacidade física e necessidade de cada um, além de ser capaz de 
remarcar novas avaliações (o Personal mantém comunicação direta com o Gerente e com o 
Aluno). O módulo Aluno é o módulo demonstrativo, onde o usuário irá visualizar seu treino e 
desempenho corporal através das avaliações e gráficos. Com tal organização, espera-se ter melhor 
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divisão das funcionalidades e facilidade na avaliação e implantação de novos recursos 
posteriormente. Na figura 1, nota-se como está organizado a relação entre os módulos.  

Figura 1: Interação entre os módulos do software 

Com a finalidade de avaliar o nível de interesse e da necessidade do software pelos 
usuários elaboramos e aplicamos questionários nas academias apodienses. Possuindo como foco 
os potenciais usuários do software, a pesquisa foi realizada com alunos e personais de três 
academias da cidade de Apodi-RN. A partir da análise das informações, foram elaborados gráficos 
para uma melhor visualização dos resultados que estão dispostos a seguir. O Gráfico 1 exibe a 
porcentagem de pessoas que realizam avaliação físicas periodicamente. Já o Gráfico 2, é 
responsável por mostrar a utilidade de um sistema informatizado nas academias e, por fim, o 
Gráfico 3 expõe um dado preocupante: demonstra que a maioria dos entrevistados não seguem 
um treinamento indicado por um profissional especializado. 

Gráfico 1: Pessoas que realizam avaliação física periodicamente 

Gráfico 2: Utilidade do sistema 

Sim; 60%

Não; 40%

Realizam avaliação física periodicamente

Sim

Não

Muito útil; 40%

Útil; 47%

Pouco útil; 13%

Qual a utilidade do sistema

Muito útil Útil Pouco útil Desnecessário
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Gráfico 3: Pessoas que seguem o treinamento do personal 

Analisando os gráficos percebemos que a população está ciente da importância da 
atividade física na obtenção de uma vida saudável, entretanto apenas uma parcela de 60% realiza 
algum exercício periodicamente. Uma maioria demonstrou interesse no uso do sistema online, e 
uma grande maioria dos entrevistados o consideraram útil ou de boa utilidade. Sendo que, 73% 
não seguem os treinos indicado pelos personais.  

Após a análise dos gráficos, foram elencados os principais requisitos funcionais e adotada a 
metodologia ágil Scrum para o desenvolvimento do software, adotando-se 4 sprints para cada 
release, cada sprint com duração de 2 semanas. 

Para possibilitar o desenvolvimento do produto foram utilizadas várias ferramentas e 
linguagens, tais como: 

 PHP versão 5: escolhida por ser uma linguagem acessível, fácil e popularizada, sendo do
tipo server-side, ou seja, executa o processamento no lado do servidor;

 Code Igniter:  é um framework MVC (Model-View-Controller) implementado para utilização
com a linguagem PHP, essa tecnologia também foi utilizada para implementar bibliotecas e
funcionalidades que tornam o processo de desenvolvimento mais simples para o desenvolvedor.

 MySQL: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) gratuito para uso não
comercial, que permite grande armazenamento de informações e estar entre os melhores
gerenciadores do mundo.

 Apache 2: servidor HTTP (HyperText Transfer Protocol) adotado devido ser o mais utilizado
no mundo e possuir excelente performance e segurança para possibilitar o acesso à aplicação,
através do processamento de solicitações HTTP.

 Bootstrap 3: framework adotado para facilitar o trabalho dos desenvolvedores na
estilização das páginas HTML e construção de design responsivo (páginas adaptáveis ao tamanho
da tela do dispositivo utilizado para acessá-las).

 jQuery: API (Application Programming Interface) JavaScript que permite a aplicação
eficiente da linguagem de script para manipulação de elementos HTML e comunicação assíncrona,

Sim; 27%

Não; 73%

Segue o treinamento indicado pelo personal

Sim Não
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recursos utilizados no chat desenvolvido para os personais e alunos. 

 GitHub: ferramenta de controle de versão que permitiu o desenvolvimento colaborativo e
distruído, gerenciando os códigos produzidos pelos programadores da equipe.

A organização do softaware se dá pela utilização do padrão arquitetural Model-View-
Controller (MVC). O controlador, Controller, funciona como interpretador das entradas enviadas 
pelo usuário e os comandos são enviados para o modelo (Model) e para as janelas de visualização 
(View). Já o modelo contempla algumas funções globais e realiza os comandos SQL estabelecendo 
a conexão com o banco de dados e retornando os valores desejados para o controlador 
(controller) que, por sua vez, irá repassar de forma adaptável para as views, que são as páginas 
que serão exibidas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No projeto atual do BodyFit, dispõe-se dos três módulos bem definidos e funcionais. O 
módulo Aluno possui um menu com cinco opções:  

Minha Conta - Onde se visualiza os resultados da última avaliação e dados pessoais do 
aluno como nome, idade, e-mail e telefone.  

Treino - Onde se visualiza os tipos de exercícios que devem ser executados durante a 
semana.   

Inbox - Local de comunicação entre Personal-Aluno. 

Avaliações - Onde se apresenta o histórico de avaliações e onde é possível marcar novas. 

Gráficos - Onde se visualiza o desempenho das atividades por meio de gráficos e mídias.  

Por meio da Figura 2, é possível notar a interface do módulo do aluno e, na Figura 3 são 
expostos gráficos, separados por grupos musculares, revelando o desempenho dos atletas ao 
longo dos meses. 

Figura 2: Tela do módulo aluno. 
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Figura 3: Gráfico de evolução do aluno 

O módulo Personal, mostrado na Figura 4, também possui um menu com cinco opções: 
Minha conta (onde se visualiza os dados da academia e as avaliações que deveram ser feitas 
naquele dia), Alunos (onde se apresenta os alunos cadastrados e seus respectivos perfis), 
Avaliações (local de agendamento de avaliações), Treino (departamento de criação de treinos 
equivalentes para cada aluno) e Inbox (local de comunicação Personal-Aluno e Personal-
Academia).  

Figura 4: Tela do módulo Personal. 
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E por fim, no módulo Gerente encontramos a página inicial (nela se visualiza as 
informações da academia e informa os personais cadastrados), o Inbox (onde acontece a 
comunicação direta entre Academia-Personal), o Cadastrar Aluno (departamento onde o gerente 
poderá cadastrar, buscar e/ou excluir os clientes da academia) e a opção Modalidades (onde 
acontecerá a seleção das modalidades e exercícios disponíveis no local). Representação do módulo 
gerente na Figura 5. 

Figura 5: Tela do módulo gerente. 

Com o devido controle das avaliações, tais serão executadas e armazenadas de forma 
acessível, mantendo histórico que poderá ser utilizado pelo personal para definir um treino que 
melhor se adeque aos objetivos e necessidades do aluno. Por outro lado, estará à disposição dos 
alunos todas as informações sobre seu desempenho e um canal de comunicação direto com o 
personal para tirar dúvidas quando não presente na academia. Para os gerentes destes 
estabelecimentos, maior controle e satisfação dos clientes, otimizando a administração do 
negócio. 

5 CONCLUSÃO 

Este trabalho demostra que devido ao crescimento exponencial de pessoas que 
frequentam academias nos últimos anos, ocasionado pela busca por um corpo saudável e a 
valorização da estética, tornou-se necessário o desenvolvimento de metodologias que facilitassem 
a organização e administração das academias, bem como auxiliem no acompanhamento dos 
alunos pelos seus personais ou educadores físicos, portanto, fica clara a importância da 
implementação  de sistemas informatizados nas academias de musculação.  

A construção do BodyFit reuni algumas funcionalidades que estão presentes em outros 
softwares atuantes no mercado fitness, como a descrição correta e detalhada dos exercícios que 
devem ser executados pelos alunos nas academias, como é possível notar no “acadroid”; 
acompanhamento da progressão dos atletas através de gráficos de desempenho e a 
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disponibilização destes gráficos para os próprios alunos e elaboração de fichas de treinos pelos 
personais, como é contemplado no aplicativo “Pro-treino”. 

 No entanto, o BodyFit procura inovar em alguns aspectos: como a elaboração de um canal 
de comunicação direto entre personais e alunos (chat), facilitando a interação entre eles e 
permitindo que o aluno tire suas dúvidas com maior rapidez; agendamento de avaliações físicas, 
pois, através delas deve-se manter um histórico das medidas corpóreas dos alunos, além de 
notificar quando estas avalições estiverem prestes a serem realizadas e, elaborar treinos que 
sejam compatíveis com os objetivos dos alunos. Tais funcionalidades devem ser implementadas 
primordialmente nesta versão do software, pois são fundamentais para os gerentes das academias 
e os educadores físicos desempenharem um bom trabalho e otimizar os serviços já 
disponibilizados por essas academias, buscando uma maior organização interna desses espaços. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a 
solução de software desenvolvida para a área da 
pecuária. A área da pecuária, assim como outras 
áreas do setor econômico primário, tem buscado 
meios tecnológicos para maximizar sua produção e 
entrar em conformidade com o mercado, além de 
uma maior praticidade na realização de suas 
atividades. Conforme esse fato, o SmartVillan foi 
desenvolvido para auxiliar criadores de animais no 
gerenciamento de dados de seus rebanhos. Para sua 
construção, contou-se com a realização de 

entrevistas, junto à aplicação de um questionário, 
com zootecnistas e pecuaristas para se compreender 
as principais dificuldades da área, no que diz respeito 
à administração de uma criação. Por meio desse 
levantamento de dados, os principais fatores 
apontados pelos entrevistados possibilitaram o 
desenvolvimento de um sistema de controle de 
rebanho eficiente e de fácil utilização com as 
funcionalidades adequadas para um bom 
gerenciamento, podendo ser aplicado em criações de 
caprinos, ovinos, bovinos, suínos e equinos. 

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento, pecuária, rebanhos, software, sistema web 

EFFICIENT MANAGEMENT OF LIVESTOCKS WITH SMARTVILLAN

ABSTRACT 

The objective of this study is to provide the software 
solution developed for the field of livestock, 
SmartVillan. The area of livestock, as well as other 
areas of the primary economic sector, has sought 
technological means to maximize their production 
and get in line with the market, as well as greater 
convenience in carrying out their activities. As this 
fact, the SmartVillan is designed to assist breeders in 
the data management of their livestock. For its 

construction, said if the holding of interviews, by the 
application of a questionnaire with animal scientists 
and ranchers to understand the main problems of the 
area, with regard to the administration of a creation. 
Through this data collection, the main factors cited by 
respondents enabled the development of an efficient 
flock control system and easy to use with the right 
features for good management, which can be applied 
to goats creations, sheep, cattle, pigs and horses.

KEY-WORDS: management, animal husbandry, livestock, software, web system 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas, a notória expansão e evolução da tecnologia mundial 

permitiu a adoção de novas tecnologias da informação e comunicação (telefonia móvel, 

computadores pessoais e a internet) a diferentes setores econômicos, bem como para usufruto 

dos cidadãos em geral. Mesmo atividades humanas que antes dispunham apenas de métodos 

habituais para sua execução, como a agricultura e pecuária, modificaram-se gradualmente, 

adaptando-se a essas novas tecnologias, em busca de maior produção e eficiência nas suas 

atividades, tornando-as mais competitivas. Nesse sentido, a principal fonte dessas mudanças tem 

sido o emprego da informação, associada às tecnologias facilitadoras de coleta, processamento, 

armazenamento e disseminação (YAMAGUCHI, 2002). 

Entre as características da pecuária moderna está busca por eficiência de sua produção, 

devido à grande demanda do mercado consumidor. Esse fator contribuiu para que a boa 

administração dos segmentos da fazenda seja essencial. Especificamente no setor de rebanhos 

essa administração deve ser bem executada, pois este é o principal, senão o único, meio 

econômico do criador. Ferramentas de gestão, quando bem desenvolvidas são capazes de oferecer 

ao criador um bom aparato administrativo, auxiliando no desempenho de todas as suas demais 

atividades. 

Tendo em vista a adoção da tecnologia da informação (TI) e ainda a carência do 

desenvolvimento de softwares para auxílio na pecuária, esse trabalho buscou obter um produto 

que auxilie o trabalho do produtor rural. Neste intuito, foi desenvolvida uma aplicação web que 

permite o  armazenamento estruturado de dados de rebanhos de caprinos, suínos e bovinos de 

uma fazenda. Além das necessidades identificadas na região, o trabalho considerou as 

necessidades da fazenda escola do IFRN campus Apodi, na qual alunos e profissionais desenvolvem 

atividades relacionadas aos cursos de zootecnia e agropecuária. 

O SmartVillan, aplicação desenvolvida, é de grande utilidade para os criadores de rebanhos 

que visam maior produtividade. O Software tem o intuito de que seus usuários conheçam melhor 

e acompanhem a evolução de cada animal. Além disso, o sistema exibe notificações de eventos, 

como a aproximação de datas de vacinação.Normas para submissão de artigos 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O conceito de TI engloba hardware, software, telecomunicações, automação, recursos 

multimídia, recursos de organização de dados, sistemas de informação, serviços, negócios, 

usuários e as relações complexas envolvidas na coleta, uso, análise e utilização da informação 

(FERREIRA; RAMOS, 2005). Ao ganhar espaço no meio pecuário, a TI conduz criadores e 

pecuaristas a cada vez mais se especializarem para ganhar espaço no mercado. 
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Anteriormente à adoção de técnicas de TI, o meio mais viável de coleta de dados sobre a 

criação de determinado rebanho era por meio de anotações em papel, essa prática além de 

despender mais recursos também é insegura, dependendo de condições de armazenamento 

externas. Então, pela necessidade de melhor coleta e tratamento desses dados exigiu-se a 

utilização de sistemas eletrônicos visando melhores resultados organizacionais. Para o 

administrador e/ou produtor rural, isso representa um maior conhecimento de questões técnicas 

e econômicas da produção, melhorando a sua capacidade de tomada de decisão e de elaboração 

de estratégias (MINÉU, 2002).   

Esses sistemas eletrônicos puderam então ser enquadrados na prática de escrituração 

zootécnica, definindo-a como informacional. A escrituração pelo seu poder de organização do 

manejo, tem se mostrado efetivo nos quesitos de monitoramento, planejamento, gerenciamento 

e tomadas de decisões (BORGES, 2004). O meio de organização escritural apresenta algumas 

vantagens como: identificar animais mais produtivos e problemas que estejam acontecendo em 

alguma parte do rebanho. Tais práticas agregam valor para venda e também qualidade no 

rebanho (LÔBO, 2006). O SmartVillan propõe-se a adotar a escrituração zootécnica informacional 

de modo que auxilie o pecuarista no controle eficiente do seu rebanho.  

Com a consolidação da TI na área da pecuária, diferentes softwares estão disponíveis para 

realizar a tarefa de escrituração, diferindo-se entre si no tipo e característica do rebanho 

contemplado, bem como, o proposito do sistema em si, podendo ser acadêmico ou com fins 

lucrativos. Entre as características técnicas esses softwares podem diferir também na plataforma 

ao qual foram desenvolvidos. Entre os softwares disponíveis, pode-se destacar o SoftPec e o 

BovControl. 

O SoftPec (SoftPec, 2015), software comercial, desenvolvido para a web. Este conta com o 

cadastramento de dados de animais de variados rebanhos (caprinos, suínos, bovinos, búfalos, 

ovinos e equinos) e realiza um manejo diversificado, com controle reprodutivo e de pesagem. Por 

meio do SoftPec também há a possibilidade de cadastrar fazendas e identificar o animal pela 

fazenda a qual pertence. A aplicação é limitada no quesito dinamicidade de apresentação de 

informações, não gerando gráficos, por exemplo, e por possuir uma longa cadeia de páginas, 

dificultando o manejo e o tornando cansativo.   

Já o BovControl (BovControl, 2015) é uma startup de tecnologia que tem como meta 

melhorar a performance da produção de carne, leite ou genética de bovinos, através do 

armazenamento e controle de seus dados. O software conta com uma plataforma web e mobile, 

realizando a coleta de dados de forma automatizada e sem a necessidade de conexão com a 

internet (os dados são sincronizados à rede posteriormente). Há também a possibilidade de 

exportar as informações cadastradas para planilhas. A principal limitação do BovControl é a 

impossibilidade de cadastrar dados na aplicação web, só sendo possível no aplicativo mobile. 
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O SmartVillan trabalha no mesmo enfoque dos dois sistemas apresentados, possuindo 

algumas diferenças e semelhanças em relação a cada um deles. Seu principal diferencial refere-se 

ao controle da vacinação dos rebanhos em relação a ambos, pela diversificação de espécies 

trabalhadas, em relação ao BovControl e pela geração de gráficos e notificações, em relação ao 

SoftPec. 

3 METODOLOGIA 

Para a efetivação desse projeto é adotada a metodologia ágil para gestão e 

desenvolvimento de projetos de software, Scrum.  No Scrum, os projetos são divididos em ciclos 

(tipicamente mensais) chamados de Sprints. O Sprint representa um Time Box dentro do qual um 

conjunto de atividades deve ser executado. (Desenvolvimento ágil, 2014). 

Como forma de determinar quais as funcionalidades mais importantes a serem 

contempladas na aplicação, foram realizados questionários e entrevistas com criadores de animais 

e professores de zootecnia e agropecuária, o que permitiu a obtenção de uma maior explanação 

sobre os problemas da área e quais os atributos fundamentais para a escrituração zootécnica. Os 

resultados da pesquisa definiram quatro Sprints, cada qual com um conjunto de atividades a 

serem desenvolvidas para a construção do sistema web, Smart Villan.   

A primeira Sprint, diz respeito à construção das funcionalidades de cadastro de dados dos 

animais ao sistema web, bem como do acompanhamento visual desses dados cadastrados e sua 

possível exclusão. Na segunda Sprint, há as funções de busca de animais cadastrados e de 

definição de animais prontos para abate e a criação de gráficos quantitativos, como exemplo, o 

número de animais do sexo feminino e masculino. 

A terceira e quarta Sprint restringem-se à criação do calendário de vacinas mensais e aos 

gráficos de desempenho dos animais, respectivamente. Esses dois requisitos serão muito 

importantes para que o criador visualize, de forma concisa, a situação dos seus animais e atente-se 

à possíveis problemas do rebanho. 

Por ser uma aplicação web, o SmartVillan foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de 

marcação HTML junto à folha em cascata CSS, para adição e estilização do seu conteúdo, bem 

como da linguagem de programação JavaScript, que permitiu uma maior dinamicidade às páginas. 

A aplicação utiliza o servidor Apache e a linguagem PHP que possuem como principais 

características, velocidade e robustez. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O SmartVillan, apresenta-se como gerenciador de rebanho oferecendo ao produtor uma 

série de funções. A primeira delas, o cadastro de informações de animais, sua visualização por 

meio de tabelas com a lista de cadastrados, e sua busca, por meio do número de identificação do 

animal, existindo, também, a possibilidade de registro de baixa (saída) do sistema e a edição dos 

dados cadastrados quando se fizer necessário. A figura 1 apresenta a tela de cadastros na 

aplicação, a partir dela o usuário poderá realizar alguma das funções anteriormente descritas. 

 Figura 1: Tela de animais cadastros ao sistema 

As informações adicionadas podem ser genéricas ou específicas. As genéricas são: numero 

de identificação (ID), raça, peso, altura, sexo, data de vacinação e reconhecimento do pai e da mãe, 

além da função do animal ao produtor. Por meio desta, há a possibilidade de um cadastramento 

específico, que se refere a: quantidade de leite produzido diariamente durante o período de 

lactação, para o rebanho leiteiro; ganho de massa pelo animal, caso este seja para abate, e o 

registro de ocorrências reprodutivas, caso seja reprodutor. A figura 2 apresenta a tela de cadastro 

com alguns dados repassados, pelo usuário. 
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Figura 2: Tela de cadastro – smartvillan 

Por meio dessas informações, com dados inerentes a cada categoria o controle se torna 

mais eficiente. O sistema então gera gráficos de desempenho em que o usuário acompanha a 

progressão de ganho ou perda das qualidades do animal. A figura 3 é referente ao gráfico de 

lactação de determinada fêmea cadastrada no SmartVillan.  

Figura 3: Gráfico de progressão de lactação 
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Outro fator importante abordado no SmartVillan é a notificação prévia ao usuário da data 

de vacinação dos seus animais. Para isso, o usuário deve efetuar o cadastro de vacinas ao sistema, 

passando suas informações básicas, como nome e a qual espécie do rebanho é destinada, o 

período entre uma vacinação e outra e a última data de vacinação do rebanho. O criador terá 

acesso ao sistema após o registro de suas informações através de um formulário. Após o cadastro, 

deve efetuar sua autenticação para que usufrua de todas as funcionalidades oferecidas. 

Para facilitar seu cadastro, caso o usuário possua conta no Facebook ou Google+, o mesmo 

poderá vincular a conta destes ao SmartVillan, algo mais rápido e prático. A interface gráfica 

presente no SmartVillan, é caracterizada como amigável, com uso prático, que conceda uma 

experiência de uso melhorada para que quem o utilizar aprenda facilmente. Esta interface também 

é adaptável, desenvolvida por meio do uso de design responsivo, adaptando-se a diversos 

dispositivos como desktops, smartphones e tablets. 

5 CONCLUSÃO 

O programa apresentado foi desenvolvido visando a redução de deficiências que ainda se 

apresentam na área pecuarista, no que diz respeito à sua integração com a tecnologia da 

informação. Sua contribuição se dá a partir da escrituração zootécnica de rebanhos de forma 

acessível, com funcionalidades que permitem uma melhor avaliação dos animais e maior controle 

da vacinação. O SmartVillan possibilita ao criador uma maior segurança e disponibilidade de 

acesso às informações do seu rebanho, atendendo aos fatores esperados de uma boa escrituração 

zootécnica informacional.  

Em busca de melhorar ainda mais as funcionalidades do programa, há a pretensão de se 

adicionar o controle de alimentação dos animais e o cálculo de ração, auxiliando os produtores na 

elaboração e controle da nutrição do rebanho, o que contribui para o melhor desenvolvimento dos 

animais. Também se visa a criação de um aplicativo nativo aos sistemas operacionais de aparelhos 

como smartphones e tablets, garantindo ainda mais comodidade aos usuários no uso do 

SmartVillan. 
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RESUMO 
O SWIP é um sistema Web desenvolvido por alunos 
do IFRN, Campus Ipanguaçu, que tem como principal 
objetivo facilitar e aprimorar a eficácia do serviço de 
monitoramento de Irrigação, que atuam desde 
pequenas propriedades como sítios, até fazendas 
com grande plantio. Esses ambientes exigem uma 
irrigação de qualidade para que sua colheita seja mais 
produtiva, e um bom monitoramento faz toda 
diferença, pois ele vai nortear as necessidades da 
irrigação de acordo com a situação climática, assim 
facilitando o trabalho de funcionários. O projeto foi 
dividido em duas vertentes, um web site 

desenvolvido em HTML, CSS e PHP, e a outra, uma 
aplicação JAVA com acesso a banco de dados. De 
forma sucinta, o SWIP tem acesso a informações 
captadas por uma estação climática, que deve ficar 
localizada no campo que será feita a irrigação, esses 
dados serão arquivados em um banco de dados. Uma 
aplicação JAVA conjunta com o website fazem uma 
intervenção para que esses dados sejam 
apresentados em forma de gráficos ao usuário, que 
por sua vez, poderá fazer seu cadastro para 
acompanhar as condições de tempo adequado para 
realizar a irrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: irrigação, plantio, website, tempo, JAVA.

SWIP – WEB SYSTEM FOR IRRIGATION MONITORING IN IPANGUAÇU 

ABSTRACT 
SWIP is a Web system developed by students of IFRN, 
Ipanguaçu Campus, which aims to facilitate and 
improve the efficiency of irrigation monitoring 
service, operating from small farms as sites and farms 
with large plantations. These environments require a 
quality irrigation so that your harvest will be more 
productive, and a good monitoring makes all the 
difference because it will guide the irrigation needs 
according to climatic conditions, thereby facilitating 
the work of employees. The project was divided into 
two parts, one developed in HTML web site, CSS and 

PHP, and the other, a JAVA application with access to 
the database. Briefly, the SWIP has access to 
information captured by a weather station, which 
should be located in the field that irrigation will be 
made, these data will be archived in a database. A 
joint JAVA application with the website do an 
intervention for what these data are presented in 
graphs to the user, which in turn, can make your 
registration to monitor the conditions of adequate 
time to carry out irrigation.

KEY-WORDS: irrigation, plantations, website, time, JAVA. 
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1 INTRODUÇÃO

Na área agrícola é necessária a utilização de um sistema de monitoramento que permita

um melhor e mais rápido desenvolvimento do plantio, com relação ao manejo e controle da 

irrigação. Habitualmente, são utilizados sistemas tradicionais que se comparados aos atuais 

avanços tecnológicos, além de não convencionais, apresentam alto custo de implantação e 

utilização, tanto para o proprietário como para o meio ambiente. Portanto, o uso de sistemas que 

utilizam tecnologias automatizadas e possuem baixo custo, possibilitam ao agricultor uma 

otimização nos processos envolvidos na agricultura e contribuem para irrigações mais eficazes e 

menos dispendiosas, otimizando também seu trabalho. Com o uso do sistema não mais será 

necessário a atuação direta do proprietário no campo para monitorar ou manipular a irrigação do 

seu plantio. 

 Tendo em vista as premissas citadas, este projeto consiste na criação de um sistema 

composto por um web site e uma aplicação JAVA, voltado para o monitoramento de um sistema 

de irrigação com interfaces amigáveis, contendo gráficos que facilitem a leitura dos dados que 

serão enviados por meio de uma estação meteorológica, doada pela EMPARN (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte), que já está em funcionamento no campus. Esta 

estação é responsável por coletar dados do ambiente como: temperatura, velocidade do vento, 

umidade e precipitação de chuva. O site proverá de fácil acessibilidade e deverá ser disponível 

apenas a usuários cadastrados. As informações serão atualizadas de acordo com a solicitação do 

usuário (a cada hora, minuto ou segundo), possibilitando que ele acompanhe em tempo real o que 

ocorre com o campo a cada instante. 

1.1 Objetivos 

Oferecer ao usuário um serviço de controle automático e em tempo real de dados que 

serão muito úteis para efetuar uma irrigação adequada, através de um web site serão exibidos 

dados, como a temperatura, umidade do ar, precipitação de chuva e velocidade do vento, 

oferecendo uma maior viabilidade para os envolvidos na captação dessas informações, já que não 

mais se fará necessário a estadia de um funcionário para fazer o monitoramento manual dos 

dados. O SWIP é um forte contribuinte para maior eficácia na área agrícola, com uso da tecnologia 

o trabalho antes efetuado de forma rústica e cansativa, pode tornar-se algo prático, para

proprietários e funcionários que realizam o trabalho.

     2   PLANO DE EXPERIMENTO
2.1   Organização do projeto 

         Este documento especifica o sistema SWIP, Sistema Web para Monitoramento de Irrigação 
em Ipanguaçu, e seu público alvo são agricultores, fazendeiros e todos aqueles que trabalham com 
irrigação. 
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         Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste 

documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de 

conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções 

apresentam a especificação do sistema SWIP e estão organizadas como descrito abaixo: 

Sessão 1 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando seu 
escopo e descrevendo seus usuários. 

Sessão 2 – Requisitos funcionais: especifica todos os requisitos funcionais do sistema, 
descrevendo as funcionalidades, identificando todos os casos de uso que o usuário pode 

necessitar. 

Sessão 3 – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, 
divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, 

adequação a padrões e requisitos de hardware e software. 

Sessão 4 - Diagrama com Especificação e funções de usuário.

Sessão 5 – Tabela de Decisão, Diagramas e Pseudocódigos ilustrativos dos principais processos do 
sistema. 

2.2   Tipos de usuários 

Existem basicamente dois tipos de usuários neste sistema. O primeiro será o usuário tipo 

comum habilitado a acessar o sistema por meio de autenticação de usuário (login e senha), como 

também visualizar e analisar os gráficos gerados pelo sistema. O outro usuário é o tipo 

administrador, que além de possuir todos os privilégios de acesso do usuário tipo comum ainda 

pode usufruir de outras funções de acesso. Esses maiores privilégios estão relacionados com a 

função administrativa do sistema e baseiam-se em exclusões e localizações de usuários e 

configuração de como a estação deverá captar os dados.  

2.3   Funcionalidades 

O SWIP disponibilizará, de forma geral, as funcionalidades apresentadas a seguir: 

 Cadastro de usuários: Registro dos dados de um novo usuário, exemplo: Identificador, tipo

de usuário (administrador/comum), nome, nome de usuário, senha;

 Ações do usuário administrador: Cadastrar novo usuário, excluir cadastro, pesquisar

usuário, visualizar gráficos com as informações captadas, visualizar histórico.

 Ações do usuário comum: Cadastrar novo usuário, visualizar gráficos com as informações

1261



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

captadas, visualizar histórico. 

 Controle de análise gráfica: Armazenamento e acesso às análises gráficas de umidade,

velocidade do vento, índice pluviométrico e temperatura.

 Gerenciamento de dados no banco: Para que possam ser salvos e possibilitando a

visualização do histórico das condições climáticas de determinado período.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

Nome da 
funcionalidade Descrição Prioridade 

Efetuar Login 
O usuário precisa se autenticar para poder 
acessar determinadas funções do sistema. 

Essencial 

Cadastrar Usuário 

O Usuário solicita seu próprio cadastro 
preenchendo um formulário web. Esse 

cadastro poderá ser concluído pelo próprio 
usuário. 

Essencial 

Pesquisar cadastro 
de Usuário 

Esse é um método de pesquisa para 
facilitar a localização dos dados dos clientes 

e Técnicos (funcionários) cadastrados no 
sistema, de uso exclusivo dos 

administradores. 

Importante 

Excluir cadastro do 
Usuário 

Caso necessário, o administrador exclui um 
cadastro de um Usuário. Se isso acontecer, 

ele não mais poderá ter acesso às 
informações climáticas, na tela visualizadas 

no web site. 

Importância média 

Geração e exibição 
de gráficos 

O sistema gera gráficos periódicos com os 
dados oriundos da estação da EMBRAPA do 

Campus Ipanguaçu. 
Essencial 

Geração e 
impressão de 

relatórios 

O Sistema gera relatórios de todos os 
dados de seus Usuários e Campos de 
Irrigação. Esses dados servirão, por 

exemplo, para avaliação periódica geral da 
implementação do sistema nos Campos de 

Irrigação. 

Importante 
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Efetuar logout 
Sair do sistema. Garante a confiança de 
segurança dos dados, de cada Usuário. 

Essencial 

Tabela 1: Requisitos Funcionais 

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
4.1   Usabilidade

O sistema web segue padrões de navegabilidade, de modo a facilitar o uso do mesmo.

4.2   Confiabilidade

Por usar protocolos web de segurança e uma política de acesso restrito a dados

administrativos nos bancos de dados do servidor, o site será bastante confiável, evitando que 

dados dos usuários e suas solicitações sejam perdidos. 

4.3   Portabilidade 

Por ser uma aplicação web, o sistema é compatível com os browsers do mercado (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari dentre outros), garantindo assim uma boa 

navegabilidade.  

4.4   Segurança 

Para utilização das funcionalidades do site, é preciso ser feita uma autenticação prévia. Os 

dados (login e senha) são definidos pelo Usuário durante seu cadastro. 

O site garante a privacidade do usuário. Os dados dos usuários devem ser utilizados de 

forma a não ferir o direito de privacidade a fim de evitar eventuais problemas jurídicos para os 

desenvolvedores e responsáveis pelo site. 

5 REQUISITOS NECESSÁRIOS DE HARDWARE E SOFTWARE
5.1   Hardware

Para o desenvolvimento da aplicação, será necessária estação coletora de dados climáticos,

um computador que receba as informações coletados, com capacidade para suportar, de forma 

satisfatória, os softwares e aplicações de desenvolvimento a serem utilizados no projeto. 
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Figura 1: Estação Meteorológica 

5.2   Software 

As aplicações (cliente e servidor) foram desenvolvidas com base nas linguagens Java, HTML 

e PHP. As ferramentas utilizadas foram o banco de dados MySQL no servidor XAMPP, ferramentas 

de implementação como Dreamweaver, Netbeans, e outras que nos auxiliaram no 

desenvolvimento do projeto como Astah Community.  

É recomendado que o SWIP seja executado apenas em versões iguais ou posteriores as que 

foram utilizadas para o desenvolvimento da aplicação. 
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6 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Figura 2: Diagrama de caso de uso 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a conclusão de todas as etapas de construção e de comunicação entre os códigos do

banco de dados e do site Web, o funcionamento consistirá, primeiramente, na leitura dos valores 

que determinarão a atualização da consulta no banco, que armazenará as informações vindas da 

estação meteorológica de acordo com intervalo de tempo selecionado pelo usuário. Segue a 

imagem da interface gráfica JAVA. 

Figura 3: Interface gráfica da aplicação JAVA 
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Após essa primeira fase, o usuário terá acesso ao web site, que conterá os gráficos 

contendo informações sobre velocidade do vento, umidade, temperatura e taxa de chuva.  

Figura 4: Tela de login do site SWIP 

Caso o usuário seja do tipo administrador, será aberta a seguinte tela principal, que 

permitirá ao administrador cadastrar novos usuários e ainda gerenciar os dados dos mesmos, 

além de ter acesso aos gráficos para o monitoramento da plantação. 

Figura 5: Tela principal do site SWIP 

O histórico dos gráficos será gerado a partir de uma consulta, feita através de determinado 

intervalo de tempo definido pelo usuário. Como se pode observar que é solicitada uma data inicial 

e final no formulário. Na tela abaixo vemos o exemplo gráfico da temperatura, dado por data / 

temperatura (°C) e o gráfico da Umidade dado pela % da umidade / data. 
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Figura 6: Tela de exibição dos gráficos do site SWIP 

Se o usuário é cadastrado como comum, ele terá acesso a outra tela principal do site, com 

menos privilégios que o administrador. Ou seja, o usuário comum não pode realizar funções como 

cadastrar ou alterar a conta de um outro usuário. 

Figura 7: Tela principal do usuário comum, site SWIP 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do presente trabalho é possível expor uma alternativa para facilitar a leitura de

dados importantes em um ambiente de irrigação. Entretanto, a ideia é que o projeto ganhe 

continuidade e que sejam incrementadas melhorias no sistema, para que ele seja cada vez mais 

preciso em seus relatórios, que são gerados em forma de gráfico. 

Desde a coleta das informações até o resultado final, o trabalho passa por diversas etapas. 

Adotando-se de um sistema seguro, com uma aplicação de baixo custo financeiro e simples.  

O sistema automatizado evita a necessidade de um responsável para monitorar 

diretamente o campo da irrigação do seu plantio e coletar os dados necessários de maneira 

manual, contribui para atualizar essas áreas para uma nova tecnologia descomplicada e barata.  

Espera-se que este seja completamente instalado no campus IFRN Ipanguaçu e assim 

testado na prática, para que seja disseminado na região, a fim de automatizar o serviço de 

monitoramento, trazendo benefícios e praticidade ao usuário. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BASELINE DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES FIREWALL 

A.F.M. Silva1 e J. I. D. Silva2 
E-mail: anderson.moura@academico.ifrn.edu.br1; jefferson.duarte@ifrn.edu.br2

RESUMO 

A expansão do uso da internet a partir dos anos 1990 
foi fator primordial para que o mercado viesse ainda 
mais à impactar a microcomputação, isto é, tornando 
o uso de computados mais acessíveis para os diversos
contingentes populacionais, no âmbito doméstico e
até mesmo a facilidade para os ambientes
corporativos. Entretanto, o aumento das conexões,
fragilizou ainda mais a área de segurança
computacional, os usuários da rede estiveram mais

propícios a invasões indesejadas, tornando suas 
informações e dados expostos. Então, para solucionar 
esta problemática, o projeto é embasado com uma 
série de medidas e condições que que possibilitem a 
construção de uma linha de base inicial (baseline) de 
segurança para servidores firewall, afim de restringir 
a rede, e diminuir as chances de invasão remota do 
servidor. 

PALAVRAS-CHAVE: Baseline, Servidores Firewall, Segurança Computacional. 

DEVELOPMENT OF A BASELINE FIREWALL SERVERS SECURITY 

ABSTRACT 

The expansion of internet usage from the years 1990 
was primary factor for the market came even more to 
the impact the microcomputing, i.e. making use of 
computed more accessible to the various population, 
within domestic quotas and even the ease for 
enterprise environments. However, the increase in 
connections, seriously weakened even more the 
computer security area; network users were more 

prone to unwanted invasions, making your 
information and data exposed. So, to solve this 
problem, the project is supported with a series of 
measures and policies that allow the construction of 
an initial baseline (baseline) firewall server security, 
in order to restrict the network and decrease chances 
of invasion of the remote server.

KEY-WORDS: Baseline, Firewall Servers, Computing Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço dos meios de comunicação atrelado ao avanço tecnológico foi crucial para a agilidade 

da informação, cada vez mais necessária, uma vez que ela é um elemento essencial para a geração 

do conhecimento (Fontes, 2010). Segundo Casanas e Machado (2006, p. 4), o mundo está 

atravessando a era da informação, de modo que sua complexidade representa uma gama de valor 

significativo. 

Contudo, a informação sempre estará exposta a várias ameaças, quer seja sua ordem: física ou 

lógica. Com isso, é de fundamental importância planejar a segurança da informação, bem como a 

manutenção do armazenamento a fim de evitar possíveis danos (FONTES, 2010). Com a 

possibilidade de qualquer pessoa ter acesso à Internet, prover a segurança da informação tornou-

se eficaz, e por consequência o mercado tem visado gradativamente o desenvolvimento de 

equipamentos que tenham por objetivo regulamentar o tráfego de dados, assim como realizar um 

controle das trocas de informações evitando dessa forma acessos nocivos ou não autorizados de 

uma rede para outra (TANEMBAUM, 2003). 

Com a crescente expansão das tecnologias, a segurança dos dados contidos em um servidor, 

tornou-se a principal demanda. Logo, é concomitante então, a imprescindível existência de 

barreiras de proteção para esses dados, entre eles o firewall. Nessa instância, o objetivo do 

trabalho compreende mostrar como pequenas práticas, que comumente passam despercebidas 

por profissionais responsáveis pelo desenvolvimento ou manutenção do sistema, podem tornar-se 

fortes aliados para evitar que agentes mal intencionados encontrem vulnerabilidades que possam 

propiciar o ataque e o proveito de dados e informações.  

Na modernidade líquida, conforme relata Bauman, a fluidez que a informação traz requer 

cuidados. Para isso, o enfoque do estudo abrangeu o desenvolvimento de scripts que tratam de 

maneiras de como realizar correções para proteção do sistema, assim, efetivando a defesa de seus 

dados e informações. Diante disso, pode-se inferir, então, que com algumas medidas e comandos, 

quando integrados, é possível tornar o ambiente mais seguro, constituindo uma solução eficaz da 

segurança da informação. 

2 METODOLOGIA 

 A segurança da informação é obtida a partir da implementação de um conjunto de controles 

adequados, incluindo políticas, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de 

software e hardware. Estes controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, 

analisados criticamente e melhorados, onde necessários, para garantir que os objetivos do 

negócio e de segurança da organização sejam atendidos (NORMAS, 2005). Ainda de acordo com 

Fontes (2010), a segurança da informação é o conjunto de orientações, normas, procedimentos, 

políticas e demais ações que tem por objetivo proteger o recurso informação.  
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Dessa forma, a necessidade de assegurar a integridade da informação, o sigilo, armazenamento 

deve ser um dos métodos iniciais e efetivos para a construção e manutenção do sistema. Como 

apresentado na figura 01, a prática de assegurar os recursos que geram, armazenam ou proliferam 

as informações constituem o pilar organizacional da segurança da informação e dessa forma, 

devem ser protegidos; contra quebra da confidencialidade, comprometimento da integridade e 

contra a indisponibilidade de acesso a tais recursos (Diógenes, Mauser, 2011). 

Figura 01: os pilares da segurança da informação. Fonte: Diógenes, Mauser (2011). 

Nessa instância, é relevante a junção desses pilares somados com todos os fatores que estejam 

relacionados com a segurança, considerar também, as relações, aspectos físicos, lógicos e 

humanos e que tenham por finalidade contribuir com que a informação seja transmitida e 

entregue na sua totalidade, isto é, garantir à proteção da informação, que de modo geral, 

compreende as atitudes corretas para os usuários definidos possibilitando à prevenção a relação 

usuário-sistema-informação. 

Consoante Fontes (2010), nas organizações, a proteção da informação ocorre desde o exercício 

das políticas de informação, atendendo às normas, regras, leis e respeitando os limites de 

hierarquia para o acesso. Desse modo, os conceitos segurança da informação compreendem 

condições que são:  

 Disponibilidade: garantir que os recursos computacionais e os dados estejam aptos para

uso. Ou seja, um serviço que não seja corrompido e que o usuário possa acessá-lo

sempre que precisar.

 Integridade: a informação deve estar correta, ser verdadeira, não corrompida e não

adulterada.

 Legalidade: o uso da informação deve estar de acordo com as leis aplicáveis, atendendo

regulamentos, licenças e contratos, e também, princípios éticos seguidos pela

organização e desejados pela sociedade.

 Auditabilidade: o acesso e uso da informação devem ser acessáveis possibilitando a

identificação de quem fez, quando, e o que foi feito.

 Não repúdio de autoria: o usuário que gerou ou alterou a informação não pode negar o

fato, pois existem mecanismos que garantem sua autoria.
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Essas práticas além de assegurarem a confiança do sistema ou serviço, constituem também os 

mecanismos de segurança que podem ser físicos ou lógicos, com o intuito de impedir ou limitar o 

acesso direto a informação. Os métodos para segurança lógica são desde a permissão ou não 

permissão de usuários que podem executar ações no sistema, como também mecanismos como 

criptografia, autenticação (assinaturas digitais, por exemplo, os leitores biométricos) e ainda, os 

IDS – Sistemas de Detecção de Intrusão (Stallings, 1999.) 

Nesse ínterim, há também o firewall, outro dispositivo de controle responsável por autorizar a 

entrada e saída de tráfegos na rede, tornando-a mais preparada a invasões, e posteriormente, 

ataques. A palavra firewall em sua tradução para o português significa “barreira de fogo”, 

referenciando uma área restrita. Vide Figura 02. 

Figura 02: posicionamento do Firewall nas redes de computadores. Fonte: ZWICKY (2000). 

Explica Cheswick, Stevebellovin (2011), que, um Firewall é um ponto entre duas ou mais redes 

no qual circula todo o tráfego. A partir deste tráfego é possível controlar e autenticar o tráfego, 

além de registrar por meio de logs, todo o tráfego da rede, facilitando sua auditoria. É um dos 

maiores destaques para hackers, pois se o mesmo conseguir acessá-lo pode alterar suas 

permissões e alcançar o bem mais valioso das empresas – a informação. 

O firewall é um sistema que impõe uma política de controle de acesso entre duas redes, que a 

Internet oferece, quebrando o modelo da “conectividade sem limites”. No entanto, ele por si só 

não é um obstáculo, mas as suas configurações é que faz esta função ser atingida. Dessa forma, 

ele não pode ser a única linha de defesa, e sim, mais um, entre os diversos mecanismos e 

procedimentos que asseguram a proteção de um sistema.  

Nessa ordem, o Sistema de Detecção de Intruso – IDS, em inglês (Intrusion Detection System) – 

também corresponde a outro mecanismo de segurança que realiza papel fundamental na 

proteção da informação. Esse sistema, como o próprio nome sugere, é responsável por detectar a 

tentativa de exploração de vulnerabilidades e logar, ou seja, introduzir dados de identificação 

pessoal, nome, senhas o acesso à recursos computacionais. Tal tentativa em um sistema de alerta. 

Constitui um sistema de monitoramento, pois ao ser informado de um ataque ele alerta ao 

administrador que alguma tentativa de intrusão está acontecendo (Diógenes, Mauser, 2011). Uma 
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tentativa de intrusão pode ser considerada qualquer atividade que comprometa o sistema nos 

quesitos de segurança. 

Há também o hardening nos sistemas, o que nada mais é do que a aplicação de atualizações de 

segurança para que haja a resistência a ataques. Geralmente, no que refere-se à correções de 

vulnerabilidades voltadas para segurança, o termo mais comum, utilizado é o patch (corretivo), as 

terminologias sofrem variações de sistema operacional. Em instalações que tem finalidade de 

servidor, é fundamental que o reforço da segurança seja feito através da implementação de um 

hardening. Uma das medidas essenciais consiste na retirada do que não é útil para o sistema, 

como a remoção de usuários que não serão usados e na desativação ou exclusão de programas e 

serviços desnecessários. 

Segundo Relatório de Segurança Anual da Cisco (2014), o “segredo” para a segurança dos 

servidores e sistemas não é novidade, mas constitucional a adoção de algumas medidas pró-

ataque, durante o ataque e pós-ataque. 

2.1 Desenvolvimento do Projeto 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada a criação de uma máquina virtual com a 

utilização da distribuição Debian versão 7.6.0, 64 bits. Com a necessidade de uma maior 

flexibilização da manutenção, alteração e implementação de algumas configurações da baseline, o 

sistema necessitou ficou embarcado apenas, no ambiente de desenvolvimento.  

2.1.1 Conectar-Se 

A importância de assegurar a proteção de dados e a privacidade do usuário compreende em 

especial, aos fatores de auditoria, pois, a partir da efetivação do login, ou seja, tornar-se autêntico 

e responsável por todos os acessos que serão realizados certificando de que não será possível 

negar ou omitir qualquer ação realizada. 

No que concerne a isso, para garantir que relatórios acerca do que está sendo feito e 

notificações importantes estão sendo armazenadas. O script permite ao syslog, (esse arquivo, por 

sua vez, são onde ficam guardadas as ações executadas no sistema pelo usuário, assim como, 

também as ações do próprio sistema) aceitar apenas mensagens remotas do loghosts e 

novamente verificar que todos os syslog estão rodando e então, é ativada a auditoria.  

Outro modo para certificar a proteção de informações pessoais e controle de acesso: foi 

realizado no script que compreende a restrição de acesso, isto é, o usuário root – administrador–, 

possuem total acesso aos dados do console, uma combinação de teclas e cliques entre teclado e 

mouse, do sistema, e os que não são, é feito o bloqueio ao shell as contas que não são root; 

certificando-se de que não há contas ou senhas. Essas por sua vez, apresentam UID – ID, número 

de identificação do usuário – correspondente à zero, o que possibilita acesso ilimitado a 

funcionalidades e ações. Além disso, outras especificações são feitas como: 
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 A desabilitação do legado ‘+’, que poderia ser utilizado para a efetuação do login e em seguida, 

a conta será desativada após a expiração da senha. 

Figura 03: proteger contas restringindo o password. Fonte: O autor. 

2.1.2 Configurando o sistema 

Algumas práticas que o usuário inconscientemente realiza, na maioria dos casos pode 

direcioná-lo para ataques e invasões indesejadas, tendo em consideração isso, são adotadas 

algumas técnicas para evitar que prejuízos sejam acometidos a máquina ou ainda, atinja a quebra 

de confidencialidade dos dados.  

Desse modo, para garantir a configuração do sistema de maneira resiliente a intrusões, um 

método que o foi produzido no script envolve o particionamento de disco ou a criação de 

diretórios, que por sua vez, compreende a divisão do disco em espaços menores que possibilite 

uma melhor organização dos arquivos do sistema e ainda, evite a perda total dos dados em caso 

de vírus ou invasões. 

Ainda nesse contexto de permissões, outro fator nesse aspecto refere-se às permissões 

especiais. Dentro do Linux, encontram-se os arquivos que incluem autorizações que o usuário 

pode realizar, isto é, não é somente decisão da conta root gerir esta ordem, mas vale ressaltar que 

essas só são possíveis a determinados arquivos e desde que sejam executáveis. O SUID e o SGUID 

são exemplos disso e oferecem um alto nível de segurança ao sistema e privacidade aos usuários. 

Dessa forma, o script irá fazer uma varredura de arquivos que contenham essa permissão no 

diretório raiz. 

Figura 04: localizar arquivos executáveis SUID/SGUID. Fonte: O autor. 

Nesse ínterim, a fim de evitar sobrecarga do sistema com arquivos sem identificação ou ainda 

que possam ser maliciosos, vírus, por exemplo, este script realiza essa verificação e avisa ao 

usuário para que as devidas providências sejam tomadas. 
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Além de todos esses cuidados, vale ressaltar que o mais importante para que todas as 

verificações sejam efetivadas corretamente, é fundamental que recursos como data e hora 

estejam regularizados para que as tarefas possam ser realizadas. Para isso, no Linux, o NTP – 

Network Time Protocol – foi desenvolvido para que quando a máquina esteja conectada à 

Internet, ajuste automaticamente sua data e hora. Por conseguinte, o script desta seção trata da 

configuração do cliente NTP, como também, se há o servidor para então executar o NTP 

juntamente com o cron. Ativando o serviço e bloqueando o acesso ao NTPD, por padrão. Aos 

clientes NTP, é concedido o acesso ao servidor. Em seguida há a ativação do NTPD Daemon e a 

configuração do NTPD para utilizar o servidor local sendo possível após isso, o sistema de escuta 

da conexão dos clientes. 

2.1.3 Desabilitando funções 

A construção de um servidor sempre é pautada na sua utilidade, consequentemente planejar e 

projetar suas funcionalidades faz parte dos requisitos iniciais. Nessa instância, desabilitar e em 

último caso, excluir opções que só acumule esforço e não propicie funcionalidade e desempenho, 

são atitudes preventivas que evitarão problemas futuros. Com isso, foram desabilitados os 

módulos USB, Bluetooth, Infravermelho, CUPS (Suporte a impressão), Xwindows (Gerenciador de 

janelas), e outros serviços desnecessários ao sistema. 

2.1.4 Configurando IP – Rede 

Para que haja a comunicação entre duas ou mais máquinas e que elas possam então 

compartilhar dados e informações, um dos requisitos fundamentais diz respeito à conexão física. 

Através de um protocolo constitui-se a linguagem de compreensão. Desse modo, a efetivação de 

uma conexão confiável e segura garante o envio e recebimento de documentos. Assim sendo, a 

rede principal porta a fiscalizar todos os elementos, gerenciá-la é de suma importância. Com isso, 

algumas restrições são realizadas por medidas de precaução. 

Figura 05: alterando algumas configurações IP. Fonte: O autor. 

A figura 05 apresenta o bloqueio nas configurações do diretório IP, desse modo, o acesso só 

será permitido a usuários e portas específicas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Compreendendo que os ataques à rede tornaram-se cada vez mais contínuos e perigosos em 

que o atacante pode se apropriar a partir de uma vulnerabilidade, (alguma falha que o sistema 
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apresente vírus em um computador, por exemplo.) e apossar-se de dados valiosos. Levando em 

consideração que a informação compõe um dos máximos patrimônios para muitas organizações 

são adotadas políticas de segurança ou serviços, a coletânea de provisórias que visam à proteção 

dos dados e do sistema (Fontes, 2010). Diante desses aspectos é definido como propósito, a 

estabilidade e proteção dos dados, por meio de uma baseline para segurança de redes como uma 

das “formas de proteção para prevenir, deter e corrigir violações de segurança que envolve a 

transmissão via rede” (Stallings, 2010). 

As funções de um servidor de rede local envolvem basicamente compartilhamento de conexão, 

arquivos e impressoras e também, autenticar usuários e servirem como firewall (em português: 

parede de fogo) tem por finalidade aplicar medidas de segurança a um determinado ponto da 

rede. O trabalho do servidor consiste em atender requisições de clientes, seja por meio de 

transmissão de informações ou produtos de software a outros computadores que estejam 

conectados a ele por uma rede. Possui um hardware potencialmente equipado destinado para 

atender a carga de trabalho. Um servidor é uma máquina que fica o tempo todo ligada, sempre 

fazendo a mesma coisa (Morimoto, 2008). Esses por sua vez, são projetados para realizar as mais 

diferentes tarefas as quais incluem gerenciamento de arquivos, atribuições da impressora, 

armazenamento e entrega de e-mails, no caso de uma linha inicial de segurança de dados, um 

firewall.  

O firewall lida com pacotes e protocolos. O seu funcionamento corresponde à transferência 

dessas informações por uma rede e para isso, elas devem ser quebradas em pequenas partes, 

transferidas uma a uma, separadamente. Ele por sua vez também pode se comportar como um 

roteador, filtrando pacotes vindos da internet baseados na informação contida em cada 

datagrama por meio de análise de informações como endereço de origem, endereço de destino e 

protocolo usado para a comunicação. Em outras situações ele pode se comportar como um proxy 

servers impedindo o acesso direto à Internet filtrando acessos não autorizados e aplicando 

restrições de tráfego. 

Nessa conjectura, a baseline do servidor firewall, como este em suas funções totais, facilita ao 

administrador da rede um controle centralizado de tudo o que ocorre no que se refere ao tráfego 

da informação e a partir disso, pode bloquear os acessos não autorizados, não permitir que 

serviços fortemente vulneráveis saiam da rede e interna e conceber proteção contra diversos tipos 

de ameaças. Outra vantagem do uso do firewall é a criação de alarmes de invasão. Assim, é de 

considerável importância que um sistema operacional busque mecanismos de segurança que 

possibilite estabilidade ao usuário. 

4 CONCLUSÃO 

A construção de uma baseline de segurança para servidores firewall é inerente a segurança da 
informação. Por meio do desenvolvimento dessa sistemática para proteção de dados é possível 
destacar o quão importante é sua utilidade.  
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Com a criação de scripts, é possível heuristicamente solucionar, ou até mesmo evitar, 
problemas quanto ao acesso e armazenamento de informações detentas de grande valor.  

Como foi visto durante este projeto, com a adição de algumas restrições foi possível tornar o 
servidor mais seguro. A utilização de senhas mais complexas e com restrições de expiração, 
tornam o acesso de agentes mal-intencionados mais difíceis. Restrições de rede diminuem a 
possibilidade de uma invasão remota. A desabilitação de drivers como porta USB, drive bluetooth 
tornam a invasão mais difícil mesmo que o invasor tenha acesso físico ao servidor. 

Grande parte das invasões e quebras de sigilo poderia ser evitada com ações simples, mas com 
as precauções e ações necessárias é possível ratificar uma efetiva segurança da rede. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DOS ITENS DA 1ª FASE DA OBFEP 2015 POR MEIO DA 
TRI. 

M. N. Coelho1 e A. G. Farias2 E-mail: Marcelo.coelho@ifrn.edu.br1; ariadnegf@gmail.com2

 RESUMO  
O presente trabalho de pesquisa visa fazer uma análiseestatística, via Teoria da Resposta ao Item (TRI), daqualidade dos itens/questões que compuseram aprova da primeira fase da Olimpíada Brasileira deFísica das Escolas Públicas de 2015 (OBFEP-2015). Paratanto, analisaremos os cartões resposta de todos osalunos respondentes do teste no Campus Mossoró doIFRN, da Escola Estadual Professor Abel Coelho e do Centro de Educação Integrada Eliseu Viana, ambos em 

Mossoró. A análise da qualidade dos itens será feitacom o auxílio do software IRTPRO que calcula osparâmetros “a”, “b” e “c” dos itens, a habilidade decada indivíduo, possibilitando assim construir asCurvas Características dos Itens (CCI) bem como aCurva de Informação dos Itens (CII). Como resultado,esperamos fornecer subsídios para a comissãoorganizadora da OBFEP a fim de tornar o teste maiseficiente na consecução de seus objetivos.
  

PALAVRAS-CHAVE: OBFEP, Teoria Clássica dos Testes, Teoria da Resposta ao Item. 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF ITEMS OF THE 1ST STAGE OBFEP BY TRI 
ABSTRACT  
This research work aims to make a statistical analysisvia Item Response Theory (TRI), of the quality of itemsthat composed the proof of the first stage of theOlimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas2015 (OBFEP 2015). We will analyze the responsecards of all test respondents students on campusMossoro IFRN, the Escola Estadual Professor AbelCoelho and the Centro Integrado de Educação EliseuViana, both in Mossoro . Analysis of the quality of theitems will be made with the help of software IRTPRO

that calculates the parameters "a", "b" and "c" of theitems, the ability of each individual, thus making itpossible to build the Curvas Características dos Itens(CCI) as well such as the Curvas de Informação dosItens (CII). As a result, we hope to provide subsidies tothe organizing committee of OBFEP in order to makethe test more efficient in achieving their goals. 

 

KEY-WORDS: OBFEP, Classical Theory of Tests, Item Response Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 
Avaliar é, sem sobra de dúvida, uma das etapas mais importantes do processo de ensino-

aprendizagem. Diante disso, diversos métodos/técnicas/instrumentos de avaliação tem sido 
desenvolvidos, visando uma medição cada vez mais acurada do desempenho dos indivíduos 
avaliados. É inegável, entretanto, que a maioria desses métodos é quantitativo, visando atribuir um 
número (nota) para cada indivíduo, caracterizando-o, a partir dessa nota, como apto ou não-apto a 
seguir adiante no processo de ensino-aprendizagem. Com esse objetivo, surgiram a Teoria Clássica 
dos Testes (TCT) e a Teoria da Resposta ao Item (TRI). A primeira avalia cada indivíduo levando em 
conta a razão entre o número de acertos e o número total de itens propostos. A segunda, usa de 
modelos estatísticos mais elaborados e permite caracterizar cada questão e cada indivíduo por meio 
de parâmetros, produzindo assim um conceito (nota) mais fiel diante do teste aplicado e da 
população a qual ele foi aplicado. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ao se propor avaliar um indivíduo, deseja-se medir de alguma forma sua habilidade emrelação à algum tema. Como já mencionado, essa avaliação é geralmente, quantitativa e, para tanto,a maioria dos sistemas de ensino lança mão da TCT, que se baseia em observar a quantidade dequestões corretas dentre um total de questões [2]. Este modelo tem a vantagem de fornecerresultados de fácil interpretação. No entanto apresenta algumas deficiências, como sugerem asreferências [3] e [4], quais sejam: a) O escore do estudante não é uma medida absoluta, pois podevariar de teste para teste dependendo do conteúdo do teste; b) É difícil comparar o desempenhode alunos aplicando-se testes diferentes; c) A avaliação de desempenho dos estudantes éinfluenciada pela amostra analisada; Sobre este último ponto, a referência [5], comenta: “Uminstrumento de medida, na sua função de medir, não pode ser seriamente afetado pelo objeto demedida. Na extensão em que sua função de medir for assim afetada, a validade do instrumento éprejudicada ou limitada. Se um metro mede diferentemente pelo fato de estar medindo um tapete,uma pintura ou um pedaço de papel, então nesta mesma extensão a confiança neste metro comoinstrumento de medida é prejudicada. Dentro dos limites de objetos para os quais o instrumentode medida foi produzido, sua função deve ser independente da medida do objeto”. Assim, encontrar um instrumento adequado para medir a eficiência de um indivíduo, suashabilidades e competências vem se constituindo em um enorme desafio para avaliadores,estudiosos e, ganhou na Psicologia, uma área ou campo de investigação, a Psicometria [6]. Por conta dessas deficiências da TCT, a busca por novos instrumentos/métodos paraquantificar o desempenho de indivíduos frente à testes deu origem a TRI. A TRI é, não um, mas umconjunto de modelos estatísticos que calcula parâmetros que caracterizam o item, além dedeterminar, por meio dos parâmetros dos itens e dos acertos de cada indivíduo, sua habilidade. Osparâmetros calculados para os itens do teste, via TRI, são: “a” (discriminação) – visa medir opotencial que a questão tem em discriminar alunos com uma habilidade acima de determinado
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valor, daqueles com habilidade abaixo desse valor; “b” (dificuldade) – visa medir a dificuldade daquestão; e “c” (probabilidade de acerto casual) – visa calcular a possibilidade de que um indivíduocom baixa habilidade acerte um item. Em outras palavras, calcula a probabilidade de chute. Para a referência [7], a vantagem da TRI está no fato de que ela não apenas mede, mastambém compara a eficiência, já que enquanto na TCT só se pode comparar, com segurança,indivíduos que realizaram o mesmo teste (além de os resultados estarem suscetíveis à diversosfatores externos), a TRI permite avaliar populações mesmo que realizem testes diferentes, desdeque hajam alguns itens comuns. Ou seja, a TCT analisa o resultado final e a TRI analisa partes e probabilidades que geram oresultado final. Com os parâmetros calculados da TRI em mãos, é possível então, construir a CCI (CurvaCaracterística do Item) e a CII (Curva de Informação do Item) de cada item. A CCI permite atribuiruma probabilidade de acerto naquele item para qualquer indivíduo, desde que conhecida suahabilidade (também calculada pela TRI). A CII é a acurva que representa a FII (Função de Informaçãodo Item). Ela estima a variabilidade do traço latente em relação à quantidade de informação que oitem apresenta [9].  Quando construídas juntas, as curvas características do item, de informação doitem e, a análise dos parâmetros permitem uma melhor interpretação, principalmente quanto aqualidade que o item possui [9]. É a análise dessas duas curvas (CCI e CII) que permite ao elaborador do teste (depois decalibrar seus itens/questões) decidir se uma determinada questão é ou não eficiente no processode avaliar os indivíduos. 

3 METODOLOGIA 
A pesquisa está sendo desenvolvida no Campus Mossoró do Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. Nosso alvo de pesquisa são as questões daOBFEP-2015. Para tanto, usamos os cartões resposta de todos os respondentes da prova do CampusMossoró do IFRN, da Escola Estadual Professor Abel Coelho e do Centro de Educação IntegradaEliseu Viana, em Mossoró. Com os cartões em mãos, faremos inicialmente uma identificação decada candidato por meio de um número. Assim sendo, cada candidato passará, a partir daí, a serreferido por essa identificação. Em seguida, procederemos com a construção dos vetores respostade cada candidato. Os vetores de resposta dirá quais questões cada candidato acertou ou errou. Opróximo passo será construir os vetores de resposta de cada questão. Os vetores de resposta dasquestões dirá quantos candidatos acertou e quantos candidatos errou cada questão. Com essesdados em mãos, com o auxílio do software IRTPRO, procedemos com o cálculo dos parâmetros a, be c da TRI, bem como os cálculos de TCT para uma comparação. O próximo passo será construir asCCI e CII. Ao fim, apresentaremos um relatório com os resultados. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 
Esperamos, ao final da pesquisa, ter um conjunto de parâmetros característicos de cadaitem da OBFEP-2015. Esses parâmetros serão então usados para classificar o item. Essa classificaçãovisa estabelecer o item como eficiente ou não para um processo de avaliação. Esses dados serão,então, enviados à comissão organizadora da OBFEP a fim de subsidiá-los na direção de aperfeiçoarseus testes.  
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RESUMO 

Este trabalho se propõe a apresentar resultados 
preliminares do projeto de pesquisa intitulado 
“DESASTRES NATURAIS: ESTUDO DO SOLO 
COLAPSÍVEL NO MUNICIPIO DE NATAL/RN”, que tem 
por objetivo estudar os desastres naturais e os riscos 
geológicos através dos processos de deslizamentos de 
solo colapsível na cidade de Natal, levando em 
consideração a hipsometria e a Geologia das áreas de 
relevo íngreme. Estes resultados trazem à tona os 
principais fatores que desencadearam o grave 
acidente geológico ocorrido no Bairro de Mãe Luiza 
(Natal/RN), no dia 14 de junho de 2014. Para isso, 
inicialmente, foi realizada ampla pesquisa bibliográfica 
acerca dos temas desastre natural e solos colapsíveis, 

além de compreender os principais aspectos do 
acidente geológico ocorrido no referido bairro. Os 
fatores que geraram a erosão na área inicialmente 
analisada são: precipitações pluviométricas anômalas; 
mau uso e ocupação do solo; rede de drenagem 
insuficiente para suportar grandes precipitações; e as 
características do grupo aflorante na área. Portanto, é 
necessário que o poder público reveja políticas de 
habitação a fim de prevenir outros acidentes com 
sérios danos à população e avaliar outras áreas da 
cidade em possam ocorrer eventos semelhantes e 
promover ações que objetivem evitar acidentes 
catastróficos. 

PALAVRAS-CHAVE: Mãe Luiza, erosão, desastres naturais, solos colapsíveis. 

STUDY OF COLLAPSIBLE SOIL AS THE CAUSE OF NATURAL DISASTERS IN 
NATAL/RN CITY: THE MÃE LUIZA'S CASE   

ABSTRACT 

This study aims to present preliminary results of the 
research project entitled "NATURAL DISASTERS: 
STUDY ON THE COLLAPSIBLE SOIL IN NATAL / RN”, 
which objective is the study of natural disasters and 
geological risks through the collapsible soil slips 
processes in Natal, taking into account the 
hypsometry and geology of the steep relief areas. 
These results bring to light the main factors that 
triggered the severe geological accident in Mãe Luiza 
district (Natal / RN) on June 14th, 2014. For this, 
initially, extensive literature survey on natural 
disasters and collapsible soils was conducted in order 

to understand the key aspects of the geological 
accident in that neighborhood. The factors that led to 
erosion in the area initially analyzed are: anomalous 
rainfall; misuse and occupation of the soil; inadequate 
drainage network to support intense rainfall; and the 
area's outcropping group's characteristics. Therefore, 
it’s necessary that the governance revise the housing 
policies in order to prevent other accidents with 
several damages to the population, evaluate areas in 
the city where may happen similar events and 
promote actions that aim to avoid catastrophic 
accidents.

KEY-WORDS: Mãe Luiza, soil erosion, natural disasters, collapsible soils. 
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1   INTRODUÇÃO 

A ocorrência de uma precipitação anômala de chuvas em Natal, no período de 13 a 15 de 

junho, com registro de cerca de 340 mm para um período de 36 horas, classificada como a maior 

precipitação concentrada dos últimos 50 anos em Natal, ocasionou, no dia 14 de junho de 2014, um 

grave acidente geológico (Figura 01) no Bairro Mãe Luíza (BELTRÃO et al., 2014). Segundo Beltrão 

et al. (2014), a infraestrutura de drenagem não suportou o volume de chuvas escoado pela encosta 

e penetrou nas poucas partes expostas do terreno, provocando a desagregação do sedimento areno 

- argiloso e seu carreamento em grandes volumes para jusante (solo colapsível), resultando nas

perdas descritas na imprensa escrita, falada e televisada local e nacional. A base geológica é

composta por sedimentos do Grupo Barreiras, ainda pobremente estudados, uma vez que os

trabalhos datam de mais de 25 anos com destaque para aqueles de Costa & Salim (1972) e IDEC

(1989 apud SEMURB, 2008).

Figura 01: Vista parcial da área do acidente geológico em Mãe Luiza. (Fonte: Google Earth, 2014). 

Relatórios técnicos elaborados por geólogos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apontaram como causas do desastre, além 

das precipitações pluviométricas anômalas e do mau uso e ocupação do solo, a rede de drenagem 

insuficiente para suportar grandes precipitações e as características do arenito Barreiras. 
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No Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Natal (2008), a área de Mãe Luiza está 

indicada como de alto risco geológico. Entretanto, poucos estudos têm sido realizados, e aqueles 

executados (BELTRÃO et al., 2014 e AMARAL, SEVERO & SOBRINHA, 2014), foram restritos ao 

período do acidente, deixando lacunas que poderiam auxiliar na prevenção e convivência de 

desastres naturais provocados pelo escorregamento de solos, contribuindo para a economia de 

recursos públicos e o bem-estar da população residente nessas áreas. 

Dessa forma, este artigo tem como objetivo apresentar resultados preliminares do projeto 

de pesquisa intitulado “DESASTRES NATURAIS: ESTUDO DO SOLO COLAPSÍVEL NO MUNICIPIO DE 

NATAL/RN”, que tem por objetivo geral estudar os Desastres naturais e os riscos geológicos através 

dos processos de deslizamentos de solo na cidade de Natal, levando em consideração a hipsometria 

e a Geologia das áreas de relevo íngreme.  

Por sua vez, os objetivos específicos do referido projeto são: utilizar imagens multiespectrais 

e de radar para mapear o Grupo Barreiras no município de Natal, o qual ainda não foi mapeado nos 

mapas anteriores; utilizar Imagens de radar MDT (Modelo Digital do Terreno) e SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) para identificar as áreas de maior declividade no município de Natal; 

reconhecer potenciais solos colapsíveis no município de Natal/RN; coletar amostras e determinar a 

porosidade e permeabilidade dos potenciais solos colapsíveis, bem como sua petrografia através de 

microscopia petrográfica. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Os processos geológicos fazem parte da dinâmica natural do planeta e, dessa forma, sua 

ocorrência independe da presença do homem (CERRI & AMARAL, 1998). Todavia, com a 
intensificação das atividades humanas, muito processos foram induzidos, acelerados e 
potencializados pelas alterações decorrentes do uso e ocupação do solo. A possibilidade de perigo, 
perda ou dano, ao homem e suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de 
processo geológico, induzido ou não pelo homem, foi conceituado como risco geológico por Cerri & 
Amaral (1998). Já o Desastre natural foi definido por Amaral & Gutjahr (2011) como a ocorrência de 
um fenômeno natural que modifica a superfície terrestre e atinge áreas ou regiões habitadas, 
causando danos materiais e humanos. O que caracteriza um desastre, segundo Tominaga, Santoro 
& Amaral (2009) é a ocorrência de pelo menos um destes fatores: 10 ou mais óbitos; 100 ou mais 
pessoas afetadas; declaração de estado de emergência ou calamidade pública pelo município, 
estado ou país; e pedido de auxílio internacional (critérios definidos por SCHEUREN et al., 2008 apud 
TOMINAGA, SANTORO & AMARAL, 2009). A nomenclatura “desastre natural” só é empregada 
quando há a presença de muitas moradias na área de atingimento. Quando o fenômeno natural se 
dá em uma localidade pouco habitada a denominação muda para “acidente natural” e se a área for 
desabitada, o termo “evento natural” é o correto. 

Para Cezano (2012), solos colapsíveis são solos que quando submetidos a uma determinada 
tensão e umedecimento sofrem colapso reduzindo o seu volume. Para Souza Neto (2004) os solos 
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com estruturas instáveis que sofrem deformações volumétricas com apreciável redução do índice 
de vazios por umedecimento são conhecidos como solos colapsíveis. 

Ainda conforme Cezano (2012), há diversos fatores envolvidos no colapso de solos: 
granulometria, estrutura, peso específico aparente seco, umidade inicial, sucção-umidade, tipo de 
permeante, variação na porcentagem do mineral argílico, velocidade de inundação, tensão vertical 
de inundação, trajetória de tensão, etc. Souza Neto (2004) afirma que o processo de 
escorregamento dos solos colapsíveis está condicionado à presença de solos que apresentam 
recalques importantes quando saturados e submetidos a sobrecarga (fatores naturais) e/ou ainda a 
existência de obras que provocam a saturação dos solos de fundação, e o rompimento de dutos. 

Cerri & Amaral, (1998) apontam as seguintes feições de campo como indicativas de solos 
colapsáveis e o processo de escorregamento: inclinação de prédios, desnivelamento acentuado 
entre estruturas e os terrenos adjacentes, trincas no terreno, em pavimentos e em edificações, 
afundamentos e formação de cavidades.  

Os solos estruturalmente instáveis podem gerar problemas econômicos após a instalação de 
obras civis (RODRIGUES, 2003), causar sérios acidentes inclusive mortes (BRASIL, 2006), mudanças 
radicais no cenário paisagístico com supressão de habitats e espécimes. 

Angelim et al. (2006) e Brasil (2013) descrevem e mapeiam ao município de Natal como 
composto por areias de granulometria fina, bem selecionadas, com colorações que variam de 
esbranquiçada a avermelhada, que repousam sobre a Formação Barreiras. Trata-se, na opinião 
destes geocientistas, de Depósitos Litorâneos Eólicos Quaternários vegetados e não vegetados, 
sendo os não vegetados ocorrendo desde a linha do litoral e gradando para vegetados na porção 
mais interior, sendo mais conhecidos como Dunas Eólicas. O solo é do tipo inconsolidado, composto 
de material quartzoso fino a médio, provenientes da plataforma continental, constituindo-se em 
bons aquíferos. O suprimento de areias e suas formas de relevo são resultantes das sucessivas 
flutuações do nível do mar e de condições climáticas secas favoráveis à edificação das dunas, 
alternadas com fases climáticas chuvosas ou úmidas, ideais para a formação da cobertura vegetal, 
quimismo e pedogenização das areias dunares (IDEC, 1989 apud SEMURB, 2008). 

Já Fernandes & Petta (2008) baseados em análise de bandas espectrais de imagem de alta 
resolução (IKONOS), reconhecem uma maior área de afloramento do Barreiras. O Grupo Barreiras, 
para Nunes et al. (2011), é constituído de uma cobertura sedimentar terrígena continental e 
marinha afossilífera, de idade miocênica a pleistocênica inferior (datação dificultada), sedimentos 
detríticos, siliciclásticos, de origem fluvial e marinha, pouco ou não consolidados, mal selecionados, 
de cores variegadas variando de areias finas a grossas, predominando grãos angulosos, argilas cinza-
avermelhadas, com matriz caulinítica e ocorrência escassa de estruturas sedimentares.  

Nas zonas de maior declividade no município de Natal afloram litologias do Grupo Barreiras, 
possíveis paleo falésias preservadas. Amaral, Severo & Sobrinha (2014), em relatório técnico para a 
Prefeitura Municipal do Natal, ressaltou que o processo de ocupação das encostas e sua 
inadequação “é um fato a ser considerado buscando-se subsídios tanto na produção acadêmica, 
quanto nas ações de debate da comunidade”. 

Com relação ao projeto de pesquisa, o seu acompanhamento e avaliação durante a execução 
será através de reuniões mensais durante todo o período de execução e, se for o caso, a correção 
de rumos visando alcançar os objetivos. 
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3   METODOLOGIA
Inicialmente, a metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica, a fim de elucidar os 

principais fatores causadores do acidente geológico no Bairro de Mãe Luiza (Natal/RN). Esta 

pesquisa contemplou temas relacionados aos desastres naturais e escorregamento de solo 

colapsível, procurando, ainda abranger temas sobre o município de Natal, como: a Geologia, 

estudos sobre o uso e ocupação do solo e os processos erosivos. 

Posteriormente, com os avanços do estudo, pretende-se analisar imagens de radar, SRTM, 

de 30 m de resolução e mapas hipsométricos elaborados pela equipe do Grupo de Pesquisa Mineral, 

ao qual a pesquisa está vinculada. Estas imagens serão tratadas em softwares com indicação da 

declividade do terreno, selecionando as áreas de maior declividade e confrontadas com o mapa da 

geologia do município (escala 1:100.000) e, em seguida, realizada visita de campo para coleta de 

amostras e estudo das áreas selecionadas. Serão ainda adquiridas, gratuitamente no INPE, imagens 

de satélite com boa resolução temporal visando historiar o processo de uso e ocupação das áreas 

de relevo de forte inclinação ao longo do período coberto pela resolução temporal. As simulações 

com as bandas espectrais serão realizadas com o software ERMapper versão 7.1 ou no Spring versão 

5.2.6., versão gratuita disponibilizada pelo INPE.

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados preliminares desta pesquisa indicam alguns fatores que levaram ao acidente 

geológico ocorrido no Bairro de Mãe Luiza (Natal/RN) no dia 14 de junho de 2014. O primeiro diz 

respeito à questão da ocupação desordenada do espaço onde esta comunidade está inserida. 

Compreende-se que a estrutura geológica inconsolidada do Grupo Barreiras, na área de ocorrência 

da comunidade, não permite ocupações seguras, devido aos altos riscos de Desastres. Fato é que o 

Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) de Natal (2008) classifica a área em tela como de Alto 

Risco Geológico.  

Conforme aponta Beltrão et al. (2014), Mãe Luiza cresceu em Área de Proteção Permanente 

(APP), tratando-se de ocupação irregular plenamente consolidada, com abastecimento de água, 

energia, setor de comércio e serviços funcionando plenamente etc. Dessa forma, compreende-se a 

conivência do poder público com essa ocupação desordenada em área de instabilidade geológica. 

Em segundo lugar, entende-se como outro fator gerador do desastre o escoamento pluvial 

concentrado na área onde inicialmente ocorreu o escorregamento do solo. As ruas e becos das 

imediações da área de desastre em Mãe Luiza são calçadas ou asfaltadas, causando a 

impermeabilidade do solo arenoso, característico do local do desastre (BELTRÃO et al., 2014). 

 Ainda pode se considerar como fator agravante a questão do gradiente de declividade, 

conforme aponta Beltrão et al. (2014). Assim, a erosão provocada foi bastante violenta a ponto de 

causar sérios danos às casas e ruas do local (figura 02). 
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Figura 02: Processo erosivo: área do Desastre natural. (Fonte: Azevedo, 2014. Disponível em: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/engenheiros-apresentam-hoje-diagnostico-da-area-atingida/285013).  

Em terceiro lugar, indica-se como outro fator causador do desastre a forte concentração de 
pluviosidade em poucas horas ocorridas na cidade de Natal. Conforme a EMPARN, choveu 315 mm 
em 50 horas na referida cidade, o que provocou uma sobrecarga no sistema de drenagem na área 
onde ocorreu o desastre. 

Por fim, Amaral, Severo e Sobrinha (2014) indicam ainda como causas do acidente a retirada 
da vegetação natural da área de encosta, induzindo a ocorrência de fluxos superficiais concentrados, 
e o confinamento de águas subterrâneas no sopé da encosta com elevação da superfície freática, 
concentrando o fluxo de água. 

5   CONCLUSÃO 
O desastre ocorrido em Mãe Luiza serve de alerta para que o poder público reveja políticas 

de habitação a fim de prevenir outros acidentes com sérios danos à população. Será necessário, 
ainda, avaliar outras áreas da cidade em possam ocorrer eventos semelhantes e promover ações 
que objetivem evitar acidentes catastróficos. 

 Assim, pretende-se dar continuidade ao projeto de pesquisa intitulado “Desastres 
naturais: estudo do solo colapsível no município de Natal/RN”, o qual proporcionou os resultados 
preliminares aqui discutidos. Ao final dos estudos, espera-se ter identificado solos potencialmente 
colapsíveis e, se for o caso, a instalação de processos de escorregamentos. Espera-se também ter 
identificado, em mapa, o grupo barreiras no município de Natal e sua relação com as áreas de riscos 
geológicos. Os resultados serão objeto de publicação em periódicos científicos e apresentação nos 
congressos da rede de educação, ciência e tecnologia. 
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RESUMO 

Os componentes da textura do solo (areia, silte e 
argila) são considerados fatores de extrema 
importância na agricultura, estando relacionados com 
o manejo do sistema agrícola. Atualmente, existem
vários métodos de granulometria capazes de

determinar essas frações. Esse trabalho teve como 
objetivo levantar dados e informações físicas texturais 
a respeito do solo onde está localizado o Campus 
Macau – IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE: Analise textural, método do densímetro, Macau/RN. 

ANALYSIS PARTICLE SIZE FROM SOIL CAMPUS MACAU - IFRN 

ABSTRACT 

 The components of the soil texture (sand, silt and clay) 
are considered very important factors in agriculture, 
being connected with the management of the 
agricultural system. Currently, there are several 

grading methods capable of determining these 
fractions. This study aimed to collect data and textural 
physical information about the soil where is located 
the Campus Macau - IFRN.

KEY-WORDS: Textural analysis, hydrometer method, Macau/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

A estrutura do solo é considerada como uma de suas mais importantes propriedades do ponto 
de vista agrícola. A ela estão relacionadas outras propriedades fundamentais nas relações solo-
planta. A análise física do solo é de grande importância para levantamentos pedológicos, bem como 
para o manejo físico uma vez que várias propriedades estão associadas com a textura. Isso porque 
a granulometria, ou distribuição do tamanho das partículas do solo, interfere diretamente na 
susceptibilidade à compactação, na disponibilidade hídrica, na capacidade de troca de cátions (Klein 
et al., 2013) 

Esse trabalho tem como objetivo conhecer as características físicas textural do solo do IFRN 

Campus Macau, para indicação de diversas formas de manejo. Uma vez que o conhecimento dessas 

servirá para indicação de diversas formas de manejo e ser útil ao Grupo de Recursos Pesqueiros, 

pois esses necessitam construir viveiros para utilização em aulas e experimentos, que devem ser 

construídos nas dependências do Campus. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A textura do solo refere-se à distribuição das partículas sólidas minerais quanto ao seu 

tamanho. Tradicionalmente as partículas do solo são divididas em três frações de tamanho, 

chamadas frações texturais: areia, silte e argila (Reichardt & Timm, 2012). Segundo Gee & Dani 

(2002) diversos métodos de classificação podem ser usados para definir limites arbitrários e analisar 

tamanho de partículas. 

Segundo as classificações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a fração areia varia entre (2 mm – 0,05 

mm), o silte (0,05 mm – 0,002 mm) e a argila (< 0,002 mm). Na classificação da Sociedade 

Internacional de Ciência do Solo (ISSS) a fração areia está entre 2 mm – 0,02 mm, o silte (0,02 mm 

– 0,002 mm) e a argila (< 0,002) (Ferreira, 2010). Assim, deve-se buscar cada vez mais, metodologias

que sejam capazes de quantificar com a maior exatidão possível os teores de areia, silte e argila dos

solos.

Bertoni e Lombardi (1999), afirmam que nenhum solo é composto exclusivamente de uma 

única fração, há sempre uma mistura das três, sendo as porcentagens das diversas frações que irão 

diferenciar os tipos de textura. Como exemplo citam as seguintes denominações: arenosa, arenosa-

francosa, francoarenosa, franco-siltosa, entre outras. 

O conhecimento da textura do solo é considerado um fator de extrema importância para a 
agricultura, pois conhecê-la contribui para todo o manejo de um sistema agrícola. A textura é um 
dos parâmetros de solo utilizados no Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação 
(Andrade et al., 2011). Nos Manuais de Recomendação de Adubação as recomendações variam de 
acordo com os teores de argila dos solos (CQFS, 2004; Ribeiro et al., 1999). A textura do solo 
interfere em várias propriedades do solo, entre elas estão a densidade a resistência mecânica do 
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solo à penetração (RIBON & TAVARES FILHO, 2004), a porosidade, a retenção de água e a 
disponibilidade de nutrientes. 

Alguns componentes da granulometria como o silte e a argila podem ser utilizados como 
variáveis em modelos de pedotransferência (Budiman et al., 2003) e também são considerados 
critérios para classificação de solos, assim como seus outros componentes (Embrapa, 2006). De 
acordo com Santos et al., (2015) para classificação do solo em um determinado local, a textura é 
muitas vezes a primeira e mais importante propriedade a ser determinada, pois a partir da textura, 
muitas conclusões importantes podem ser tomadas, uma vez que relaciona-se com retenção, 
movimento e disponibilidade de água, arejamento, disponibilidade de nutrientes, resistência à 
penetração de raízes, estabilidade de agregados, compactabilidade dos solos e erodibilidade. 

3  METODOLOGIA 

As coletas de solos foram casuais no campus para compor uma amostragem aleatória e com 

isso represente da melhor maneira as características físicas dos solos do campus. 

As amostras foram coletadas dentro do Campus Macau – IFRN, conforme indica a figura 1, 

essas formas denominadas de P1, P2 e P3. Tal que: P1 – Ponto 1: Localizado entre os tanques 

(viveiros) e o prédio novo; P2 – Ponto 2: Localizado entre o prédio novo e a torre; e P3 – Ponto 3: 

Localizado entre a quadra, estacionamento e parede frontal do campus. 

Figura 1: Planta do Campus Macau/IFRN, indicando a localização (P1, P2 e P3) dos locais onde foram coletadas as 
amostras. 

P3 

P1 P2 
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Foram coletados solos no intervalo de profundidade de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm, em cada 

um dos pontos (Figura 2). 

     Figura 2: Trincheira aberta para a coleta das amostras do solo. 

As amostras de solo, foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneiras de 2 mm para 

obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). O método do densímetro foi utilizado para determinar a 

granulometria do solo, conforme Embrapa (1997), que apresenta como princípio uma combinação 

de sedimentação e peneiramento do material analisado.  

A média das frações de argila, silte e areia foram plotadas no triangulo de classificação 

textural baseado no sistema Norte Americano de classificação, adotado pela Sociedade Brasileira 

de Ciência dos Solos (ABCS) segundo apresentado por Ferreira, (2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para as camadas de 0-20cm e 20- 40cm respectivamente, portanto verificou-se o predomínio de 

solos com textura franco-argilo-arenosa na média das amostras analisadas no Campus Macau (tabela 1). 

TABELA 1: Médias das porcentagens, de argila, silte e areia das análises físicas dos solos das regiões do 
município de Macau-RN, das camadas de 0-20 cm e 20- 40 cm de profundidade. 

 Composição Física 

Pontos Profundidade 
cm 

Argila % Silte % Areia % Classificação 

01 0-20 35 13 52 Argila Arenosa 

20-40 21 15 64 Franco Argilo Arenosa 

02 0-20 25 22 53 Franco Argilo Arenosa 

20-40 20 23 57 Franco Arenosa 

03 0-20 27 18 55 Franco Argilo Arenosa 

20-40 26 20 54 Franco Argilo Arenosa 

Média 0-20 29 18 53 Franco Argilo Arenosa 

20-40 22 19 58 Franco Argilo Arenosa 

Também foi observada uma pequena variação na textura dos solos analisados, com textura 

chegando a Argila Arenosa para o ponto 01 na profundidade 0-20cm, essa classificação se deve ao 

valor de argila, que chegou a 35% sendo a maior entre todas as amostras. Para o ponto 02 na 

profundidade 20-40 cm temos uma classificação, Franco Arenosa, onde a teor de argila foi de 20%, 

o valor limite para a transição entre a classificação.

Na análise textural que tem como base a classificação dos componentes sólidos, pode-se 

estabelecer a quantidade de areia, silte e argila contida na amostra. Os valores de areia se 

mantiveram equilibrados com seu maior valor de 64%, condição normal para solos Franco arenoso, 

pois precisam ter no mínimo 45% e no máximo 70% de areia. Como pode ser observada na figura 

02 apresentada abaixo. 
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Figura 02: Triângulo textural representando as porcentagens de areia, silte e argila da área analisada. 

Solos considerados arenosos são aqueles que apresentam menos de 20% de argila em sua 

composição, neste estudo foi verificada teores superiores a 22% de argila na média das amostras 

avaliadas, sendo classificada quanto a textura, como franco argilo-arenoso de acordo com o 

diagrama textural de classificação do tamanho das partículas, adotado pela SBCS também chamado 

de textura “média”. 
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5 CONCLUSÕES 

Os solos dos pontos analisados apresentaram textura, franco- argila- arenosa, com exceção 
do ponto 01, onde nos primeiros centímetros (0-20) possui uma classificação textural argilo arenosa. 

O ponto 01 com textura mais argilosa apresenta menor densidade de partícula e uma boa 
capacidade de retenção de água no solo, em relação aos demais. 

A pesquisa foi importante para trazer informações que contribuam no manejo 
conservacionista deste solo de maneira a minimizar impactos de manejo agrícola das terras e obras 
de engenharia e geotecnia. 

Essa pesquisa deve ter continuidade, pois para uma completa avaliação desse solo é 
necessário um estudo avaliando a umidade gravimétrica do solo e o teor de argila, utilizando 
estatística descritiva e geoestatística, em diferentes camadas de profundidade. 
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RESUMO 

O presente artigo trata sobre a interdisciplinaridade 
entre Biologia e Matemática, a “biomatemática”, 
mais precisamente no que envolve o crescimento das 
populações, a junção dessas disciplinas facilita na 
resolução de problemas do nosso cotidiano 
envolvendo esses ramos, pois a biologia possui 
problemas complexos e a Matemática através do 
processo de modelagem, busca gera caminhos para 

interpretá-los. Dessa forma os modelos matemáticos 
são utilizados para prever ou dar uma compreensão 
de problemas do nosso cotidiano ou do nosso futuro. 
Aqui, abordaremos alguns modelos de crescimento 
populacional, como o modelo de Malthus, Verhulst, e 
Gompertz, esses representam o comportamento de 
uma determinada população através de equações 
diferenciais. 

PALAVRAS-CHAVE: Biomatemática, Modelagem, Crescimento populacional. 

POPULATION GROWTH IN A MATHEMATICAL VISION 

ABSTRACT 

This article discusses the interdisciplinary Biology and 
Mathematics, the "biomathematics", more precisely 
in involving the growth of the population, the 
combination of these disciplines facilitates in our 
everyday problem solving involving these branches, 
because biology has complex problems and 
mathematics through the modeling process, search 

generates ways to interpret them. Thus the 
mathematical models are used to predict or give an 
understanding of problems of everyday life or our 
future. Here, we discuss some models of population 
growth, as the model of Malthus, Verhulst, and 
Gompertz, these represent the behavior of a given 
population through differential equations. 

KEY-WORDS:  Biomathematics, Modeling, Population growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Matemática é uma ciência que abrange várias ramificações, desde o processo de 

codificação da linguagem até há outros ramos de estudos, como a Física, Química, e Biologia. E é 

através do processo de Modelagem Matemática, que é uma das melhores maneiras de sintetizar 

informações, e gerar novos conhecimentos, que se transformam problemas reais envolvendo 

esses campos, em modelos matemáticos, e assim, a fim de prever o comportamento dos mesmos, 

é que surgiram diversos campos de estudos, como a biomatemática a qual iremos da ênfase.  

Com a biomatemática, surgiram diversas possibilidades para estudar, e interpretar os 

fenômenos da natureza, pois a Biologia complementa a Matemática e vice-versa, dessa maneira se 

criam possibilidades de compreender as aplicações matemáticas no nosso cotidiano, 

proporcionando dessa forma, uma melhor absorção das ideias pelos estudantes, que relacionado 

problemas reais com outras questões conseguem entender como se dão esses modelos, temos, 

como exemplo, o modelo do crescimento populacional.  

Sabemos que, uma população é formada por um conjunto de indivíduos de uma mesma 

espécie que vive em determinada área durante certo tempo, e é o desenvolvimento desses 

indivíduos que observamos no crescimento populacional, a Matemática transforma as 

informações biológicas em hipóteses e teorias, e criam um modelo matemático cuja finalidade é 

descrever a evolução temporal da população a partir dos dados inicias nesse caso mais 

precisamente o modelo matemático que representa o crescimento das populações é o 

crescimento exponencial. 

O estudo da biomatemática, se comparado ao estudo de outras ciências, como a biofísica e 

a bioquímica, ainda é um estudo recente, mais que esta em constante desenvolvimento, e assim 

vem se tornando uma ferramenta indispensável nos estudos de diversos campos, ajudando-nos a 

compreender de uma melhor maneira os problemas do nosso cotidiano. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A interdisciplinaridade entre Matemática e Biologia, surgir no âmbito educacional, como 
método para auxiliar no processo de aquisição da aprendizagem, no que condiz o estudo das 
disciplinas. A aplicação do processo de Modelagem na observação do crescimento populacional 
torna-se um instrumento eficaz, podendo ser observada, como uma estratégia de Ensino 
aprendizagem, para desperta nos alunos a produção do conhecimento, Brasil em seu texto de 
(1999) aborda acerca dos conhecimentos matemáticos absolvidos pelos alunos, afirmando que é 
preciso que o aluno perceba a Matemática como um sistema de códigos e regras que tornam a 
linguagem de comunicação ideias para permite o modelamento da realidade e por consequência 
sua interpretação. 
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Dessa forma, a produção do conhecimento de Matemática promovido pelos alunos é 
gerada pela maneira com a qual o professor os repassou, cabendo a ele implantar em sala de 
aula  o exercício do raciocínio criativo, sendo o processo de modelagem, uma forma de ensina 
Matemática de maneira mais agradável e interessante, uma vez que, a matéria será relacionada com o 

cotidiano dos alunos, Bassanezi (2006) á descreve; “a modelagem matemática consiste na arte de 
transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas 
soluções na linguagem do mundo real”. Assim, espera-se que os alunos os compreendam de forma 
eficaz ou pelo menos que assimilem os conteúdos ao seu cotidiano, fazendo com que aprendam 
de maneira mais abrangente. 

Sendo assim, entendemos que não é possível que a Matemática seja trabalhada de forma 
descontextualizada, tendo em vista que ela esta presente na vida de cada um; 

Espera-se que os alunos saibam usar a Matemática para resolver problemas 
práticos do quotidiano; para modelar fenômenos em outras áreas do 
conhecimento; compreendam que a Matemática é uma ciência com características 
próprias, que se organiza via teoremas e demonstrações; percebem a Matemática 
como um conhecimento social e historicamente construído; saibam apreciar a 
importância da Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico. (BRASIL, 
2006, p.69). 

 A modelagem matemática se concretiza, como uma maneira de trabalhar os diversos 
conteúdos matemáticos, partindo de um aspecto prático e concreto, buscado modelar a realidade, 
Bassanezzi (2002) afirma que “a modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar 
e entender, em outras palavras, participar do mundo real com capacidade de influenciar em suas 
mudanças".  

Nesse contexto, a Matemática aplicada a Ciências biológicas está sempre relacionada a 
fenômenos do mundo real, os modelos matemáticos de crescimento populacional são vários, e 
surgem a partir de problemas concretos e reais, esses modelos são utilizados em diversas 
situações, como por exemplo, para modelar e projetar populações, reproduzindo esses valores nos 

censos populacionais, além de modelar populações de plantas, animais e entre outros. Assim sendo, a 
modelagem matemática pode ser utilizada como método cientifico, tornando-se um importante 
instrumento de pesquisa. 

3 METODOLOGIA 

O artigo constitui-se como pesquisa bibliográfica, baseada em livros, monografias e artigos 

científicos, disponíveis na biblioteca e na internet. Tratando-se mais especificamente, de uma ação 

desenvolvida por bolsistas do programa institucional de iniciação a docência, PIBID/CAPES do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz.  

A ação sobre Modelagem Matemática foi desenvolvida na Escola Publica Estadual Virgílio 

Furtado, situada na cidade de Lages Pintadas-RN, com objetivo de apresentar aos alunos das 
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turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, o estudo da Matemática através da 

interdisciplinaridade como a Biologia, mostrando como a Matemática de uma forma, ou de outra, 

esta presente em nosso cotidiano através do processo de modelagem.  

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

4.1 Modelo do crescimento populacional de Malthus (Modelo Malthusianismo) 

O primeiro modelo de crescimento populacional foi criado pelo economista Thomas Robert 

Malthus (1766-1834), que é considerado o pai da demografia, para Malthus o crescimento da 

população humana se dava por meio da progressão geométrica e a produção de alimentos se dava 

por progressão aritmética, segundo, Cunha (2013) “A taxa de crescimento relativo de uma 

grandeza, é dada pela razão entre seu aumento e o seu valor inicial”. 

Malthus não acreditava que existiam fatores que pudessem contribuir para inibir o 

crescimento populacional, tais como o aumento da taxa de mortalidade, através das guerras, 

misérias, ou qualquer outra catástrofe da natureza. Dessa maneira a população crescia 

indefinidamente ou desaparecia sem limites, sobre o assunto Simonato salienta que:  

A solução para evitar epidemias, guerras e outras catástrofes provocadas pelo 
excesso de população consistiriam, segundo ele, na restrição dos programas 
assistenciais públicos de caráter caritativo e na abstinência sexual dos membros 
das camadas menos favorecidas da sociedade.  

Matematicamente, o modelo de Malthus defende que a taxa de crescimento de uma dada 

população, e proporcional à população total do ambiente naquele instante. Assim, se P(t) for uma 

população total em um instante t o número P de indivíduos é promocional ao tempo, e K é uma 

constante de proporcionalidade com (k>0). Dessa forma o modelo contínuo de Malthus dar-se 

por: 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝑃.  (1) 

A equação anterior é chamada de equação diferencial, para Mancera (2002) “Uma Equação 

Diferencial é uma equação em que há uma função incógnita e sua(s) derivada(s)”. 

Sabendo que uma dada população é proporcional à própria população e que P(0) = P0, 

onde P0 é a população inicial que cresce a taxa de ekt temos que sua solução é dada por:  

P = P0 e
kt  (2) 

A figura abaixo mostra o gráfico de uma função exponencial, onde, segundo Bassanezi 

(2002), “o modelo de Malthus assume que o crescimento de uma população é proporcional à 
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população em cada instante”. Assim podemos observa que, inicialmente a velocidade do 

crescimento é lenta e a parti de determinado ponto ele cresce ligeiramente. 

Figura I - Gráfico do modelo contínuo; crescimento exponencial - fonte: 

http://www.euquerobiologia.com.br/2014/03/. 

O modelo discreto do crescimento populacional de Malthus é representado por P(t+1) -P(t) 

= αP(t), se P(0) = P0, neste modelo as mudanças acontecem a todo instante e sua solução é 

definida pela seguinte equação: 

P(t) = (1 + α)t P0  (3) 

Segundo o modelo Malthusiano, a população cresceria sem impedimentos, até que esse 

crescimento esbarasse no limite de sua sobrevivência, e disso resultariam a fome e a miséria. 

4.2 Modelo do crescimento populacional de Verhulst (modelo logístico) 

Pierre François Verhulst (1804- 1849) foi um matemático, que em por volta de 1837 fez um 

aprimoramento no modelo de crescimento populacional estabelecido por Malthus, em sua visão a 

população cresceria até chega a um limite máximo, e a partir desse ponto ela passaria a se manter 

em um estado estável.  Bassanezi (2002) diz que, “o modelo populacional de Verhulst supõe que 

uma população, vivendo num determinado meio, deverá crescer até que atinja um limite máximo 

sustentável”.  

Este modelo também é conhecido como Modelo Logístico, o qual leva em consideração a 

limitação dos recursos naturais ambientais, admitindo que a taxa de crescimento da população 

seja proporcional à população em cada instante, e não, mas constante, como descreve o modelo 

de Malthusiano. Sua equação diferencial é dada por: 
𝑑𝑁

𝑑𝑇
= 𝑎𝑁(1 −

𝑁

𝐾
) (4)
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Onde, dN é a  variação no tamanho populacional, dT a variação no tempo, a taxa intrínseca 

de crescimento populacional e N é o tamanho da população, o fator (1-N/K) elimina a explosão 

demográfica, e assim diferencia-se do modelo de crescimento populacional de Malthus. Pois é 

esse termo que faz com que a taxa de crescimento populacional torne-se zero quando a 

população N = K for atingida. Para Bassanezi “a equação incorpora a queda de crescimento 

populacional que deve estar sujeita a um fator inibidor de proporcionalidade”. 

Na figura abaixo, o gráfico que representa o modelo logístico de Verhulst, o qual mostra o 

crescimento de uma determinada população durante certo período de tempo. 

Figura II - Gráfico do modelo logístico; - fonte: http://www.euquerobiologia.com.br/2014/03/. 

4.3 Modelo do crescimento populacional de Gompertz 

Benjamin Gompertz (1779 – 1865) desenvolveu por volta de 1825 um modelo de 

crescimento populacional conhecido como curva de Gompertz, o qual segundo Bassanezi, “utiliza 

uma taxa de inibição da variável de estado proporcional ao logaritmo desta variável, ou seja, a 

taxa de crescimento é grande no início do processo, mudando rapidamente para um crescimento 

mais lento”. 

Para Bassanezi o modelo matemático que assume a resolução da curva de Gompertz e 

dado pela equação diferencial com condição inicial também conhecida como problema de Cauchy. 

Sendo x(0) = x0 e com a>0 e b>0, considerando a mudança da variável z = ln x, a solução para a 

equação é dada por: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥𝑙𝑛 𝑥 = 𝑥(𝑎 − 𝑏 𝑙𝑛 𝑥)    𝑑𝑧

𝑑𝑡
=

1dx

𝑥𝑑𝑡
= 𝑎 − 𝑏𝑧  (5) 

Nos dias atuais, este modelo é bastante usado na observação de desenvolvimentos de 

células, ou seja, para modelar uma evolução temporal, como o desenvolvimento de plantas, 

tumores e bactérias. 
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5 CONCIDERAÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou compreender de uma melhor forma, como se dá o crescimento das 

populações através de equações matemáticas utilizando-se do processo de modelagem e 

transformando assim problemas do nosso cotidiano em problemas matemáticos. Os modelos 

descritos no transcorrer do artigo vêm evoluindo ao longo tempo para adapta-se as necessidades 

humanas que estão em constante desenvolvimento. Além disso, o estudo prestou esclarecimento 

de como o processo de evolução da biomatemática é importante, já que facilita a compreensão de 

problemas biológicos através da modelagem.  

A breve revisão sobre os modelos populacionais de Malthus, Verhulst, e Gompertz 

apresentados no decorrer deste trabalho, representam três dos vários modelos existentes na 

literatura que estão relacionados com o crescimento populacional.  

Quando o modelo de Malthus surgiu foi muito criticado talvez por ter sido o primeiro 

modelo de crescimento populacional, mas também pelas limitações estabelecidas por ele, 

afirmando que a população teria um crescimento limitado, contudo a criação deste modelo foi 

muito importante para o desenvolvimento de vários outros.  

Os modelos de Verhurst e Gompertz apresentam uma alteração na taxa de crescimento da 

população, pois o modelo de Verhurst estabelece que a taxa de crescimento da população passe a 

ser constante a partir de determinado ponto, já o modelo de Gompertz defende que a taxa de 

crescimento populacional é grande no inicio do processo, mas sua mudança de estado dar-se 

rapidamente para um crescimento mais lento. 

Através do estudo desses três modelos relevantes da literatura, podemos observar a 

grande importância que as equações matemáticas possuem em nosso cotidiano, e o quanto a 

interdisciplinaridade entre Biologia e Matemática a “biomatemática” e eficaz no processo de 

elaboração de previsões sobre o crescimento de determinada população. 
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O ENVOLVIMENTO LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE SOMA DE 
FRAÇÕES 
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4

RESUMO 

Com o intuito de apresentar os jogos como alternativa 
metodológica, este trabalho buscou apresentar o ensino 
d frações através de um jogo criado pelos autores, o 
jogo: Baralho de Frações, onde o aluno pode aprender 
frações de forma mais dinâmica. O trabalho traz 
informações sobre a criação do jogo, como surgiu a ideia, 

como foi criado e como pode ser jogado. Além disso, o 
trabalho aborda o envolvimento lúdico no aprendizado 
da Matemática, o surgimento das frações no Egito e o 
atual conceito de fração. As pesquisas foram com base 
nos trabalhos de Carl Boyer, Sérgio lorenzato e A. L. S 
Petty.  

PALAVRAS-CHAVE: Baralho de Frações, jogos matemáticos, Matemática. 

THE PLAYFUL INVOLVIMENT IN THE SUM OF FRACTIONS OF LEARNING 
PROCESS 

ABSTRACT 

In order of introduce the games like a 
methodological alternative, this work sought to 
present the teaching of fractions through a game 
created by the authors, the game: playing fractions, 
where students can learn more dynamically 
fractions. The work provides information on the 
creation of the game, how did the idea, how it was 

created and how it can be played. In addition, the 
paper addresses the playful involvement in the 
learning of mathematics, the emergence of factions 
in Egypt and the current concept of fraction. The 
research was based on the work of Carl Boyer, Sergio 
Lorenzato and A. L. S Petty. 

KEY-WORDS: Deck fractions, math games, math.
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1 O ENVOLVIMENTO LÚDICO NO APRENDIZADO DA MATEMÁTICA 

Acredita-se que a construção do conhecimento ocorre de forma prazerosa e por isso 

os alunos devem ser expostos a situações didáticas que estimulem o seu interesse pelo conteúdo. 

Lorenzato (2006) acredita que, para o aluno, mais importante que conhecer essas 

verdades matemáticas, é obter a alegria da descoberta, a percepção de sua competência e 

compreender que a matemática é um campo de saber onde ele, o aluno, pode navegar. 

As atividades devem envolver os alunos, além de fazer com que eles sejam capazes de 

interagir melhor com os problemas, sempre os colocando em situações que favoreçam o 

desenvolvimento da criatividade aplicada diretamente sobre o objeto estudado, diferentemente 

do ensino tradicional, onde os alunos acabam assimilando os conteúdos a partir de problemas 

repetitivos, mas sem conseguir compreender o que fazem, já que a aprendizagem acontece de 

forma mecânica, não conseguindo estabelecer relações entre os novos conhecimentos e os 

anteriores. 

Portanto, pode-se alcançar resultados mais satisfatórios com a utilização de materiais 

lúdicos que envolvam o aluno e os problemas matemáticos, no sentido de proporcionar maior 

interação e prazer no seu aprendizado, facilitando assim, as relações numéricas abstratas, assim 

como a obtenção de um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais 

agradável, de modo a favorecer todo o processo de aprendizagem. 

Para que isso aconteça, o professor deve propor atividades significativas, causando o 

fascínio pela matemática, lançando maneiras diferentes de apresentar o conteúdo e incentivando 

os alunos na busca de soluções de forma inovadora e desejável.  

Um dos principais métodos agradáveis no ensino é a utilização de jogos. Para Petty 

(1995) “Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus próprios 

conhecimentos”. Além disso, o jogo promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, busca a 

interpretação de informações, levanta hipóteses, coordena diferentes pontos de vista e estimula a 

encontrar soluções. 
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2 FRAÇÕES 

O conteúdo de Matemática, fração propriamente dito, é um conteúdo que é introduzido 

de diferentes formas, dentre estas encontramos concepções corretas e erradas 

consequentemente. Este conteúdo é apresentado muita das vezes por pedagogos ainda no ensino 

fundamental I. O interessante mesmo é que os professores de Matemática ou até mesmo 

pedagogos que ministram aulas no fundamental I, busquem métodos corretos e metodologias 

facilitadoras da mediação deste conteúdo tão significativo na vida acadêmica dos estudantes. 

Mas na verdade, o que é fração? 

Antes de apresentarmos o conceito de fração, apresentaremos uma ilustração que 

mostrará partes de um todo, como o autor Luíz Roberto Dante (DANTE, 2009) em sua coleção faz 

relação, como parte/todo. 

A figura 1 apresenta um bolo fracionado, ou seja parte de um todo, o bolo contém seis 

fatias e o menino tem uma de seis fatias e a menina tem cinco de seis fatias. 

As frações pertencem ao segundo conjunto dos conjuntos numéricos, o conjunto dos 

inteiros representado pela letra Q, este conteúdo surgiu pela necessidade de representar números 

menores que os inteiros.  

Os números inteiros representados nas frações são chamados de numerador e 

denominador: 

O numerador são quantas partes foram utilizadas ou tomadas do inteiro, do todo, ou seja é 

o número inteiro escrito sobre o traço da fração. Já o denominador indica em quantas partes

 Figura 1: Fracionamento de um bolo 

1307



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

foram divididas o todo, desde que este número seja diferente de zero, ou seja o denominador não 

admite zero. 

Tomando ainda, a figura 1 como referencial faremos a relação: 

Menino possui   de fatias de bolo. 

Menina possui   de fatias de bolo. 

Essas frações apresentadas acima podem ser lidas como: um sexto e cinco sextos 

respectivamente, ou um seis avos e cinco seis avos. 

No conteúdo de fração, temos vários tipos, como: fração própria, imprópria, aparente, 

equivalente e irredutíveis. E apresentaremos o conceito do último exemplo da fraçãoirredutível, 

pois o jogo apresentado neste trabalho refere-se a este tipo de fração. 

As frações irredutíveis são aquelas que possuem o numerador e denominador primos entre 

si, e podemos encontrar a fração irredutível simplificando-as. 

Esse é um exemplo de uma fração irredutível, pois não podemos dividir o numerador e o 

denominador pelo um divisor comum.  

A seguir apresentaremos, um pouco do contexto histórico do conceito de fração, no 

intuito de apresentar a professores de Matemática uma nova metodologia e fatos importantes 

que ocorreram ao decorrer da história de fração desenvolvida por uma civilização, podendo assim 

ser apresentado esses fatos ocorridos aos alunos, estimulando assim novas descobertas.  
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3 O SURGIMENTO DO CONCEITO DE FRAÇÃO DO EGITO 

Egito, civilização de uma longa e magnífica história e que deixou um grande legado 

quanto á sua cultura, arquitetura, mitologia, e o famoso Rio Nilo. O Egito também é lembrado 

pelas suas múmias, faraós, pirâmides, entre outras coisas de sua cultura que ficaram marcadas e 

que são lembradas até os dias de hoje. Além de tudo isso, os egípcios foram os responsáveis por 

grandes avanços matemáticos que foram de grande valia para a humanidade.  

Segundo Cavalieri “As frações foram criadas há milhares de anos, no antigo Egito, no 

tempo dos faraós e pirâmides. Os egípcios, já utilizavam frações, embora possuíssem notações 

apenas para as frações da unidade e as frações2/3 e 3/4. (CAVALIERI, p. 17, 2005) 

O rio Nilo foi fundamental na história de diversas civilizações, principalmente para a 

civilização egípcia. Na época, com cerca de 1000 km de comprimento e com cerca de 10 a 20 km 

de largura, o Rio Nilo era o responsável pelo desenvolvimento da agricultura, pelo abastecimento 

de água, a pesca e os plantios eram feitos nas margens do Rio Nilo.No entanto, a grande 

preocupação dos egípcios era a inundação anual, pois, suas principais atividades dependiam do 

ciclo do rio, de suas cheias e vazantes.  

Devido às inundações do Rio Nilo, as terras que eram marcadas e divididas precisavam ser 

novamente medidas, pois, No período de inundações, as demarcações eram desfeitas, e os 

geômetras tinham que medir novamente com o uso de cordas, que seria uma espécie de medida. 

Os responsáveis por essa marcação eram chamados de esticadores de cordas. 

As cordas tinham como unidade de medida o “côvado”, uma medida baseada no 

tamanho do antebraço do faraó. As cordas eram dividas em vários nós, onde a distância de um nó 

a outro, representava um côvado. A partir das dificuldades encontradas nas divisões em partes 

iguais, que surgiu a necessidade do uso dos números fracionários no Egito, pois, por mais precisas 

que fossem as medições, dificilmente a área do terreno seria um número inteiro.  

Quanto às representações, os egípcios utilizavam notações apenas para as frações cujo 

numerador é 1(frações da unidade), para   e  . Para usar outras frações, os egípcios expressavam 

  Figura 2: Períodos que dependiam do Rio Nilo 
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termos de frações da unidade.Seus registros eram feitos por meio dos hieróglifos, um dos seus 

sistemas de escritas. Segundo C. Boyer, 

Para facilitar a redução de frações próprias "mistas" à soma de frações unitárias, o Papiro 

de Rhind começa com uma tabela fornecendo 2/ n como soma de frações unitárias, para 

todos os valores de n de 5 a 101. O equivalente de 2/5 é dado como 1/3 mais 1/15; 2/11 é 

escrito como 1/6 mais 1/66; e 2/15 é expresso como 1/10 mais 1/30 O último item da 

tabela decompõe 2/101 em 1/101 mais 1/202 mais 1/303 mais 1/606. ( C. BOYER, 2012 p. 

31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Papiro de Rhind 

Figura 4: A representação do sistema de 

numeração do povo egípcio. 
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4 BARALHO DE FRAÇÕES 

Levando em consideração as vantagens do ensino de Matemática através de jogos, 

pensou-se na possibilidade de se criar um jogo de cartas que envolvesse operações com frações, 

especificamente adição de frações. No processo de criação do jogo, utilizou- se todas as cartas 

possíveis que representassem frações próprias irredutíveis, com numeradores e denominadores 

únicos, ou seja, entre 1 e 9. Dessa forma, foi possível obter 27 (vinte e sete) frações: 

Neste jogo se utilizou todas as cartas possíveis que representassem frações próprias 

irredutíveis, com numeradores e denominadores únicos, ou seja, entre 1 e 9. Dessa forma, foi 

possível obter 27 (vinte e sete) frações: 

Contudo, foram ainda criados três tipos de naipes (figura 5) para representar as cartas e, 

cada uma das 27 frações escolhidas, foi representada por esses naipes, totalizando assim, 81 

cartas. 

Figura 6: Naipes do baralho 

A ideia principal do jogo éestimular o aluno a praticar, de forma descontraída, soma entre 

frações, exigindo atenção, estratégia, concentração e raciocínio lógico, consolidando ainda mais o 

conhecimento do aluno sobre operações envolvendo frações. 

É possível estabelecer diversas formas de se jogar. Uma delas envolve entre 3 e 6 

jogadores que receberão 3, 6 ou 9 cartas, no início da partida. O objetivo é formar trincas 

Figura 5:Representação das frações egípcias. 
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(conjunto três cartas), cuja soma de suas frações seja igual a 1 (uma) unidade de valor, vencendo o 

jogo aquele que primeiro formar todas as trincas possíveis com as cartas que dispor, restando-lhe 

apenas a carta de descarte.Assim, os jogadores necessitarão utilizaras cartas que restaram sobre a 

mesa, a fim de alcançarem a soma desejada entre as cartas que compõem a trinca, sempre 

descartando uma carta para cada outra que adquirirem, de modo que sempre permaneçam com a 

mesma quantidade de cartas recebida no início da partida. 

Visando tornar o jogo ainda mais competitivo, algumas cartas foram adicionadas ao 

baralho, como a “Carta Zero” – que tem a finalidade de somar o número 0 (zero) às duas outras 

cartas que, por si só, já totalizem 1 unidade de valor –; além da “Carta Mestre” – que contém 

quatro frações numa só carta –,podendo se somar qualquer uma de suas frações às outras duas 

cartas, a fim de totalizarem 1 unidade de valor. 

Com as 81 cartas representando as frações irredutíveis escolhidas, as 7 Cartas Mestre e as 

4 Cartas Zero, o jogo contém 92 cartas disponíveis aos jogadores.As figuras 6, 7,8 e 9, 

exemplificam algumas formas de se obter a soma desejada e, consequentemente, vencer o jogo. 

  

 

 

 

 

 
  
         

Lorenzato (2006) acredita que, para o aluno, mais importante que conhecer essas 

verdades matemáticas, é obter a alegria da descoberta, a percepção de sua competência e 

compreender que a matemática é um campo de saber onde ele, o aluno, pode navegar. 

A utilização de jogos no ensino da matemática promove a interação entre os alunos e 

desperta o prazer em aprender novos conhecimentos de forma divertida e prazerosa. Para Petty 

(1995) “Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus próprios 

Figura 7: Exemplo de como uma partida pode 

ser ganha com três naipes iguais. 

Figura 8: Exemplo de uma partida ganha com 

três naipes diferentes. 

Figura 10: Exemplo de uma partida ganha com a 

ajuda da carta zero. 

Figura 9: Exemplo de uma partida 

ganha com a ajuda da carta mestre. 
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conhecimentos”. Além disso, o jogo promove o desenvolve a capacidade cognitiva, busca a 

interpretação de informações, levanta hipóteses, coordena diferentes pontos de vista e estimula a 

encontrar soluções. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi parte da avaliação da disciplina de Laboratório de ensino de Matemática, 

visando o desenvolvimento de materiais didáticos por parte dos alunos da disciplina, sendo 

significante esta fase da ementa do curso, pois os professores precisam desenvolver esta 

habilidade para melhor exercer sua carreira docente, tendo como objetivo principal o bom ensino 

e aprendizagem de Matemática. 

Ao concluirmos este trabalho, percebemos a eficácia que há no uso de jogos para o ensino 

de Matemática, bem como na utilização dos mesmos como facilitadores do ensino de diversos 

conteúdos matemáticos, tendo a certeza que quando bem utilizado e levado a sério por 

professores e alunos, esse método pode auxiliar o docente em sala de aula e amenizar as lacunas 

encontradas ao decorrer das ministrações dos conteúdos. 
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CONSTRUINDO UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DO 
JOGO TRILHALOGARÍTMICA 

Jailson Benedito do Nascimento¹, Kaline Souza dos Santos² 

 ¹Discente do curso técnico em Eletrotécnica – IFRN. e-mail:jailsonncimento700@yahoo.com.br; 

²Professora de Matemática - IFRN. e-mail: kaline.santos@ifrn.edu.br 

RESUMO 

O presente artigo teve como propósito apresentar a 
eficácia da utilização de um jogo como recurso 
didático, para o ensino de logaritmos. Este jogo foi 
aplicado em uma turma do primeiro ano do Ensino 
Médio. Para a produção do jogo, chamado 
Thilhalogarítmica foram necessários o software 
arquitetônico BricsCAD V15 e o Photoshop CS3, a 
escolha das questões que iriam compor o jogo e a 
construção de um dado para sortear as quantidades 
de casa que cada participante iria andar. A turma foi 
separada em cinco grupos de cinco 
componentes.Após a manipulação do jogo, 
percebemos que os alunos tinham mais facilidade de 
interagir tanto com o conteúdo em questão como 

com os colegas, além de favorecerna aprendizagem 
de conteúdos em sala de aula, contribuiu, também, 
no desenvolvimento e manuseio dos logaritmos 
tornando o ensino de matemática mais prazeroso, 
aumentando assim a motivação e o interesse pela 
matemática. Diante disso, a utilização dos jogos 
promoveu, como esperado, uma aprendizagem mais 
significativa, estimulou o cálculo mental, a dedução 
de estratégias, a construção de conceitos, o raciocínio 
lógico-dedutivo, a organização, a concentração e o 
senso cooperativo, ou seja, aumentou a socialização e 
as interações interpessoais, por fim, ajudou a 
desenvolver nos alunos capacidades, habilidades 
cognitivas e sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem significativa, ensino de matemática,jogo, logaritmos, trilhalogarítmica. 

BUILDING A SIGNIFICANT LEARNING THROUGH THE GAME 
TRILHALOGARÍTMICA 

ABSTRACT 

This article aimed to present the effectiveness 
of using a game as a teaching resource for 
the logarithms of education. This game was applied 
to a group of first year of high school. For the 
production of the game, called 
Thilhalogarítmica took the architectural software 
BricsCAD V15 and Photoshop CS3, the choice of 
questions that would render the game and the 
construction of a die to give away the amount of 
house that each participant would walk. The class 
was separated into five groups of five componentes. 
After manipulation of the game, we realized that 
students were better able to interact both with the 
content in question as with colleagues, and 

favorecerna learning content in the classroom, 
contributed Also, the development and handling of
logarithms making the most 
pleasurable math education, increasing 
motivation and interest in mathematics. 
Therefore, the use of games promoted, as 
expected, a more meaningful learning, 
stimulated the mental calculation, deduction 
strategies, building concepts, the logical-deductive 
reasoning, organization, concentration and co-
operative sense, ie increased socialization and 
interpersonal interactions ultimately helped 
develop in students skills, cognitive and social skills.

KEY-WORDS: Meaningful learning, teaching math, game, logarithms, trilhalogarítmica. 
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1   INTRODUÇÃO 

Os logaritmos é um método bastante eficaz que podemos transformar cálculos 

gigantes em pequenos cálculos, é uma ferramenta com enumeras vantagens e uma 

delas é que podendo realizar multiplicações em adições e divisões em subtrações 

como nas propriedades das exponenciais. Na antiguidade os astrônomos e 

navegadores faziam cálculos enormes, mas a descoberta dos logaritmos simplificou o 

trabalho que era muito árduo, hoje temos calculadoras e computadores muito avançados 

com a função de desempenhar vários cálculos ao mesmo tempo tornando o que era difícil 

em algo fácil. 
No fim do século XVI, o desenvolvimento da Astronomia e da Navegação 

exigia longos e laboriosos cálculos aritméticos. Um auxílio precioso já fora obtido com 
a recente invenção das frações decimais, embora ainda não suficientemente difundida. 
Mesmo assim, achar um método que permitisse efetuar com presteza multiplicações, 
divisões, potenciações e extração de raízes era, nos anos próximos de 1600, um 
problema fundamental (LIMA, 1996, p.1). 

No inicio do século XVII com a necessidade de facilitar os cálculos da Astronomia 

e da Navegação. Já era utilizada a idéia de manipular operações mais complicadas, como 

multiplicação e divisão, por operações menos complexas, como adição e a subtração. 

Os inventores dos logaritmos foram o Suíço Joost Burgi (1552-1632) e o escocês John 

Napier (1550-1617), onde seus trabalhos são independentes. Anos antes de Napier 

elaborar suas tabuas de logaritmos, Michel Stifel (1486-1567) já trabalhava com as suas 

tabelas numéricas para reduzir os de cálculos. Segundo Boyer (1974), essa idéia é de 

reduzir operações, surgiu antes disso, com Arquimedes. 

 Figura1.JohnNapier (1550 -1617)  Figura2.JoostBurgi (1552-1632) 
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Os logaritmos são uma ferramenta bastante eficaz que pode ser utilizada em 

resoluções de problemas onde não seja possível o uso de exponencial, os logaritmos têm 

funções importantes em diversas áreas, alguns exemplos de seu uso são na química para 

calcular o PH das substâncias, e também é usada na escala Richter que é uma 

escalalogarítmica. 

Diante disso, surgiu a ideia de realizarmos este trabalho, sob a orientação da 

professora de Matemática Kaline Souza, buscando diversificar as técnicas de ensino, 

principalmente em alguns temas que percebíamos que os estudantes aprendiam 

mecanicamente. Um deles, o ensino de logaritmos, é apresentado nos livros didáticos 

do Ensino Médio com textos que nos parecem pouco explicativos, com excesso de 

fórmulas e exercícios repetitivos. Com isso, resolvemos elaborar um jogo educativo, 

chamado de Thilhalogarítmica,para a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. 

Jogo esse, que constitui o produto final de nossos estudos. 

Nosso objetivo nesse jogo é facilitar a construção do conceito de logaritmo e 

suas propriedades, fazendo que o aluno possa interagir de forma mais direta com o 

conteúdo podendo chegar às próprias estratégias para resolução de problemas de 

forma dinâmica e divertida, buscando despertar o interesse do aluno para o conteúdo 

em questão. De início fizemos um estudo preliminar das dificuldades de aprendizado 

dos logaritmos que serão mostradas nos próximos tópicos. 

O jogo foi aplicado no Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – Câmpus João Câmara para vinte e cinco alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio do Curso Técnico de Eletrotécnica. 

2   MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para desenvolvimento deste artigo consistiu em uma 

pesquisa online e bibliográfica sobre detalhes da história, definição e das propriedades dos 

Logaritmos, de onde veio? Quem descobriu? E pra que serve? E como ensinar de forma 

prática?. As aplicações práticas de suas características e seus diferentes métodos para o 

ensino aprendizagem. 
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A primeira etapa foi introduzir o assunto de logaritmos para os alunos com 

enfoque na História da Matemática. Foram mostradas as principais contribuições e 

descobertas, assim comoos matemáticos envolvidos, para tornar essa aula mais prazerosa 

usamos o recurso didático PREZI, fazendo assim um passeio na linha do tempo. Em 

seguida, definiu-se o conceito de logaritmos e as suas propriedades básicas 

detalhadamente.  

Na segunda etapa mostramos a proposta da produção de um jogo para facilitar o 

ensino e aprendizagem da turma. Porém, foi de suma importância aplicar, antes do 

jogo,um questionário para avaliar o que os alunos acharam do conteúdo de logaritmos 

apenas com uma aula tradicional e mecânica. Após a coleta desses dados, que será 

mostrado no próximo tópico, iniciamos a construção do jogo. 

Gráfico 1: Antes do Jogo 

Ainda nesse prisma de abordagem, na terceira etapa apresentamos os materiais 

para a elaboração do jogo, o qual chamou de Trilhalogarítmica. Os materiais foram: a 

utilização do software arquitetônico BricsCAD V15 para o desenvolvimento da Trilha e o 

Photoshop CS3 que foi utilizado para melhorias no visual do jogo, após o desenvolvimento 

da Trilha realizou-se a escolha das questões que iriam compor o jogo e realizar as impressões 

das Trilhas e do banco de questões, 
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Figura 3.Trilhalogarítmica, jogo desenvolvido com a perspectiva de auxiliar no ensino 
aprendizagem de logaritmos para os alunos do primeiro ano do Ensino Médio. IFRN, 2014. 

Na quarta e última etapa dividimos a turma em cinco grupos de cinco componentes 

para a aplicação do conceito de logaritmos e o aprofundamento das suas propriedades 

básicas por meio do recurso didático produzido, o jogo Trilhalogarítmica. 

Com isso, ao final do jogo aplicamos outro questionário para os alunos 

perguntando se acharam essa abordagem de ensino significativa para o ensino dos 

logaritmos. O resultado dessa pesquisa será mostrado no tópico a seguir. 

foi necessário um dado para sortear as quantidades de casa que cada participante vai andar no 

decorrer do jogo. O produto final ficou da seguinte forma: 
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Gráfico 2: Depois do Jogo 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O jogo foi aplicado no Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – Câmpus João Câmara para vinte e cinco alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio do Curso Técnico de Eletrotécnica na aula da professora Kaline Souza.  

Percebemos que quando cada grupo iniciou a partida, muito alunos consideraram o 

jogo difícil por envolver as propriedades de logaritmos, porém no decorrer do seu 

desenvolvimento todos os participantes puderam sanar as dúvidas existentes sobre esse 

conceito. Podemos afirmar que o jogo representou um desafio para os alunos, o 

interesse em ganhar dos adversários, garantiu-lhes o dinamismo e o envolvimento 

com atividade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento intelectual, a interação 

com os demais colegas e professora, interesse e prazer pela matemática, a concentração e 

a organização. 

A seguir serão mostrados dois resultados de pesquisas aplicados na turma servindo 

como fundamentação do que foi discutido no parágrafo anterior. O primeiro resultado foi 

antes do jogo e o segundo resultado após o jogo. 
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Gráficos 2 e 3: Comparação 

Logo, com essas simples análises é fácil observar que o ensino de forma 

tradicional e mecânico não é nada atrativo e motivador para os alunos. Cabe ao 

professor reavaliar o seu método de ensino e utilizar técnicas mais atualizadas e que 

envolva os alunos nas atividades propostas. Por isso, utilizamos como técnica de ensino 

para esse trabalho o uso do jogo como aprendizagem significativa para o ensino dos 

logaritmos. Vale destacar outras tendências didáticas que podem ser aplicadas: Resolução 

de Problemas, História da Matemática com enfoque nas apresentações de Teatro, Poesia e 
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Música, Modelagem Matemática, o uso dos TIC's, a Etnomatemática e por fim, os 

Jogos e os Materiais Manipuláveis. Com isso podemos afirmar que alcançamos êxito na 

concretização dos objetivos da atividade. 

4   CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se concluir que o uso do jogo como 

recurso didático contribuiu para aprendizagem significativa no ensino da matemática, 

com ênfase nos logaritmos, pois com o auxilio da Trilhalogarítmica os alunos 

desenvolveram e assimilaram o conteúdo em questão. 

Com o planejamento, a elaboração e a aplicação dessa atividade, podemos perceber 

que a utilização de jogos didáticos tem uma relevante influência no processo ensino-

aprendizagem. Mas, é preciso cuidado ao utilizá-los em sala de aula. É preciso que o 

professor saiba utilizá-los de modo a contribuir na aprendizagem do aluno, não como 

instrumentos recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores deste processo. 

Portanto, é preciso que estas atividades tenham objetivos claros e possíveis de se 

alcançar. É uma excelente oportunidade de mudar a rotina cansativa das aulas de 

matemática tradicionais e propicia além de uma aprendizagem interativa e divertida, a 

socialização dos educandos no ambiente escolar. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AO ENSINO 
MÉDIO NA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS: ESTUDO DE CASO IFRN- 

CAMPUS SANTA CRUZ 

RESUMO 
O presente trabalho foi desenvolvido nas aulas do 
segundo período do curso de licenciatura matemática 
na disciplina metodologia do trabalho cientifico, a 
discussão sobre o rumo da educação brasileira tem se 
intensificado com os programas lançados pelo 
governo federal para a melhoria na qualidade da 
educação básica, entre eles, O Programa de 
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 
na Modalidade de Jovens e Adultos. As politicas 
educacionais têm priorizado a alfabetização dos 
jovens e adultos e a qualificação da mão de obra, com 
o intuito de reduzir os índices de analfabetismo,

evasão e reprovação. O presente trabalho teve como 
principal objetivo analisar o perfil socioeconômico 
dos alunos do EJA do IFRN- Campus Santa Cruz e a 
sua relação com o rendimento escolar dos mesmos. 
Assim, as informações foram coletadas através de 
questionários com perguntas fechadas que buscaram 
conhecer o perfil socioeconômico e o rendimento 
escolar de cada aluno. O questionário foi aplicado a 
16 alunos do EJA, no qual foi observado que a maioria 
dos entrevistados não possui poder aquisitivo para 
investir na sua capacitação, deixando a 
responsabilidade para os governantes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de jovens e adultos; Profissionalização; Competitividade. 

INTEGRATION OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAM TO SECONDARY 
EDUCATION IN YOUTH AND ADULT TYPE : CASE STUDY IFRN- CAMPUS SANTA 

CRUZ  

ABSTRACT

This work was developed in the classes of 
the second period of the course of mathematics 
degree in the discipline methodology of scientific 
work, the discussion on the direction of Brazilian 
education has intensified with the programs launched 
by the federal government to improve the quality of 
basic education, among they, the Integration Program 
of Vocational Education to High School in Youth and 
Adult mode. Educational policies have prioritized 
literacy of young people and adults and the 
qualification of the workforce, in order to reduce 
illiteracy rates, dropout and failure. This study aimed  

to analyze the socioeconomic profile of the students 
of the EJA IFRN- Campus Santa Cruz and its 
relationship with academic achievement thereof. 
Thus, the information was collected through 
questionnaires with closed questions that sought to 
know the socioeconomic profile and the academic 
performance of each student. The questionnaire was 
applied to 16 students of the EJA, in which it was 
observed that most respondents do not have 
purchasing power to invest in their training, leaving 
the responsibility to the rulers
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1    INTRODUÇÃO 

Estudar a história do EJA no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia- campus Santa Cruz 

tem como finalidade fazer uma análise sobre a evolução dessa modalidade de ensino. Esta 

reflexão será desenvolvida dentro de uma contextualização histórico-social, para que se possam 

identificar as mudanças ocorridas, como também, compreender os fatores que contribuíram para 

o processo de desenvolvimento do EJA na rede federal de ensino. Programa de Integração da

Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA – que

visa oferecer oportunidades educacionais que integrem, na modalidade educação de jovens e

adultos, o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio ou o ensino fundamental à

formação inicial e continuada de trabalhadores. O projeto com o tema proposto pelo professor

Leandro deixou convicto pela ideia de realizarmos uma pesquisa com o objetivo de analisar o

perfil socioeconômico dos alunos da EJA vinculada ao IFRN campus Santa Cruz, optamos nesse

trabalho por analisar a relação do rendimento escolar com o seu perfil socioeconômico por meio

de questionário. A problematização que norteia o presente trabalho é Qual o perfil

socioeconômico dos alunos do EJA do IFRN-Campus Santa Cruz e a relação com o rendimento

escolar? O objetivo é analisar o perfil socioeconômico dos alunos do EJA do IFRN- Campus Santa

Cruz e a sua relação com o rendimento escolar;  Caracterizar o perfil socioeconômico dos alunos

do EJA do IFRN; Comparar o rendimento escolar dos alunos do EJA com seu perfil socioeconômico

e levantar alternativas para a melhoria do rendimento escolar dos alunos do IFRN. A escolha do

tema se deu por se tratar de um assunto de amplo discursão no âmbito educacional, pela

facilidade de acesso às informações e por essa modalidade de ensino está presente no IFRN-

campus Santa Cruz, no qual cursamos matemática. Nesse estudo, enfatizaremos a relação entre os

fatores socioeconômicos e o rendimento escolar dos alunos, buscando detectar quais os fatores

socioeconômicos que afetam no desenvolvimento desses alunos, oferecendo alternativas para

erradicar o analfabetismo, reduzir a evasão e os índices de reprovação, entre outras, que

proporcionem aos alunos melhoria na qualidade do ensino e competitividade no mercado de

trabalho.

2    METODOLOGIA 

O Presente trabalho pretende analisar o perfil socioeconômico dos alunos do EJA do IFRN-

Campus Santa Cruz, que possui uma população de 68 alunos, divididos em quatro turmas no turno 

noturno. Mas trabalharemos apenas com uma amostra de 16 alunos. O Objetivo desse trabalho é 

caracterizar o perfil socioeconômico dos alunos do EJA e propor alternativas para a obtenção de 
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melhores resultados no rendimento escolar através de um questionário com 16 perguntas 

fechadas. 

3    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Presente projeto de pesquisa baseia-se no documento base do PROEJA (Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e Adultos) e nas 

diretrizes nacionais da EJA (Educação de Jovens e Adultos), levando em consideração estudos 

realizados na rede federal de ensino. Nesse estudo, abordaremos as políticas públicas que buscam 

a integração da Educação profissional e básica e os fatores socioeconômicos que influenciam no 

processo de aprendizagem. 

 A partir dessa análise, observa-se que a maioria dos entrevistados, por não trabalharem, 

possuem tempo disponível para adquirir novos conhecimentos, mas não possuem poder aquisitivo 

para tal, por isso sua média oscila entre 2,5 e 7,0, pois tem renda familiar inferior á 1 salário e a 

outra parte dos entrevistados possuem renda familiar de 1 á 3 salários mínimos, por isso a sua 

média bimestral encontra-se acima de 7,0, pois tem maiores oportunidades para fazerem cursos, 

comprar livros, acessar internet, entre outros. 

4    CONCLUSÃO 

O Presente trabalho tem como principal objetivo Analisar o perfil socioeconômico dos 

alunos do IFRN-Campus Santa Cruz e a sua relação com o rendimento escolar. Ao Analisar o perfil 

socioeconômico, podemos concluir que a maioria é do sexo Feminino, têm mais de 21 anos, por 

isso optou por essa modalidade de ensino, mora em casa própria com saneamento básico e que 

alguns possuem veículo próprio para seu deslocamento. Vale ressaltar, que muitos mesmo tendo 

casa e veículo próprios, declararam que a renda familiar situa-se entre 1 a 3 salários mínimos. 

Além disso, a maioria não trabalha e são filhos de pais com grau de escolaridade inferior ao 

exigido pelo mercado de trabalho. Assim a maior parte dos entrevistados tem acesso as 

informações através de internet, lê de 1 a 3 livros por ano e sua média bimestral é menor que 7 

Portanto, para a melhoria do rendimento escolar dos alunos do EJA do IFRN-Campus santa cruz 

recomenda-se: Oferecer cursos, palestras, oficinas e dinâmicas, para desenvolver as 

potencialidades dos alunos; Oportunizar momentos culturais, dentro e fora da instituição, que 

possibilitem adquirir novos conhecimentos; Implantar atividades lúdicas, para valorização da 

cultura; Oferecer bolsas de incentivo á iniciação profissional e de pesquisa e extensão para os 

alunos menos favorecidos. 
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RESUMO

Este trabalho apresenta o modelo de uma proposta 
de  ambiente  virtual  de  aprendizagem  (Sistema  de 
Integração  Docente-Estudante,  SIDE)  focado  nas 
necessidades dos docentes e alunos do IFRN campus 
Mossoró,  o  qual  se  encontra  em  desenvolvimento. 
Todavia, este artigo apresenta um levantamento das

principais  tecnologias  utilizadas  atualmente, 
demonstrando suas potencialidades e lacunas. Além 
disso, é descrito como o SIDE pretende preencher os 
espaços deixados por estas outras tecnologias, tendo 
como  premissa  as  necessidades  desses  docentes  e 
estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente virtual de aprendizagem, Plataforma web, Educação.

A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT MODEL FOCUSING ON THE 
INTEGRATION OF TEATCHER-STUDENT RELATIONSHIP

ABSTRACT

This paper presents a model of a proposal for a virtual 
learning  environment  (Sistema  de  Integração 
Docente-Estudante,  SIDE)  focused  on  the  needs  of 
teachers  and  students  from IFRN  campus  Mossoró, 
which  is  under  development.  However,  this  article 
presents a survey of pricipais technologies currently

used,  demonstrating  its  potential  and  gaps.  In 
addition, it is described how the SIDE aims to fill the 
gaps  lef t  by  these  other  technologies,  taking  as 
its premise the needs of teachers and students.

KEY-WORDS: Virtual learning environment, Web plataform, Education.
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1 INTRODUÇÃO

As  tecnologias  de  comunicação e  informação desempenham  um papel  ativo  em nossa 
sociedade estando presente em diversos segmentos. Na educação não é diferente e as tecnologias 
de educação à distância estão cada vez mais ganhando destaque a atenção por parte das políticas 
públicas e privadas. A tarefa de educar é bastante complexa sob a perspectiva que envolve vários 
fatores  como  por  exemplo,  o  meio  social  em  que  os  atores  principais  dessa  atividade 
estão inseridos, a bagagem educacional do estudante, a valorização que é dada ao docente, o 
acesso à informação disponibilizado a todos. Cada um desses tópicos podem ser desdobrado 
em outros artigos  bastante  relevantes,  tendo  inclusive  como  foco  principal  áreas  não 
relacionadas diretamente à tecnologia da informação, porém não é objetivo desse trabalho 
esmiunçá-los.

Dentre as principais tecnologias utilizadas para o suporte à educação, estão os Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVAs),  estes são responsáveis por servir de repositório de materiais
(mídias, recursos, softwares), além de promover interações entre docentes com alunos e a relação
objeto de estudo com alunos e docentes. Os AVAs são utilizados em ambas as modalidades,
presencial e EaD, mas o seu desenvolvimento surgiu a partir do interesse de áreas de estudo
diretamente ligadas a EaD (MOORE, KEARSLEY, 2007).

O Moodle é referência em AVAs e devido a isso é adotado por instituições de ensino, sejam
elas com propósito geral (cursos curtos, profissionalizantes e etc) ou de ensino superior. Assim, sua
utilidade foi por muito tempo vinculada apenas como um recurso para auxílio a cursos presenciais
e como ferramenta principal do EaD (MASCARENHAS, 2007; INOCENCIO, 2007; REGO et al., 2011).
Isso proporcionou uma relação de maior proximidade de docentes e alunos com AVAs, nesse caso,
o Moodle.

Observando os aspectos relacionados à comunicação e interação entre professores alunos 
em seus cotidianos percebe-se que o uso de redes sociais e tecnologias correlatas são cada vez 
utilizadas  como  estratégias  de  fortalecimento  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  não 
se limitando apenas à EaD, mas fortalecendo a comunicação e interação entre docente-aluno 
nos cursos presenciais. Atualmente, o acesso à esse tipo de conteúdo é muito fácil e bastante 
atrativo para os alunos. Diversos profissionais do campus Mossoró relatam em reuniões 
pedagógicas que ocorrem semanalmente experiências em que veem seus conteúdos e disciplinas 
preteridos frente ao que se apresenta nessas redes sociais. A expectativa é que para as próximas 
gerações, o acesso a esse tipo de conteúdo, ocorra cada vez mais cedo. Neste sentido, este 
artigo apresenta uma proposta de integração entre professores e alunos através de uma 
plataforma web responsiva com o objetivo de melhorar a forma de comunicação. 

Para tanto, o foco principal é tentar inserir os docentes nesse contexto das plataformas 
virtuais e fomentar o desenvolvimento do binômio ensino-aprendizagem. Nas sessões seguintes 
explicaremos em mais detalhes o princípio de funcionamento da ferramenta.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Com o advento da Internet, surgem plataformas criadas originariamente para o processo de 
ensino à distância e que também podem ser aplicadas ao ensino presencial. Essas plataformas são 
denominadas SGA – Sistema de Gestão de Aprendizagem – e trata-se de uma categoria de sistema 
de informação. Esses sistemas são usados pelos docentes como um recurso complementar a aula 
presencial,  principalmente  como  um  repositório  para  material  didático  e  para  o  controle  de 
avaliações (PEREZ, 2012).

  Dentre  as  plataformas  disponíveis,  o  MOODLE  (Modular  Object-Oriented  Dynamic 
Learning  Environment  -  Ambiente  Modular  de  Ensino  Dinâmico  Orientado  ao  Objeto)  é  um 
ambiente virtual de auxílio a aprendizagem que se notabiliza pela sua facilidade de uso e por ser 
um  software  com  licença  aberta  e  desenvolvido  de  forma  colaborativa  pelos  usuários. 
Para ressaltar a dimensão do SGA, em setembro de 2015 o Moodle era adotado em 220 países, 
com mais de 62 mil  sites construídos,  8,5 milhões de cursos registrados e atingindo 77 
milhões de usuários entre docentes e discentes. (https://moodle.net/stats/)

Pelo seu modelo de desenvolvimento, pode ser incorporado ao Moodle outros módulos 
que  estendam  suas  funcionalidades,  proporcionando  aos  usuários  recursos  tais  como  fóruns, 
chats, questionários, tarefas e Juízes Online.

Os  sistemas  baseados  em Juízes  Online  utilizam  um  conceito  semelhante  ao  de  TDD 
(Desenvolvimento  Orientado  a  Testes),  no  qual  tem-se  uma  entrada  que  é  processada  e  em 
seguida é gerada uma saída (BECK, 2010) cujo resultado é um valor lógico verdadeiro ou falso. 
Essas  comparações  podem  ser  aplicadas  em  várias  tarefas,  tantas  quantas  sejam 
possíveis/necessárias. Após o processamento de cada uma dessas tarefas, a saída é comparada 
com a resposta esperada e assim é determinado se o aluno realizou aquela tarefa com êxito ou 
não.

Inserido  no  contexto  abordado  nessa  pesquisa,  algumas  iniciativas  foram  realizadas. 
Dentre os sistemas que possibilitam à submissão e a avaliação automática de atividades voltadas 
as disciplinas de programação, o MOJO se destaca como uma ferramenta que integra o Moodle e 
Juízes Online. Normalmente o docente dessas disciplinas fica sobrecarregado pelos processos de 
elaboração, avaliação e fornecimento de feedback das questões aos alunos. Esta ferramenta visa 
diminuir a sobrecarga, por meio da automatização desses processos. Possibilitando que o docente 
tenha mais tempo para dedicar ao acompanhamento eficaz dos alunos. (CHAVES et al., 2014). Em 
contrapartida,  por  utilizar  os  Juízes  Online,  as  avaliações  disponíveis  para  a  submissão  pelo 
docente são restritas as disponibilizadas pelo serviço, portanto não é possível  inserir/modificar 
uma tarefa e tê-la corrigida automaticamente.
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 O BOCA-LAB (FRANÇA et al., 2012) é uma proposta de Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA)  integrado  ao  Moodle  por  meio  de  uma  arquitetura  orientada  a  serviços.  Ele  assimila 
funcionalidades de outro sistema de apoio a competições de programação denominado BOCA 
(CAMPOS e FERREIRA, 2004), desenvolvido para uso em maratonas promovidas pela Sociedade 
Brasileira  de  Computação  e  estende  para  avaliações  acadêmicas.  O  objetivo  é,  por  um  lado, 
fornecer ao professor uma ferramenta que permita o gerenciamento de seus recursos didáticos e 
que  lhe  dê  apoio  ao  acompanhamento  das  práticas  laboratoriais.  Por  outro  lado,  objetiva-
se permitir ao aluno um feedback mais rápido, que o incentive a um comportamento mais 
autônomo. A  ferramenta  utiliza  um  script  que  fica  associado  a  um  servidor  web  e  é  
responsável  pela compilação e comparação dos códigos-fontes submetidos, além de fornecer o 
resultado ao aluno.

Outro AVA em destaque é o Edmodo, onde Malhó e Fernandes (2014) apresentam uma 
experiência  pedagógica  que  envolve  alunos  de  uma  turma  do  ensino  fundamental  visando 
promover  o  aperfeiçoamento da  língua inglesa  através  da  utilização  das  novas  tecnologias  de 
informação e comunicação, numa perspectiva de integração, comunicação e colaboração online de 
todos os alunos. A plataforma permite a criação de um ambiente virtual de aprendizado, onde o 
docente rege uma turma e é possível embeber vídeos, introduzir links/comentários, calendarizar 
tarefas direcionadas ao grupo de alunos ou criar subgrupos de aprendizagem, criar calendários de 
eventos;  os  alunos  podem  enviar  os  trabalhos  realizados  para  o  professor  corrigir  e  avaliar, 
fornecendo feedback imediato. Entretanto, no processo de submissão de atividades, o Edmodo 
não disponibiliza um modo de armazenamento para as avaliações do docente,  acarretando na 
impossibilidade de reutilização do questionário.

O Google Classroom é um SGA criado pelo Google e que permite uma maior interação com 
a  turma  e  a  administração  de  atividades  com  possibilidade  de  dar  retorno  aos  alunos.  Foi 
desenvolvido com professores para ajudá-los a poupar tempo, manter as turmas organizadas e 
aprimorar a comunicação com os alunos (Andrade e Laroczinski, 2015). Em contrapartida, o Google 
Classroom  não  oferece  um  modelo  de  avaliação  nativo,  a  aplicação  de  tarefas  são  por 
importação/exportação de arquivos.

Este trabalho, em complemento as demais pesquisas, expõe uma tecnologia que viabiliza: 1 
– A  submissão  de  avaliações  online  personalizadas  pelos  docentes;  2  –  A  Possibilidade  de
armazenamento das questões em um banco pessoal; 3 – O compartilhamento de matérias como
textos, vídeos, áudios e livros; 4 – Rotina de estudos à ser seguida pelos alunos fornecida pelo
docente  ou  redigida  pelo  mesmo  e;  5  –  Uma  interface  para  debate  entre  os  estudantes  e
esclarecimento de dúvidas com o docente.
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3 METODOLOGIA

A  metodologia  de  desenvolvimento  desse  trabalho  teve  como  abordagem  inicial  a 
compreensão das necessidades dos docentes e alunos do IFRN-Campus Mossoró. A identificação 
dessas necessidades foi obtida por meio de questionário para alunos e professores do campus que 
foi disponibilizado através de uma ferramenta de questionário web. No total, foram entrevistados 
300 alunos, dos cursos de Informática, Eletrotécnica, Mecânica, Edificações e 60 professores 
do campus, 30 da área tecnica e 30 de disciplinas propedêuticas. O questionário era formado 
por questões objetivas e subjetivas num total de 15 questões. Todas as questões objetivas 
possuíam um  nível  de  graduação  de  importância,  as  quais  cada  entrevistado  atribuiu 
um  valor correspondente  a  esse  grau.  Os  graus  de importância  das  questões  foram: Muito 
importante; importante; normal; pouco importante e indiferente.

O questionário aplicado aos alunos continha os mesmos níveis de relevância, entretanto
visando recursos distintos como: Rotina de estudos, comunicação com o professor e debate entre
os alunos.

3.1. Tecnologias Utilizadas

O principal anseio é a construção de uma plataforma Web que estará disponível tanto para 
modelos  Desktop  e  que  também  visará  o  público  Mobile,  necessitando  para  isso  o  acesso  à 
internet por parte dos usuários.  Comumente os times de desenvolvimento são divididos entre 
desenvolvedores front-end e back-end.

A equipe front-end é responsável pela aparência e identidade visual da aplicação. Nessa etapa 
da organização visual do sistema, foi estabelecida a utilização de um framework front-end
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denominado  Bootstrap,  visando  uma  maior  produtividade,  uma  garantia  mais  sólida  no 
desempenho cross-browser e uma melhor adaptação da interface através das várias resoluções de 
tela  encontradas  a  disposição.  Ainda  com  foco  nas  interfaces,  será  utilizada  uma  biblioteca 
JavaScript denominada JQuery, com intuito de poupar requisições ao servidor web e permitindo 
assim um melhor desempenho.

O back-end é a parte de processamento e dinâmica da ferramenta e estará alicerçado na 
linguagem  PHP  aliada  ao  framework  Laravel.  A  escolha  do  framework  teve  como 
motivos determinantes sua documentação abundante, sintaxe de código limpa e pela 
escalabilidade da ferramenta(www.laravel.com).  Seu  modelo  de  desenvolvimento  é
baseado  na  consolidada arquitetura MVC (Model-View-Controller) que propicia um trabalho 
em equipe mais dinâmico e sólido,  além de assegurar ao desenvolvimento uma maior 
organização (REENSKAUG, 1979).   A abordagem MVC é composta por três tipos de objetos: A 
Model é o objeto da aplicação que lida com dados;  A View é a apresentação na tela;  O 
Controller  é  o que define a maneira como a interface do usuário reage às entradas do mesmo 
(GAMMA et al., 1995).

O ciclo de tratamento do framework Laravel para uma requisição HTTP, pode ser 
representado em alguns passos:

1 - Requisição HTTP (GET, POST, DELETE);

2 - O sistema de rotas define qual Controller específico lidará com a solicitação. Se não for 
solicitado nenhum dado, o Controller retornará apenas uma View(7). Caso seja necessário, um 
Model é consultado(3). Ele será responsável por lidar com a parte de dados da aplicação(4) : Banco
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de Dados, API Externas, flat files e retornará o resultado para o Controller(5).  O Controller 
recebe os dados da Model e repassa para uma View(6);

7 - Está view por sua vez, retorna para o browser uma representação e encerra a resposta 
à solicitação do cliente;

3.2. Recursos Disponibilizados

O objetivo principal é o desenvolvimento de um sistema online que permita a troca de 
informações entre docentes e alunos provendo recursos que tornem essa relação mais palpável. 
Na Figura 2 está representado um Diagrama de Casos de Uso identificando as funcionalidades do 
software e os atores(usuários) que poderão utilizá-las(Guedes, 2011), tais como o Professor e o 
Aluno:

3.2.1. Reger Turmas/Participar de uma turma

        O professor poderá criar uma turma para a disciplina lecionada e adicionará alunos a turma. 
Os alunos por sua vez dentro da turma, terão um ambiente de debate com os colegas de turma e 
com o professor.  

3.2.2. Armazenar Questões

    Cada  docente  cadastrado  terá  um  banco  de  questões  pessoal,  no  qual  poderá 
depositar suas avaliações e organizá-las por assunto ou data. Em conjunto, terá a opção de migrar 
as questões para submissão online de uma avaliação ou exportar para impressão.

3.2.3. Responder Dúvidas/Inserir Dúvidas

     Dentro da interface da turma terá uma aba na qual o discente poderá depositar suas 
dúvidas. Tanto o professor quanto os colegas de turma poderão respondê-la.

3.2.4 Fornecer Rotina de Estudos/Seguir Rotina de Estudos

   O  docente  poderá  fornecer  a  turma  uma  rotina  de  estudos  para  determinada 
avaliação, período letivo ou conteúdo. Outra opção será o próprio aluno estipular uma rotina a ser 
seguida.

3.2.5 Submeter Avaliações/Responder Avaliações

   O  professor  poderá  aplicar  avaliações  com  questões  de  múltipla  escolha  e/ou 
questões no qual o aluno disserte a respeito. Estas questões poderão ser inseridas ou migradas do 
banco de questões para a avaliação.

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN

1334



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 
XI CONGIC

3.2.6 Compartilhar Material

          Dentro do ambiente da turma, poderá ser compartilhado materiais didáticos pelo 
professor como textos, áudios, vídeos, arquivos trabalhados em sala. Da mesma forma, ao aluno 
também será permitido compartilhar materiais, respostas e arquivos.  

Considerando o aspecto de usabilidade e experiência do usuário foi traçado um plano de 
UX (User eXperience) por meio de  wireframes, buscando uma navegação mais fácil no sistema, 
evitando grande excesso de informações, possibilitando então que o usuário execute suas tarefas 
em menos tempo e sem obstáculos (TEIXEIRA, 2014). A concepção desse plano foi deixar todas as 
ferramentas acessíveis, entretanto sem preencher de forma exacerbada a interface do 
usuário, utilizando recursos de abas e menus deslizáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O principal debate está pautado nos métodos de avaliação que os alunos serão submetidos. 
O objetivo é que os processos avaliativos contemplem as múltiplas inteligências dos estudantes, 
tais como: Línguistica; a capacidade lógica; a interpessoal; a intrapessoal; e a espacial. Para isso, 
serão inseridos  além das  questões  objetivas  e  discursivas,  outros  métodos de avaliação como 
análise de imagens, construção de diagramas, debates de temas entre os colegas.  
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O projeto ainda encontra-se em um estágio inicial e por esta razão ainda não dispomos de 
resultados qualitativos ou quantitativos, haja vista que a ferramenta ainda não disponibilizada para 
uso pelos professores e alunos, pois não foi finalizada. Em todo caso, a expectativa é que 
tenhamos uma  melhora  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  posto  que  o
desenvolvimento  dessa ferramenta está pautado nas necessidades dos professores e alunos do 
IFRN-Campus Mossoró.

5 CONCLUSÃO

As TICs quebraram as barreiras de comunicação entre docentes e alunos através de redes 
sociais (voltadas para o ensino-aprendizagem) e os AVAs, proporcionando uma forma mais 
humana de interação entre professores e alunos,  permitindo um diálogo e discussão dos seus 
saberes, sendo totalmente diferente de décadas passadas onde o docente era detentor de 
conhecimento e o aluno era apenas um ouvinte, tendo sua capacidade de reflexão desperdiçada 
pelo regime do sistema educacional.

Os AVAs são ótimos suporte para o ensino em sua modalidade presencial e para a EAD é a 
principal  ferramenta.  Existem  diversos,  o  mais  conhecido  e  adotado  é  o  moodle,  seu  caráter 
modular  que  permite  extensão  de  suas  funcionalidades  e  sua  facilidade  de  uso  tornaram-se 
referência neste  assunto.  Além do moodle,  poderemos encontrar  vários avas,  mas que já são 
direcionados para necessidades mais específicas de um determinado grupo, não se adequando aos 
objetivos de outros.

Visando atender as mais diversas necessidades sem precisar instalar um AVA para 
cada necessidade mais específica, a nossa proposta é de um ava que possa agregar o melhor de 
todos os outros, atendendo no mínimo as especificações gerais (presentes para qualquer 
modalidade de ensino  e  aprendizagem)  e  sendo  completo  no  âmbito  educacional  da 
computação.  isso proporcionaria  centralização  no  sentido  de  usar  apenas  um  ava  para 
atender  a  todas  as necessidades de uma instituição ou grupo que for a utilizar, evitando que 
sejam instalados diversos avas que poderia ocasionar desperdício de recursos e redundâncias de 
trabalho para manutenção.
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RESUMO	  

A	   alocação	   de	   recursos	   é	   uma	   técnica	  
passível	   de	   sistematização	   e	   é	   importante	   em	  
inumeráveis	   setores.	   Este	   trabalho	   tem	   a	   finalidade	  
de	   apresentar	   um	   sistema	   computacional	   aplicado	  
para	   gestão	   de	   reservas	   de	   recursos	   físicos,	  

tecnológicos	   e	   audiovisuais	   do	   IFRN	   campus	   Apodi.	  
São	  apresentadas	  as	   conceituações,	   as	  metodologias	  
e	   as	   tecnologias	   utilizadas	   no	   processo	   de	  
desenvolvimento	  do	  projeto.	  

PALAVRAS-‐CHAVE:	  Alocação	  de	  recursos,	  gestão	  de	  reservas,	  automação.	  

BOOKNOW:	  SYSTEM	  FOR	  RESOURCE	  ALLOCATION	  

ABSTRACT	  

Resource	   allocation	   is	   a	   technique	   that	   is	  
capable	   of	   systematization	   and	   is	   so	   important	   in	  
many	   sectors.	   This	   work	   is	   intended	   to	   show	   a	  
computing	   system	   applied	   in	   the	   management	   of	  

resource	   reservation,	   classrooms	  and	   labs	  at	   IFRN	  of	  
the	   city	   of	   Apodi.	   To	   do	   this,	   setting	   the	   concepts,	  
methods	   and	   technologies	   used	   in	   the	   development	  
process	   of	   the	   project.

KEY-‐WORDS:	  Resource	  allocation,	  management	  of	  reservation,	  automation.	  
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1   INTRODUÇÃO	  

Diversas	  práticas	  para	  alocação	  de	  recursos	  estão	  presentes	  em	  inúmeros	  setores,	  a	  saber:	  
convencionalmente	  em	  locadoras	  de	  filmes,	   locadoras	  de	  carros,	  casas	  de	   internet	  e	  bibliotecas.	  
Esta	  atividade	  consiste,	  essencialmente,	  em	  um	  utilizador	  obter	  posse	  de	  um	  objeto	  durante	  um	  
determinado	  intervalo	  de	  tempo.	  A	  alocação	  de	  recursos	  faz	  a	  distribuição	  e	  a	  relação	  desses	  três	  
atuantes.	  	  

Na	   atualidade,	   aplicações	   de	   software	   são	   desenvolvidas	   para	   atender	   às	   diferentes	   
necessidades	   das	   organizações.	   Dentre	   elas	   estão	   as	   escolas,	   tomando	   para	   exemplo	   o	   IFRN	   da	  
cidade	   de	   Apodi/RN,	   enumera-‐se	   algumas	   das	   aplicações	   de	   software	   utilizadas:	   sistema	   para	   
acompanhamento	    acadêmico,	    sistema	    de	    administração	    pública,	    software	    para	    controle	    do	  
almoço	  fornecido	  aos	  alunos,	  software	  para	  gerência	  de	  empréstimos	  de	  livros	  etc.	  

As	   escolas	   necessitam,	   frequentemente,	   alocar	   seus	   recursos	   físicos	   (salas	   de	   aula,	   
auditório,	   laboratórios),	   tecnológicos	   (notebooks)	   e	   audiovisuais	   (sistemas	   de	   som,	   projetores	  
multimídia).	  Outrossim,	  atualmente,	  muitas	  instituições	  de	  ensino	  possuem	  inúmeros	  dispositivos	  
computadorizados	   tornando-‐se	   para	   aderir	   à	   sistemas	   informatizados.	   A	   maioria	   das	   escolas	   
possuem	  um	  setor	  responsável	  pelo	  controle	  de	  recursos	  pedagógicos.	  De	  tal	  cenário,	  verifica-‐se	  a	  
necessidade	   de	   implementação	   de	   um	   software	   (denominado	   BookNow)	   capaz	   de	   auxiliar	   o	   
processo	  de	  gestão	  dos	  recursos	  pedagógicos.	  

Para	   o	   desenvolvimento	   do	   sistema	   BookNow	   escolheu-‐se	   o	   setor	   da	   Coordenação	   de	  
Laboratórios	  (COLAB)	  e	  da	  Coordenação	  de	  Apoio	  Acadêmico	  (COAPAC),	  aquele	  responsável	  pela	  
gestão	  de	  laboratórios	  e	  este	  pela	  gestão	  de	  recursos	  pedagógicos	  (som,	  projetor	  e	  computador)	  e	  
salas	  de	  aula.	  Ambos	  setores	  fazem	  parte	  da	  estrutura	  organizacional	  do	  IFRN	  campus	  Apodi.	  

O	  processo	  que	  atende	  à	  essa	  possibilidade	  é	  conhecido	  por	   informatização	  de	  processos	  
manuais,	   onde	   procedimentos	   rudimentares	   são	   implementados	   utilizando	   tecnologia	  
computacional.	   Figueiredo	   (1992)	   diz	   que	   a	   informatização	   deve	   ser	   pensada	   e	   implementada	   a	  
partir	   do	   momento	   em	   que	   os	   procedimentos	   manuais	   se	   tornem	   inadequados,	   seja	   possível	  
ampliar	  a	  gama	  de	  produtos/serviços	  oferecidos	  e	  a	  cooperação	  se	  torna	  imprescindível.	  	  

2   REVISÃO	  BIBLIOGRÁFICA	  

Para	  o	  desenvolvimento	  do	  sistema	  de	  alocação	  de	  recursos	  necessitou-‐se	  da	  ampliação	  do	  
conhecimento	  da	  dinâmica	  organizacional	  do	  ambiente	  escolar.	  O	  funcionamento	  da	  estrutura	  na	  
qual	   se	   forma	   o	   ambiente	   de	   ensino	   foi	   visto	   de	   maneira	   especifica.	   Conceitualmente	   essa	  
organização	  é	  conhecida	  por	  Gestão	  Escolar,	  que	  segundo	  Mendes	  (2009),	  é	  classificada	  em	  três	  
áreas	   interligadas	   de	   modo	   sistêmico,	   a	   gestão	   pedagógica	   que	   cuida	   de	   gerir	   a	   área	   educativa,	  
propriamente	   dita,	   da	   escola	   e	   da	   educação	   escolar,	   estabelecendo	   objetivos	   para	   o	   ensino	   e	  
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definindo	  as	  linhas	  de	  atuação,	  em	  função	  dos	  objetivos	  e	  do	  perfil	  da	  comunidade	  e	  dos	  alunos.	  A	  
gestão	   de	   recursos	   humanos,	   que	   se	   refere	   à	   gestão	   de	   pessoal	   (alunos,	   equipe	   escolar,	  
comunidade)	  e	  constitui	  a	  parte	  mais	  sensível	  de	  toda	  a	  gestão	  e	  a	  gestão	  administrativa,	  que	  é	  
responsável	   pela	   parte	   física	   (o	   prédio	   e	   os	   equipamentos	   materiais	   que	   a	   escola	   possui)	   e	   da	  
parte	  institucional	  (a	  legislação	  escolar,	  direitos	  e	  deveres,	  atividades	  de	  secretaria).	  

Quando	   procurarmos	   uma	   solução,	   ou	   uma	   explicação	   para	   um	   problema	   que	   
enfrentamos,	  na	  maioria	  das	  vezes,	  lembramos	  de	  uma	  situação	  passada	  na	  qual	  nos	  deparamos	  
com	   a	   mesma	   questão.	   Raciocínio	   Baseado	   em	   Casos	   nada	   mais	   é	   do	   que	   isso,	   um	   método	   de	   
soluções	   de	   problemas	   usando	   adaptações	   de	   soluções	   anteriores	   similares	   a	   estes	   problemas.	  
Sistemas	  Baseados	  em	  Conhecimento	  (SBC)	  podem	  adaptar	  velhas	  soluções	  para	  encontrar	  novas;	  
usar	   velhos	   casos	   para	   explicar	   novas	   situações	   e	   criticar	   novas	   soluções;	   raciocínios	   anteriores	   
para	  interpretar	  uma	  nova	  situação;	  ou	  criar	  uma	  solução	  apropriada	  para	  um	  novo	  problema.	  O	  
RBC	   também	   é	   usado	   extensivamente	   para	   raciocínio	   de	   senso	   comum	   no	   dia-‐a-‐dia	   (CASTOLDI;	  
SANTOS,	  2002).	  Através	  desse	  método	  o	  levantamento	  de	  requisitos	  foi	  facilitado	  e	  o	  sistema	  de	  
alocação	   de	   recursos	   foi	   desenvolvido,	   os	   objetivos	   foram	   se	   tornaram	   mais	   claros,	   o	   
aperfeiçoamento	  da	  proposta	  se	  deu	  na	  construção	  de	  cada	  versão.	  	  

Tornou-‐se	   possível	   ainda	   o	    conhecimento	   por	   trabalhos	   re lacionados,	   com	   objetivos	   
parecidos	  a	  exemplo	  se	   tem	  o	  Sistema	  Para	  Reserva	  De	  Salas	   Informatizadas	  Via	  Web	   (CORRÊA,	  
2010),	  aplicação	  web	  capaz	  de	  realizar	  reservas	  de	  salas	  informatizadas	  de	  uma	  escola,	  que	  assim	  
como	   no	   IFRN-‐Campus	   Apodi	   realizava	   esse	   processo	   por	   meio	   de	   ferramentas	   totalmente	   
manuais	  e	  altamente	  suscetível	  a	  falhas.	  	  

3   METODOLOGIA	  

A	  metodologia	  que	  instruiu	  o	  projeto	  baseou, se	  na	  construção	  de	  um	  produto	  de	  software	  
desenvolvido	  de	  forma	  incremental,	  ou	  seja,	  por	  partes.	  Ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  o	  produto	  foi	  
construído	  foram	  realizados	  inúmeros	  contatos	  com	  os	  setores	  que	  utilizariam	  o	  sistema,	  visando	  
a	   realização	   de	   uma	   licitação	   de	   requisitos	   mais	   fidedigna	   e	   menos	   propensa	   a	   inconsistências.	  
Essa	  forma	  de	  desenvolvimento	  resultou	  em	  várias	  versões	  do	  sistema	  até	  a	  versão	  final.	  

Insta	   salientar	  que	  era	   imprescindível	  possibilitar	  aos	   servidores	   realizarem	  suas	   reservas	  
de	   recursos	   sem	   terem	   que	   obrigatoriamente	   ir,	   pessoalmente,	   até	   o	   setor	   responsável	   e,	   além	  
disso,	  era	  fundamental	  isentar	  o	  setor	  das	  decisões	  do	  processo,	  tornando	  o	  processo	  automático	  
e	  menos	  subjetivo.	  

O	   sistema	   BookNow	   garantiu	   a	   mobilidade	   e	   descentralização	   requeridas.	   O	   próprio	  
sistema	  regulariza	  quais	  as	  regras	  da	  reserva	  a	  fim	  de	  que	  não	  hajam	  mais	  de	  uma	  reserva	  para	  o	  
mesmo	  recurso	  em	  um	  mesmo	  período.	  Além	  disso,	  o	  servidor	  pode	  realizar	  a	  reserva	  a	  partir	  da	  
web,	  através	  de	  um	  dispositivo	  móvel,	  um	  desktop,	  um	  notebook	  ou	  um	  tablet.	  
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O	   gerenciador,	   para	   o	   sistema,	   tem	   o	   papel	   de	   cadastrar	   os	   recursos	   disponibilizados,	  
manter	  as	  informações	  atualizadas,	  e	  organizar	  a	  ordem	  no	  processo	  de	  despacho	  dos	  materiais.	  

A	  caracterização	  do	  produto	  desenvolvido	  se	  assemelha	  de	  certa	  forma	  com	  os	  sistemas	  de	  
empréstimos	   de	   livros,	   presentes	   nas	   bibliotecas	   de	   médio	   e	   grande	   porte.	   O	   advento	   dos	  
computadores	  e	  tecnologias	  e	  a	  inserção	  desses	  softwares	  especiais	  para	  bibliotecas	  resultou	  em	  
padronização,	   aumento	   da	   eficiência,	   cooperação	   e	   melhores	   serviços	   (ROWLEY,	   1994).	   Esses	  
mesmos	  resultados	  podem	  ser	  obtidos	  com	  um	  sistema	  similar	  aplicado	  em	  gestão	  de	  ambientes	  e	  
recursos.	  

Para	  o	  desenvolvimento	  do	  produto	  de	  software	  foram	  utilizadas	  diversas	  tecnologias,	  para	  
programação	  web,	  integração	  de	  bases	  de	  dados	  e	  acesso	  à	  base	  de	  usuários.	  O	  desenvolvimento	  
para	  web	   com	  processamento	   exige	   o	   emprego	   de	   uma	   linguagem	  de	   programação.	  No	   caso	   a	  
linguagem	   utilizada	   foi	   PHP	   (PHP	   Hypertext	   Preprocessor).	   Trata-‐se	   de	   uma	   linguagem	   de	   bom	  
desempenho	   e	   mostrou-‐se	   suficientemente	   favorável	   para	   esta	   aplicação.	   Para	   realizar	   o	  
armazenamento	   de	   dados	   como	   informações	   de	   usuários,	   dados	   de	   reservas	   e	   recursos,	   foi	  
necessária	  a	  utilização	  de	  um	  gerenciador	  de	  banco	  de	  dados	  (SGBD),	  o	  utilizado	  foi	  o	  mySQL.	  Ele	  
apresenta	   uma	   rápida	   velocidade	   de	   resposta	   e	   possui	   suporte	   nativo	   na	   linguagem	   de	  
programação	  adotada.	  	  

Para	   dar	   maior	   mobilidade	   ao	   sistema	   web,	   foi	   utilizado	   um	   framework	   de	   design	  
responsivo,	  o	  Foundation	  na	  versão	  5.	  Ele	  adapta	  a	  página	  web	  aos	  diferentes	  tamanhos	  de	  telas,	  
tornando	  a	  disposição	  das	  informações	  agradavelmente	  visíveis.	  

Outra	   linguagem	   de	   programação,	   JavaScript,	   também	   foi	   aplicada.	   Esta	   linguagem	   se	  
diferencia	   do	   PHP	   por	   ser	   client-‐side,	   ou	   seja,	   é	   interpretada	   pelo	   navegador	   do	   usuário.	   Foi	  
empregada	  para	  dar	  dinamicidade	  e	  maior	   interação	  entre	  as	  partes	  do	  sistema.	  O	   jQuery,	  uma	  
biblioteca	  do	  JavaScript,	  ajudou	  na	  interação	  com	  o	  usuário.	  

A	   autenticação	   dos	   servidores	   no	   sistema	   é	   feita	   utilizando	   senhas	   do	   serviço	   Active	  
Directory,	  uma	  base	  de	  usuários	  que	  o	  IFRN	  já	  possui	  em	  funcionamento,	  e	  que	  foi	  reutilizada	  para	  
este	  projeto.	  Este	  serviço	  é	  uma	  implementação	  proprietária	  do	  protocolo	  LDAP,	  que	  foi	  projetado	  
para	   resolver	   os	   problemas	   causados	   pela	   proliferação	   de	   diretórios	   pela	   rede	   (SOUZA,	   2004).	  
Estes	  diretórios	  podem	  ser	  bases	  de	  usuários,	  o	  utilizado	  para	  autenticação	  pelo	  BookNow,	  ou	  de	  
máquinas	  conectáveis	  à	  uma	  rede.	  

O	  material	  utilizado	  para	  o	  desenvolvimento	  consiste	  principalmente	  em	  softwares	  como	  
IDEs	  de	  desenvolvimento	  e	  servidor	  web.	  O	  software	  de	  servidor	  web	  utilizado	   foi	  o	  NGINX,	  ele	  
apresenta	   um	   desempenho	   satisfatório	   em	   resposta	   às	   requisições	   de	   dados.	   A	   Figura	   1	  
representa	  o	  ecossistema	  de	  funcionamento	  do	  BookNow.	  

O	   sistema	   desenvolvido	   está	   hospedado	   em	   um	   servidor	   local	   do	   campus,	   de	   forma	   a	  
facilitar	  o	  acesso	  dos	  desenvolvedores	  e	  gerenciadores.	  
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Figura	  1:	  Ecossistema	  de	  funcionamento	  do	  BookNow.	  

4   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÕES	  

Na	   primeira	   etapa	   do	   projeto	   foi	   realizado	   o	   planejamento	   da	   solução,	   tendo	   como	  
principal	  atividade	  o	  levantamento	  dos	  requisitos.	  Nesse	  período	  foram	  iniciadas	  as	  reuniões	  com	  
o cliente	   (COAPAC	   e	   COLAB),	   na	   qual	   foram	   coletadas	   as	   informações	   necessárias	   para	   o
desenvolvimento	   do	   sistema,	   essas	   informações	   possibilitaram	   a	   confecção	   dos	   primeiros
fluxogramas	  e	  esboços	  do	  BookNow.

Uma	  segunda	  etapa	  consistiu-‐se	  no	  início	  da	  implementação	  do	  sistema.	  A	  primeira	  parte	  a	  
ser	   implementada	   foi	   o	   login	   do	   usuário,	   no	   qual	   para	   se	   ter	   acesso	   ao	   sistema	   o	   utilizador	  
informará	  seu	  código	  de	  acesso	  (matricula	  e	  senha).	  A	  Figura	  2	  Login	  do	  usuário,	  mostra	  a	  tela	  de	  
acesso.	  	  

Figura	  2:	  Login	  do	  usuário.	  
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Posteriormente	  deu-‐se	  início	  a	  construção	  do	  gerenciador,	  nessa	  etapa	  foi	  desenvolvido	  as	  
telas	  de	  cadastro	  dos	  recursos	  e	  salas,	  bem	  como,	  a	  dos	  professores.	  	  

A	  principal	   funcionalidade	  do	  gerenciador	  do	   sistema	  é	  o	  painel	  de	   reservas,	  no	  qual	  ele	  
visualiza	  as	  reservas	  pela	  data	  e	  horário.	  Realizar	  ou	  cancelar	  uma	  reserva,	  faz	  o	  cadastro	  das	  salas	  
e	  equipamentos	  são	  outras	  funções	  do	  gerenciador.	  

Em	  uma	  quarta	  etapa,	  foi	  desenvolvido	  o	  algoritmo	  de	  seleção	  de	  salas	  no	  banco	  de	  dados,	  
na	  qual	  o	  professor	   informa	  alguns	  parâmetros	  e	  o	  sistema	  verifica	  a	  disponibilidade	  das	  salas	  e	  
retorna	  as	  opções	  disponíveis,	  a	  Figura	  3	  mostra	  a	  tela	  reserva	  de	  salas.	  

Figura	  3:	  Reserva	  de	  salas.	  

Em	  uma	  última	  etapa	   foi	   feito	  o	  a	   tela	  de	  Feedback,	  onde	   todos	  os	  usurários	  do	  sistema	  
(professores	   e	   gerenciadores)	   poderão	   enviar	   sugestões	   e	   avaliação	   do	   sistema	   para	   os	  
desenvolvedores	  a	  figura	  4	  mostra	  a	  tela	  do	  Feedback.	  
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Figura	  4:	  Feedback.	  

5   CONCLUSÃO	  

Ao	  final	  obteve-‐se	  um	  sistema	  computacional	  que	  compreende	  e	  soluciona	  a	  demanda	  do	  
processo	  de	  alocação	  de	  recursos	  do	  IFRN	  campus	  Apodi.	  O	  software	  foi	  implantado	  na	  estrutura	  
computacional	  do	  instituto	  assim	  como	  foi	  levado	  à	  apreciação	  dos	  servidores	  e	  responsáveis	  dos	  
setores	  COAPAC	  e	  COLAB.	  No	  entanto,	  a	  maior	  dificuldade	  encontrada	  até	  o	  momento	  é	  a	  de	  fazer	  
com	  que	  o	  sistema	  seja	  inteiramente	  adotado	  e	  colocado	  em	  atividade	  pelos	  servidores.	  

Em	  breve	  será	  realizada	  uma	  ampla	  divulgação	  de	  como	  utilizar	  a	  ferramenta	  e	  de	  como	  ter	  
acesso	  à	  ela,	   fazendo	  com	  que	  os	  utilizadores	  tornem-‐se	  mais	   íntimos	  do	  produto	  desenvolvido.	  
Após	   esta	   etapa,	   espera-‐se	   o	   recebimento	   de	   feedbacks,	   ou	   seja,	   opiniões,	   sugestões	   e	   críticas	  
sobre	  o	  sistema	  para	  que	  novas	  versões	  possam	  ser	  desenvolvidas	  e	  novas	  funcionalidades	  sejam	  
implementadas	  de	  acordo	  com	  a	  demandas.	  
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RESUMO 

Por se tratar de um elemento metálico de relativa 
raridade na crosta terrestre, mas de aplicabilidade 
expressiva na indústria, devido às suas características 
físico-químicas, dentre elas seu elevado ponto de 
fusão (2.996°C), sendo menor apenas que o 
Tungstênio (3.410°C) e o Rhênio (3.180°C), sua 
resistência a ataques químicos, especialmente aos 

ácidos, com exceção do sulfúrico, é que o Tântalo se 
apresenta como importante bem mineral a ser objeto 
de pesquisa por novas fontes. Por esta participação 
na Indústria, fica clara a grandeza econômica do 
Tântalo e a expressividade de pesquisar fontes no 
estado do Rio Grande do Norte. 

 IDENTIFICATION OF LIKELY FOR AREAS OCCURRENCE OF TANTALO IN BODIES 
PEGMATITIC GRANITE RN 

ABSTRACT 

Because this is a metallic element relative rarity in the 
earth's crust, but significant applicability in the 
industry due to its physical and chemical 
characteristics, among them its high melting point 
(2,996 ° C), second only to the Tungsten (3,410° C) 
and Rhênio (3,180° C), its resistance to chemical 

attack, especially to acids, with the exception of 
sulfur, is that the Tantalus presents as well important 
mineral to be a research subject for new sources. By 
participation in this industry, it is clear the economic 
greatness of Tantalus and the expressiveness of 
research sources in the state of Rio Grande do Norte.

KEY-WORDS: Tantalum, New sources, Rio Grande do Norte, Uses. 

PALAVRAS-CHAVE: Tântalo, Novas Fontes, Rio Grande do Norte, Usos. 

1346



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

Por suas expressivas propriedades de inércia química, dureza, ductilidade, resistência, além 
das propriedades elétricas, é que o óxido de Tântalo torna-se um insumo importante na fabricação 
de equipamentos com estrutura química de alta resistência à corrosão, de componentes 
eletrônicos, de fornos para altas temperaturas, contendores e canalizações para fluência de 
metais líquidos em reatores nucleares, placas e fios para uso em procedimentos cirúrgicos, etc. Na 
indústria eletrônica, o uso significativo do Tântalo está na fabricação de retificadores para 
converter correntes elétricas - alternada e contínua – e de capacitores.  É importante destacar que 
existem materiais e elementos substitutivos ao Tântalo, contudo a eficácia, geralmente, é menor 
(RODRIGUES, 2009,p.493 e 494). Por esta participação na Indústria, torna-se expressivo a busca 
por novas fontes no estado do Rio Grande do Norte. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, as 
reservas totais brasileiras são estimadas em 88.000t e representam cerca de 68% das reservas 
Mundiais. Na região Nordeste, as ocorrências de Tântalo estão associadas à Província Pegmatítica 
da Borborema situada em regiões pertencentes aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará (AMB, 2006). Conforme Vidal e Neto (2005, p.68): “Um pegmatito de composição granítica é 
constituído essencialmente por elementos como Si, Al, K, Na e Ca. Entretanto, certos elementos 
que estão dispersos nas rochas graníticas podem-se concentrar nos pegmatitos sob a forma de 
minerais particulares, tais como berilo (Be), ambligonita e espodumênio (Li), tantalita-columbita 
(Nb-Ta), apatita e monazita (P, terras raras, Zr, Th, U, etc.). A possibilidade de tais concentrações 
torna os pegmatitos fontes naturais importantes de elementos químicos aplicáveis a vários 
processos de beneficiamento industrial.” Ainda sobre a importância do estudo dos pegmatitos 
graníticos como fonte de bens minerais destacam Luz et al. (2012, P.04): “Pegmatitos-graníticos 
constituem a maior fonte, em termos mundiais, de alguns metais raros, particularmente tântalo, 
além de representarem importantes depósitos de berílio, estanho, lítio, mica, gemas coradas, 
feldspatos, caulim e quartzo.”  O referente artigo tem por função pesquisar em corpos de 
pegmatitos graníticos heterogêneos de zona três, da Província Pegmatítica da Borborema, 
especificamente na região compreendida pelo estado do RN, para identificação de ocorrências de 
Tântalo. Conforme Marques Junior (MARQUES JUNIOR, 1992 apud Vidal e Neto, 2005, p.69) “os 
pegmatitos encontrados na região da Berilândia no estado do Ceará seriam provenientes da fusão 
de rochas do embasamento gnáissico”. Esta mesma origem é atribuída à grande parte dos 
pegmatitos da Província Borborema, dentre estes os do RN e da PB (SILVA, 1993). 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse trabalho utilizou a Implantação de um Banco de Dados 
georeferenciado, incluindo Mapeamento Sensorial (topográfico e geológico) da área citada, a 
partir de imagens de satélite disponíveis no IFRN e cedidas gratuitamente pelo INPE no seu site; 
Levantamento bibliográfico em instituições de referência (Dpto. de Geologia UFRN, CPRM, 
Secretaria de Recursos Minerais do RN, DNPM, entre outras) periódicos científicos e na internet; 
Processamento dos dados magnetométricos no software Geosoft Oasis Montaj versão 6.4.1, e 
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transferência de dados para arquivos shapefile de modo que todas as informações obtidas possam 
ser processadas no ArcGIS 10.1.; Coleta sistemática de amostras dos corpos pegmatíticos para 
verificar a dispersão geoquímica e mineralógica; Análise petrográfica em microscópio petrográfico 
NIKON do IFRN; Análise dos minerais por Difratometria de Raio-X e MEV (Microscopia Eletrônica 
de Varredura), todos de propriedade do IFRN. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A zona cujas características compreendem o objeto de pesquisa deste trabalho, é 

denominada zona 3, na figura 1 observa-se a ocorrência de Tântalo e Nióbio no estado do Rio 

Grande do Norte. Por tratar-se de uma zona com importante diversidade mineralógica, 

caracterizada, entre outras coisas, pela presença de minerais-minério como a columbita-tantalita e 

outros minerais acessórios.  

Figura 1 – Ocorrência de Tântalo e Nióbio no Estado do Rio Grande do Norte 

De acordo com Vidal e Neto (2005, p.70) em destaque aos pegmatitos 

heterogêneos, afirmam que estes são, em sua maioria, mineralizados em tantalita-columbita e 

berilo. 
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Ocorrendo também minerais acessórios em grande variedade com distribuição dentro dos 
pegmatitos de acordo com a figura 2 (ROLFF, 1946, apud Vidal e Neto, 2005, p.72). A figura 1

também demonstra a existência de uma 5ª zona, porém com rara presença de minerais 

acessórios. 

Figura 2 – Posição relativa de alguns minerais de pegmatitos, segundo ROLFF (1946). 

Através de análise EDS¹ em material oriundo de um pegmatito da área estudada, pôde-se 

fazer a caracterização microscópica dos minerais, o material analisado trata-se de um material 

selecionado, separado em usina piloto. Com o reconhecimento microscópico identificou-se altas 

taxas de Tântalo nos corpos pegmatíticos, juntamente com o Nióbio (elemento comumente 

associado ao Tântalo), como mostrado na figura 3.  

_________________________ 

¹O EDS (energy dispersive x-ray detector, EDX ou EDS) é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais. 
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Figura 3 – Caracterização microscópica de Corpo Pegmatítico selecionado em Usina Piloto 

4 CONCLUSÃO 

O EDS é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais. 

Quando o feixe de elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os 

íons constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua 

posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no 

espectro de raios-x. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia 

associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias 

distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos 

que estão presentes naquele local e assim identificar em instantes que mineral está sendo 

observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da composição mineral em 

amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. 

Dessa forma, percebe-se que o trabalho de identificação das prováveis áreas com ocorrência de 

tântalo no estado do Rio Grande do Norte torna-se cada vez mais facilitado e com isso, as 

pesquisas científicas podem se tornar mais eficientes em relação a esse tema.  
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CONTROLE DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

Rodrigo Siquera Martins1; Marcos Henrique Fernandes Marcone2; José Alandell Teixeira da Silva3; Pedro 
Henrique Castro4. 

E-mail: rodrigo,siqueira@ifrn.edu.br1; marcosmarcone48@gmail.com2; alandell_abc@hotmail.com3;
phenriquecastro@outlook.com4. 

RESUMO 

O projeto propôs o desenvolvimento de um 
controle automatizado de iluminação, com o 
objetivo de reduzir o consumo de energia, 
diminuindo, portanto, o desperdício que envolvem 
os mais variados ambientes bem como facilitar o 
controle da iluminação do usuário por meio de 
uma interface Web. O sistema possibilita a 
alteração da intensidade da iluminação de forma 
manual ou automática permitindo um ambiente 
confortável e gerenciável. A integração entre 

sensores de luminosidade e o controle de 
iluminação de lâmpadas LEDs é feito por uma placa 
denominada Arduino, a qual através do código 
desenvolvido consegue fazer todo o 
gerenciamento desse sistema. Toda essa estrutura 
está ligada a uma rede Ethernet, por meio de 
shield Ethernet, possibilitando assim aos usuários 
acessarem a interface Web utilizando diversos 
tipos de aparelhos eletrônicos, como smartphones, 
tablets e computadores.

PALAVRAS-CHAVE: iluminação, controle, automático, conforto, energia.

INTELLIGENT LIGHTING CONTROL

ABSTRACT 

The design proposed the development of an 
automated lighting control, with the aim of reducing 
energy consumption, diminishing thus the waste 
involving various environments and to facilitate the 
user illumination control via a web interface. the 
system makes it possible to change the intensity of 
the lighting manually or automatically allowing a 
comfortable and manageable environment. The 

integration of light sensors and LEDs lamps lighting 
control is done by a board called Arduino, which 
developed through the code can do all the 
management of this system. All this structure is 
connected to an Ethernet network through Ethernet 
shield, allowing users to access the Web interface 
using various types of electronic devices such as 
smartphones, tablets and computers.

KEY-WORDS: lighting, control, automatic, comfort, energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema do controle de iluminação perpassa várias áreas e tem diversas abordagens, várias 

formas de soluções, sistemas e aplicações. A ideia deste trabalho é então observar esse tema sob 

algumas destas óticas. 

 O tema de automação predial e residencial têm sido muito abordado atualmente. A 

chamada casa inteligente têm em sua concepção hodierna vários produtos, tecnologias e 

soluções, mas longe de serem integradas ou melhor padronizadas algumas tem também em sua 

grande maioria alto custo e muitas vezes sequer utilizam materiais comerciais. A economia de 

energia é outro fator bastante relevante e normalmente as soluções que tornam-se padronizadas 

têm seu alto custo um fator que torna a implantação lenta e a infiltração ou o impacto de 

aplicação normalmente é pouco dimensionado, ou seja, não é possível aplicar em qualquer 

ambiente, ou ainda sem que uma adaptação com alto investimento inicial seja feita. Por fim pode-

se abordar o tema do conforto e ergonomia, que pode não só reduzir os acidentes de trabalho ou 

doenças, mas também estimular um ambiente de produção com qualidade. Neste último aspecto 

há normas que facilitam a padronização e permite que seja não só medido o índice de iluminação 

para ambientes internos e externos, mas também aplicado de forma uniforme em vários 

ambientes. 

Então criar um sistema que seja embarcado, ou seja, não seja necessários produtos 

adicionais, com baixo custo e fácil integração para controlar a iluminação de ambientes com fins 

de economia e conforto foi o desafio deste projeto. 

Algumas das tecnologias que foram propostas na integração e desenvolvimento da 

pesquisa passam por já estudadas plataformas, como é o caso da plataforma Arduino. Com isso foi 

possível fazer o reuso e diminuir custos de produção de materiais específicos. Isso permitiu 

também que com os resultados nesta obtidos seja possível a qualquer com conhecimento mínimo 

da área possa usufruir da tecnologia e construir seu modelo, protótipo ou solução aplicada.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A associação Brasileira de Automação Residencial, em um artigo sobre “Projeto de 

Interiores e Automação”, afirma que a automação residencial promove a integração e realização 

dos diversos sistemas existentes em uma residência, relacionados à comunicação, transmissão de 

dados, iluminação, climatização, etc., gerando como benefícios aos usuários: economia, conforto e 

segurança. Por isso, a automação da iluminação nos diversos ambientes é imprescindível aos seres 

humanos, além de propiciar o que há de mais tecnológico e confortável, existe a questão da 

economia aos usuários finais.  (ALMEIDA, 2010). 
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Tratando especificamente dos benefícios que o controle automático da iluminação traz, 

Bolzani (2004), em seu livro “Residências inteligentes” diz que através da automatização 

residencial, toda a iluminação de uma casa pode ser controlada além do interruptor convencional 

de parede. 

Como também, a iluminação não está restrita apenas as lâmpadas, mas também envolve 

outros aspectos fundamentais como: segurança e economia, onde ligar e desligar 

automaticamente as lâmpadas dos cômodos pode-se simular o uso da casa para afastar intrusos 

ou ainda regular a intensidade de luz conforme a necessidade ou luz externa incidente fazendo 

com que as lâmpadas não precisem operar em seus brilhos máximos. (BOLZANI, 2004). 

A criação de um sistema de automação de iluminação, segundo Bolzani, pode ser 

incorporada por inúmeros fatores, os quais são se limitam somente a presença de pessoas no 

ambiente, como também a influência da energia natural: 

“Está se tornando comum o fato de que a iluminação também ser gerenciada pelo 

sistema de gestão de energia através de uma programação conjunta com sensores 

de luminosidade e ocupação integrados, alcançando-se uma redução em torno de 

30% e 50% de consumo. As luzes acendem-se e apagam-se segundo horários 

previstos e programados conforme a estação do ano, a hora, a luminosidade 

mínima, o tipo de ambiente, a previsão de ocupação, etc. Em modo automático, 

acendem-se à entrada de um indivíduo onde a iluminação não é suficiente e 

apagam-se de forma temporizada quando não detectam a presença de alguém. ”. 

(BOLZANI, 2004).  

Porém, não existe uma implementação massiva de sistemas inteligentes de iluminação, a 

maioria das residências utilizam conjuntos que não são eficientes e ao longo do tempo se tonaram 

obsoletos. Existe o potencial de economizar mais de R$ 90 Milhões por ano através da melhoria 

dos sistemas existentes por tecnologias mais modernas. De acordo com Barbosa (2013), menos de 

1% dos escritórios utilizam controles inteligentes (detector de presença e aproveitamento da luz 

natural), o que garante um maior potencial para reduzir custos de energias. 

3 METODOLOGIA 

Para a obtenção de resultados consistentes foi necessário o estudo do uso da iluminação 

automatizada a partir de periódicos que indiquem o melhor uso de tecnologias de controle de 

iluminação. Por isso, foi feito um levantamento bibliográfico que permita uma fundamentação 

para o uso da plataforma Arduino, além de outros hardwares e softwares que admitam a criação 

de um protótipo de controle de iluminação. 

Após o levantamento bibliográfico, a próxima etapa consistiu em estudar e compreender o 

hardware e o software para incorporação e automação de um sistema controle de LED, através da 
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placa micro controladora Arduino e circuitos controladores que são baseados em sensores de luz 

(LDR). Portanto, criou-se uma metodologia de integração entre as diversas partes estudadas na 

etapa anterior. Com foco principal no controle automatizado e interação pelo usuário. 

A partir da plataforma integrada de desenvolvimento chamada Arduíno(r) foi criado um 

protótipo que incorpora um sistema inteligente que permita criar um controle de iluminação. Com 

o protótipo desenvolvido foi possível fazer um controle básico da interferência da luz externa,

alternando a intensidade do Led de acordo com uma escala definida a partir da leitura do sensor

de Luz (LDR).  O sistema é controlado via web, ou seja, via dispositivos como Tablet, Smartphones

ou PC, permitindo que o usuário possa interferir de acordo com as suas necessidades, ou seja,

possibilitar um controle remoto da iluminação do ambiente fundamentando-se seja em

agendamentos ou gostos peculiares do usuário ou ainda que somente haja monitoração da

iluminação no ambiente. Na Figura 1 encontra-se o hardware composto por um sensor de

luminosidade (LDR) integrado ao Arduino Mega 2560 e em conjunto com uma lâmpada LEDs,

mostrando o controle de iluminação automática.

Figura 1: Hardware composto pelo Arduino, LDR e o LED. 

A forma de execução desse projeto foi a utilização de um shield com suporte à tecnologia 

Ethernet para configurar um Webserver embarcado no Arduíno para eliminar a necessidade de o 

sistema ficar ligado a um computador de forma contínua, ou utilizar shields de comunicação sem 

fio para implementar a conexão entre os dispositivos de iluminação e o Arduino, eliminando, 

obviamente, a necessidade de reformas físicas na estrutura do ambiente para receber as várias 

malhas de fios necessárias para implementação do projeto. (ALMEIDA, 2010) 

Na figura 2, pode-se observar o estabelecimento de uma conexão Ethernet através de 

shield Ethernet W5100 acoplado a um Arduino Mega 2560 e ligado a um roteador possibilitando 

assim ao usuário acessão através de vários dispositivos a interface Web desenvolvida. 
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Figura 2: Estabelecimento de uma conexão Ethernet 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi desenvolvido um sistema que permitiu fazer o controle automático de iluminação 

utilizando LEDs e Arduino, possibilitando um controle remoto da iluminação, seja baseada na 

iteração do usuário com o ambiente. 

Assim como o desenvolvimento de uma interface Web, a qual pode ser vista através da 

Figura 3, que está ligada a uma rede Ethernet, que poderá ser acessada por vários dispositivos, na 

qual os usuários têm acesso optando por um sistema inteligente ou alterando os valores de 

intensidade dos LEDs.  Montagem de um hardware, composto por sensores de luminosidade 

(LDRs), os quais em conjunto com o Arduino, poderão mensurar a quantidade de luz no ambiente, 

alterando assim o valor automaticamente. 

Figura 3: Interface Web desenvolvida que permite o controle automático e e manual ao usuario. 
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5 CONCLUSÃO

Atualmente, vivemos em uma era que a tecnologia interfere em todos os campos, e com 

iluminação residencial, de estabelecimentos, de instituições não é diferente. O sistema de 

controle automático de iluminação propicia dentre outros fatores:  economia de energia (sendo 

um conjunto energeticamente eficiente), conforto e praticidade aos usuários. 

A demanda de energia que consumimos em todo mundo é altíssima, as contas de energia 

ficam a cada dia mais caras, e a iluminação de uma residência possui uma enorme influência no 

somatório final. Portanto, a implementação de controles nas janelas pode permitir uma melhor 

utilização da luz natural, diminuindo assim necessidade da utilização da luz artificial, 

proporcionando um desenvolvimento sustentável e que as contas energia sejam reduzidas. 

(BARBOSA, 2013) 

Essa parte apresentada do projeto se resume apenas ao desenvolvimento de um protótipo 

de um controle automático de iluminação. Porém ainda existem inúmeras etapas que serão 

seguidas e desenvolvidas para poder criar um ambiente totalmente automatizado proporcionando 

a quem está inserido nesse meio o máximo de conforto, como também uma redução significativa 

no consumo de energia. 

Passos futuros são: desenvolvimento de um hardware, composto por sensores de 

luminosidade (LDRs) e de presença, os quais em conjunto com o Arduino, poderão mensurar a 

quantidade de luz no ambiente e identificar a presença de pessoas no estabelecimento, para um 

controle eficiente; a identificação da intensidade de iluminação em horários diferenciados com 

uso combinado de iluminação forçada e sem o uso desta; e o aprimoramento do código em C que 

faça o ajuste automático da intensidade de iluminação a partir da iluminação externa e 

preferencias do usuário.  
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UMA PROPOSTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
NA UTILIZAÇÃO DO ROBÔ ED – 7255  

R.L.Silva1 e R.L.Alves2
E-mail: rodrigodep.jovemrn@hotmail.com¹; rodrigo.leone@ifrn.edu.br2 

RESUMO 

Este trabalho terá como intuito de 
apresentar a utilização do Robô ED-7255 no ensino-
aprendizagem de programação. A robótica-educativa 
é mais uma medida de descontrair e dinamizar o 
ensino dessas disciplinas, uma vez que já existem 
universidades e escolas técnicas brasileiras que estão 
adotando como ferramenta educacional, a robótica 
móvel, essa metodologia tem surtido resultados 
positivos em sua implementação. É o que tem 
demostrado com os alunos participantes das aulas 
com robótica do curso técnico de informática do IFRN 
campus Nova Cruz, a interatividade com robôs chama 
a atenção dos alunos e fazem que sejam desafiados a 
resolução de problemas, realizando códigos de 
comandos que atendam o projeto de execução do 

robô, o trabalho também envolver a integração 
interdisciplinar da matemática, física e eletrônica, 
assim como as tarefas em equipe. O Robô ED-7255 
possibilita uma linguagem de alto nível e dois 
ambientes de programação, sendo um no painel de 
controle do robô e outro em seu software 
computacional, sendo que este, conta com duas 
janelas, uma para implementação de comandos e um 
simulador virtual em tempo real de execução do 
robô, permitindo ao aluno ferramentas de interação 
e a facilidade de visualização na prática de seus 
comandos de instrução. Portanto a robótica tem 
demonstrado aliada no ensino de programação 
fazendo com que alunos interessem na aprendizagem 
da mesma e não sintam tantas dificuldades no 
acompanhamento das matérias escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: robô ed-7255, robótica educacional, programação. 

A PROPOSAL FOR PROGRAMMING OF TEACHING AND LEARNING IN THE USE 
OF ED ROBOT - 7255 

ABSTRACT 

This work has the intention to introduce the 
use of the robot ED-7255 in the teaching-learning 
programming. Robotic-education is more a measure 
to relax and invigorate the teaching of that 
disciplines, since there are already Brazilian 
universities and technical schools that are adopting as 
an educational tool, mobile robotics, this 
methodology is achieving positive results in its
implementation. This is what has been shown with the 
students participating classes with robotic computer 
technician course IFRN campus Nova Cruz, interactivity 
with robots draws the attention of students and make to 
be challenged with problem solving, performing 
command codes which meet the robot execution of 
project, work also involve interdisciplinary integration of 
mathematics, physics and electronics,

as well as the tasks team. The ED-7255 robot 
provides a high-level language programming 
and two environments, this one in the robot 
control panel and other software on your 
computer, and this has two windows, one for 
implementation of controls and a virtual simulator 
real-time robot running, allowing tools student 
interaction and visualization facility in the practice of 
their instructional commands. Therefore, robotics has 
shown ally in teaching programming causing it interest 
students in learning of it and not feel so many 
difficulties in following up school material.

KEY-WORDS:  robot ed-7255, educational robotics, programming. 
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1 INTRODUÇÃO 

A criação de seres artificiais fez por muito tempo a imagem de escritores, cineastas e 

teatrólogos que criaram as palavras robô e robótica, o cenário futurístico previa o que hoje já faz 

parte da realidade do ensino aprendizagem com robôs nas escolas, e tem revelado dados positivos 

pelo interesse de alunos, assim tornando uma alternativa aliada no ensino de programação nas 

escolas. 

A robótica está cada vez mais presente nas industrias, setores de serviços e produtos 

doméstico, considerado o pai da robótica Joseph F. Engelberger, construir e vender o primeiro 

robô industrial, chamado Unimates que atua na linha de montagem da General Motors – em 1961. 

Com características de executar atividades humana e autônoma o robô tem auxiliado no 

progresso científico contribuindo nas diversas áreas do conhecimento. Capazes de ser 

programados e reprogramados, os robôs podem realizar determinadas funções específicas de 

acordo com sua finalidade. 

A introdução da robótica no cenário de ensino e pesquisa tem possibilitado a novos 

métodos de ensino, tornando uma ferramenta pedagógica importante na reaproximação e 

interatividade de estudantes.  

Para Chella (2002), a robótica contribui para a formação de novas competências por 

promover o contato direto com as ciências tecnológicas atuais, permitindo sua construção ou 

desconstrução, não somente no sentido concreto, mas também intelectual, pelo fato de 

compreender conhecimentos criados pelo ser humano. 

O presente trabalho visa demostrar a utilização do robô ED-7255 no ensino-aprendizagem 

de programação e noção de robótica, com um ambiente de programação simples o robô ED-7255, 

mostrar ser um recurso de aplicabilidade prática e lúdica para os estudantes. 

Cada vez mais as escolas estão adotando a robótica no intuito de promover aos alunos uma 

ferramenta de interações com outras disciplinas, nesse sentido a interdisciplinaridade, segundo 

Fazenda (2008), é capaz de exercer uma reflexão aprofundada, permitindo a consolidação da 

autocrítica, o desenvolvimento da pesquisa e inovação.  

Hoje o mercado oferece a estudante e docente contar com um vasto meio de softwares 

educacionais envolvendo games: logo e scratch e controladores como arduino e lego, que dispõe 

em sua maioria uma linguagem de programação acessível para iniciantes na área. 

O cenário da robótica nas escolas tornou-se não só um atrativo dos estudantes no próprio 

ambiente de ensino, mas proporcionou a convivência entre colegas e diferentes alunos 

interessados no assunto, seja na escola ou em campeonatos promovidos por instituições de 

ensinos ou empresa do ramo, onde os alunos são desafiados a programar robôs a cumprirem uma 

série de requisitos nas atividades.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para Martins, (2006) a robótica é a ciência dos sistemas que interagem com o mundo real, 

com pouco ou mesmo nenhuma intervenção humana. No que exige do desenvolvedor a dedicação 

e competências na formulação de soluções para conseguir o que se pretende a ser criado.  

Desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico para atribuir funções ao robô e a aplicação 

de outros conhecimentos como a programação, a matemática e a física.  

A informatização e novos métodos de aprendizagem tornaram essenciais nos institutos de 

ensino, a inserir os alunos ao mundo predominantemente informatizado, o que se percebe a 

através do que se propõe a robóticas-educativa, segundo Castilho (2008): 

A robótica educacional é voltada a desenvolver projetos educacionais envolvendo 

a atividade de construção e manipulação de robôs, mas no sentido de 

proporcionar ao aluno mais um ambiente de aprendizagem, onde possa 

desenvolver seu raciocínio, sua criatividade, seu conhecimento em diferentes 

áreas, a conviver em grupos cujo interesse pela tecnologia e a inteligência 

artificial é comum a todos.     

Diante dessas propostas foi introduzido o ensino a robótica-educacional no IFRN, campus 

Novas Cruz, devolvendo minicursos e projetos de inovação pelos alunos e professores que 

propõem ideias para melhoria social.  

3 METODOLOGIA 

No projeto foram utilizados dois robôs do laboratório de eletroeletrônica do IFRN, campus 

Nova Cruz, modelo ED-7255, constituído de um braço robótico, controlador central, painel de 

comando e execução e software ED_IRS. 

O projeto iniciou com os alunos do 2° ano do curso técnico integrado em informática do 

IFRN, campus Nova Cruz, nos quais participaram das aulas teóricas e práticas, ao final dos 

projetos, os alunos geraram minicursos e mostras com os robôs em eventos do campus. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Robótica Educativa

A robótica educativa pode ser definida como a utilização dos conceitos da robótica 

industrial em um ambiente de aprendizagem. Com o objetivo de promover o estudo de conceitos 

multidisciplinares: como a física, matemática e programação, estimulando a criatividade, 

raciocínio lógico e o trabalho em equipe na solução de problemas.  
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4.2 Robô ED-7255

O robô ED-IRS (Simulador de Robô Industrial), é controlado por comando de programação 

e seu sistema é constituindo de cinco partes, (Computer) computador, (Teaching Pendant) painel 

de acionamento e controle, (Robot Controller) controlador do robô, (Robot Arm) braço do robô e 

(Gripper) pinça.  

Figura 1. Constituição do sistema do robô. 

O Robô ED-7255 oferece uma linguagem de alto nível e dois ambientes de programação, 

sendo um no painel de controle do robô e outro em seu software computacional. 

O robô consiste em uma garra e 5 eixos verticais multi articulados, contendo uma (Base) 

base, (Shoulder) ombro, (Elbow) cotovelo, (Wrist Pitch) punho, e (Wrist roll) rolar punho, todas as 

quais são unidade de motor de corrente contínua. 

Figura 2. Partes físicas do sistema do robô. 

Teaching
Pendant

Robot
Arm

Gripper

Computer

Robot
Controller

Controll

er
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O controlador robótico ou principal é responsável pela articulação ou multi-articulações do 

robô ed-7255, o movimento por eixo e velocidade são calculados pelo processador ARM (6410) e 

enviado para o processador DSP 2812 (Processador de Sinal Digitais), o mesmo possui conexão 

ethernet com computador para upload de código e execução do robô, entrada e saída de sensores 

e manuseio de emergência. 

4.2.1.  Modo de operação

O painel de controle tem quatro modos de operação (Auto Run - execução automática, 

Teach Edit - ensinar edição, Operate - operar e System - sistema). 

Figura 3. Painel de comando. 

4.2.2. O painel de controle: funções do Menu

4.2.3 Auto run mode

O auto run é um modo de execução automático que chama um programa armazenado ou 

escrito e controla o robô, usando o programa. A execução do programa inclui a execução de um 

ciclo, a etapa linha por linha. 

4.2.4 Teach edit mode

O teach edit é para escrever um programa. Funções de criação, de modificação e excluir 

código, podem ser realizadas nesta modalidade. Mesmo quando por escrito o programa, os dados 

de posição podem ser salvos movendo diretamente o robô para a posição de destino, por meio de 

chaves de manipulação. 

4.2.5 Operate mode

O movimento e controle do robô são executados pela manipulação de chaves do painel por 

meio da função modo de operação. 

4.2.6 System mode

O sistema é um modo para processar ou mudar os valores de definição padrão e ambiente 

de ajuste de valores do robô.   
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5 Software ED_IRS

O software ED_IRS é um programa desenvolvido com a finalidade de integrar o robô e um 

ambiente virtual, contando com duas janelas principais, uma para implementação de comandos e 

um simulador virtual em tempo real de execução do robô. 

Figura 5 – Ambiente de programação e simulação virtual do robô ED-7255. 

Sintaxe de Programação 

O início do código deve ser seguindo com o comando PROGRAM e finalizado com END 

entre os quais serão inscritos os blocos de instruções do algoritmo, a estrutura do programa deve 

segui da assim forma como mostrado abaixo. 

PROGRAM 

... 

 END

5.1 Estruturas de comados

 Comando de Seleção (Condicional) IF

IF < Expressão condicional> THEN < iniciar execução > ELSE <iniciar execução> 

Uso de exemplo do comando IF. 

PROGRAM 
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… 

IF VAR=10 THEN MOVETO (60 30, 40) 

END 

 Comando de repetição FOR

FOR <nome da variável> = <tipo da variável inteiro> TO <tipo da variável inteiro> 

STEP <tipo da variável inteiro> 

… 

NEXT 

Uso de exemplo do comando FOR. 

... 

FOR VAR=1 TO 10 STEP 1 

... 

NEXT 

… 

 Comando de repetição DOWHILE

DOWHILE <Expressão condicional> 

… 

LOOP 

Uso de exemplo do comando DOWHILE. 

DOWHILE VAR1=10 

… 

IF VAR2==10 THEN EXITDO 

… 
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LOOP 

 Comando de repetição DO

DO 

… 

LOOPWHILE<Expressão de condições> 

Uso de exemplo do comando DO. 

… 

DO 

… 

IF VAR2==10 THEN EXITDO 

… 

LOOPWHILE VAR1>10 

Similares a outras linguagens de programação a sintaxes do robô ED-7255 permite uma 

maior compressão e adaptação para novos estudantes, como tem demostrado resultados 

plausível da mesma com uso do robô ED-7255 na aprendizagem de programação e robótica pelos 

alunos do curso técnico em informática do IFRN - Campus Nova Cruz. 

A robótica educacional tem promovido novos métodos de ensino eficiente no estímulo do 

conhecimento, bem como o trabalho em equipe na resolução de problemas e a integração 

multidisciplinar. 

6 CONCLUSÃO 

Relacionar as conclusões ou considerações finais obtidas de acordo com os resultados 

observados na pesquisa, podendo incluir sugestões para trabalhos futuros. 

Portanto concluímos a adoção da robótica na aprendizagem de programação permite ao 

aluno ferramentas de interação e a facilidade de visualização na prática dos comandos das 

instruções desenvolvidas, envolvendo em seu projeto propostas de disciplinaridade, tais como a 

matemática, física, eletrônica e mais áreas do saber.  
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O robô ED-7255 oferece um fácil ambiente de programação e linguagem de alto nível, no 

que permite ao aluno aprender sem muito obstáculos e o desenvolver projetos em grupos, 

buscando o trabalho em equipe nas soluções de problemas proposto. 

A robótica tem demostrado aliada no ensino de programação fazendo com que alunos 

interessem na aprendizagem da mesma e não sintam tantas dificuldades no acompanhamento das 

matérias, permitindo o que permaneça na escola. 
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INTRODUÇÃO DE MECANISMOS PRÁTICOS DE SUSTENTABILIDADE NO 
APROVEITAMENTO PLUVIAL DE ÁGUA NO EIXO REGIONAL DO SERIDÓ 

POTIGUAR 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar os 
dados regionais e geográficos que compreendem o 
eixo do Seridó Potiguar, visando nesta pesquisa, 
possibilidades de captar e gerenciar grandes 
quantidades de água da chuva nessa região de clima 
semiárido, onde se observa alto índice 
pluviométrico em um curto período de tempo, 
sendo necessário o maior aproveitamento possível 
deste. A vegetação é caracterizada pelo domínio da 
caatinga e relevo variado, servindo como referência

PALAVRAS-CHAVE: Capitação de água, chuva, armazenamento, cisternas independentes. 

INTRODUCTION OF SUSTAINABILITY PRACTICAL MECHANISMS IN 
UTILIZATION OF RAIN WATER ON REGIONAL AXIS SERIDÓ POTIGUAR

1190

para o desenvolvimento desta técnica, uma vez que 
estes  representam os principais critérios para se
introduzir sistematicamente cisternas 
independentes em regiões similares. O Seridó 
constitui-se como um território de diversos critérios 
que garantem uma peculiaridade ao referido espaço 
e, além disso, pode ser referido como uma 
circunscrição territorial caracterizada por vinte e 
cinco municípios.

KEY-WORDS: Rainwater, Capitation through, independent tank storage. 

ABSTRACT

This study aims to characterize regional and geographic data 
encompasses the axis of the Seridó Potiguar, aim at this 
research possibilities of how to capture large amounts of 
rainwater, this semi-arid climate of the region, where it is 
observed high rainfall in a short time, requiring the greatest 
use possible of this. The vegetation is characterized by the 
dominance of the Caatinga and varied terrain, serving as a 
reference for the development

of his technique, since they represent the main criteria to 
systematically introduce independent tanks in similar 
regions. The Seridó is constituted as a territory of several 
criteria which ensure a peculiarity to that space and, 
moreover, can be referred to as a territorial area 
characterized for twenty-five municipalities.
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1   INTRODUÇÃO 

Nas áreas semiáridas, existem diversas causas que influenciam nos problemas do processo 
de produção mineral, onde a escassez de água, a contaminação e a falta de estrutura faz com 
que o processo de lavra seja parado. Uma vez que os órgãos responsáveis não se preocupam 
com desenvolvimento da perfuração dos poços e armazenamentos corretos da água ou criação 
de grandes cisternas para captar água da chuva, muitas empresas gastam muito na compra de 
água, e isso é um problema, fora as faltas de análises dessa água para ter um tratamento 
adequado.  

Muitos falam na atual crise hídrica, mas podemos analisar que essa crise já vem 
acontecendo a um bom tempo. No sertão, a falta de água nas principais regiões do país onde se 
concentra as grades empresas é muito vasta, a exploração de minério é muito importante para 
economia da região e do Brasil, existindo empresas que tem uma demanda alta de 
investimentos com água. Essas empresas precisam de água para seu processo de 
beneficiamento e de plantação de mudas na qual à irrigação deve ser de boa qualidade, 
observando sempre alguma má influência que venha a prejudicar o desenvolvimento das 
mesmas. Todo projeto de Mineração exige-se um projeto florestal (reflorestamento), para isso 
a necessidade de água de boa qualidade, sendo isso um grande problema. Desta forma é 
necessária uma estrutura básica para o tratamento da água adequado. Muitos dos garimpos 
não possuem essas informações técnicas sobre como tratar essa água, assim, acabam afetando 
cidades próximas que não possuem saneamento. 

(Figura 1): Demonstrativo geográfico de identificação da região Nordeste/BR, clima semiárido. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRAFICAS 

O regime pluviométrico do RN é determinado pelo deslocamento da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), atuando no período de fevereiro a maio na região semiárida central, oeste e 

norte do estado. A ausência de deslocamento da ZCIT para a posição mais ao sul do equador 

contribui para as irregularidades de chuvas e favorece os períodos de estiagem (ALVES et al., 1998; 

NOBRE & MELO, 2004; ARAÚJO et al., 2008). Na faixa litorânea Leste e no Agreste são as 

Perturbações Ondulatórias dos Alísios (POA) que se apresentam como o principal sistema 

causador de chuvas, atuando principalmente de maio a agosto (YAMAZAKI & RAO, 1997; NOBRE & 

MOLION, 1998). 

3   METODOLOGIA 

De acordo com as circunstâncias regionais e climáticas, a sustentabilidade e durabilidade 

de água nos meios rurais, industriais e de diversos segmentos, nos obriga a buscar novos meios de 

captação, armazenamento e de reaproveitamento da água, otimizando a ideia de aplicação de 

mecanismos tecnológicos conciliadores a cada situação, agregando melhores condições 

sistemáticas para captação, acúmulo e abastecimento de cisternas independentes, sendo estás 

adaptadas a cada situação de utilização e condições técnicas de implementação, por mecanismos 

de aproveitamento (drenagem), estudo do relevo e com a orientação correta de um técnico 

responsável, pode-se introduzir o modelo desta cisterna, sendo estas projetadas com forma 

acentuada em sua construção, para corrigir um não aproveitamento de capitação no escoamento 

superficial da água da chuva. 

Decli
vidade Pedregosidade Profundidade 

Efetiva (m) Textura Drenagem Grau de 
Restrição Classe 

0-3% Ausente 0% > 0,8 Arenosa 
Fortemente/     

Acentuadamente Nulo I 

3-6% Poucas < 10% 0,6 a 0,8 Média/Siltosa Bem drenada Ligeiro II 
6-

12% Muitas < 15% 0,4 a 0,6 Argilosa Moderadamente Moderado III 

12-
20% Bastante < 40% 0,2 a 0,4 Argilosa 2:1/ 

Muito Argilosa Imperfeitamente Severo IV 

20-
40% 

Grande 
Quant. > 40% 0 a 0,2 Muito Argilosa 2:1 Mal drenada Muito Severo V 

>40% Extremamente 
Severo VI 

Tabela 1. Classes de aptidão à mecanização agrícola. 
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4   RESULTADO E DISCUSSÕES 

Como se pode observar no mapa de identificação de áreas decorrentes do processo de 

desertificação, verificasse a expansão e a necessidade de meios inovadores de subsistência que 

permitam a introdução de mecanismos para abastecimento natural de água. A (Figura 1) 

encontrasse a referência geográfica onde identifica-se o clima Semiárido Nordestino, onde 

localiza-se as áreas com maiores restrições em abastecimento natural ou artificial de água. 

(Figura 2): Demonstrativo estrutural da Cisterna Independente e seus mecanismos auxiliares no 
clima semiárido. 

A qualidade e quantidade da água capitada e filtrada através da chuva com o filtro 

de carvão ativo, possibilita o abastecimento da cisterna suprindo as necessidades no período 

de escassez, respeitando os limites ambientais, rurais e industrial mineral sem danificar 

os equipamentos utilizados e sem afetar a degradação da natureza dando plenas condições 

de manutenção em seu projeto estrutural. Uma das principais viabilizações deste projeto é a 

questão do custo benefício dando acessibilidade a todos os meios socioeconômicos. 
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5   CONCLUSÃO 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais 

e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem, é o chão e mais a população, isto é, 

uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. É à base do 

trabalho, da resistência, das trocas materiais da vida, sobre os quais ele influi no desenvolvimento 

territorial. Desta forma, o desafio posto é conceber intervenções que superem os entraves do 

desenvolvimento, pensado a partir dos princípios de sustentabilidade. 

 Nesta perspectiva a “aplicação de métodos sustentáveis inovadores” enfatiza a melhoria 

da qualidade e a agregação de valor ao reaproveitamento da água e introdução de técnicas de 

acúmulo de registros pluviométricos por meio de cisternas filtrantes independentes, 

possibilitando à diversificação de atividades produtivas (inclusive as não agrícolas) a inovação 

tecnológica e gerencial, como estratégia para se alcançar melhorias significativas na eficiência da 

região referente às necessidades de distribuição e utilização de água. 
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RESUMO 

Após identificar e analisar os problemas envolvidos 
na produção de referências bibliográficas de acordo 
com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), foi desenvolvido um aplicativo 
móvel para a plataforma de Android® que soluciona 
os problemas X, Y e Z. Este trabalho pretende relatar 
como se deu o processo de mapeamento da questão 

problema, o desenvolvimento do aplicativo, bem 
como analisar a recepção do mesmo dentro de um 
público-alvo. Concluiu-se, assim, que a necessidade 
de uma tecnologia auxiliar para esse problema é real 
e pode ser satisfeita com uso de tecnologia 
abrangente. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo, Android, Referências, ABNT. 

DEVELOPMENT OF AN ANDROID APP FOR THE PRODUCTION OF 
BILBIOGRAPHIC REFERENCES ACCORDING TO THE ABNT 

ABSTRACT 

 After identifying and analyzing the problems 

involved on the production of references in 

accordance with the standards of the Brazilian 

Association of Technical Standards, we seek to ally 

ourselves with the Android technology to solve this 

problem, developing, therefore, an app. This paper 

aims to describe how was the mapping of the 

problem question process, application development, 

as well as analyze the reception of it within a target 

audience. It is concluded, therefore, that the need for 

a technology to assist this problem is real and can be 

satisfied by using an embracing technology.

KEY-WORDS: App, Android, References, ABNT 
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1 APRESENTAÇÃO 

Por definição, um texto é o conjunto coerente de enunciados de intenção comunicativa 

através de seus signos. Dessa forma, há diversos gêneros textuais encontrados e discutidos na 

literatura mundial. Dentre eles, o artigo científico destaca-se pela finalidade de divulgar 

conhecimento, pelo seu caráter investigativo e por ser muito comum em congressos e simpósios 

de iniciação e inovação científica. Assim, é função desse tipo de texto, segundo Lakatos e Marconi 

(2003, p. 253) “Levar as pessoas a pensarem, fazendo-as perceber as coisas familiares de modo 

diferente, valendo-se de argumento para influenciar as mentes dos ouvintes”. 

Isto posto, os textos científicos têm estritas normas e regras de escrita e formatação, 

ditadas pelos congressos a que forem submetidos e também pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Contudo, percebe-se diariamente que existe certa dificuldade dos pesquisadores 

em adequar seus textos a essas regras, principalmente no que tange às referências apresentadas 

ao final das publicações. As normas para escrita às vezes parecem confusas e complicadas, 

tornando-se – muitas vezes – um incômodo na hora da escrita. Essa questão é, todavia, de fácil 

resolução, à medida que tecnologias novas podem tornar a adequação às normas um processo 

mais rápido e simples.   

2 ESTRUTURA DO TEXTO CIENTÍFICO: REFERÊNCIAS 

A fim de dar credibilidade e embasamento teórico ao artigo, os autores usam o trabalho de 

outras pessoas para dar arcabouço ao seu, de forma a mostrar que o problema em discussão é 

relevante, como também para enriquecer seus argumentos.  Assim, entende-se por citação um 

discurso alheio retirado de uma fonte bibliográfica (livros, artigos de revistas, teses, dissertações, 

artigos científicos, monografias etc.) que tenha, de alguma forma, corroborado para o 

embasamento científico dos argumentos utilizados pelo autor. Portanto, de acordo com a Norma 

10520 da ABNT, citação é “a menção, no texto, de uma informação colhida de outra fonte” (2002, 

p. 1).

Dessa forma, referências são um conjunto de elementos que permitem identificar (no todo 

ou em partes), os documentos registrados ou impressos em diversos suportes e plataformas. 

Aparecem no final do texto ou capítulo, como acontece comumente em livros; em listas de 

referências ou encabeçando resumos e resenhas. As referências seriam, desta maneira, 

constituídas de elementos indispensáveis, acrescidos muitas vezes de elementos complementares, 

se se fizer necessário. (ABNT – NBR 6023, 2002) 

2.1 REGRAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

As regras a seguir serviram de modelo para o desenvolvimento do aplicativo, e seguem as 

normas da ABNT: NBR 6023, que trata da documentação de referências: 
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 Localizam-se, preferencialmente, ao final de uma obra ou capítulo;

 Usa-se letras maiúsculas para:
o Último sobrenome do autor;
o Nomes de entidades coletivas, quando a citação for direta;
o Primeira palavra da referência, quando a entrada vier pelo título;
o Títulos de eventos: congressos, reuniões, conferências, simpósios,

encontros;
o Substantivos geográficos, quando se trata de instituições governamentais de

administração direta.

 Devem ser redigidas em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo;

 Os autores devem ser indicados pelo último sobrenome em letras maiúsculas,
seguido do prenome (abreviado ou não);

 Usa-se o recurso tipográfico negrito para destacar o título das obras.

É importante destacar, todavia, que algumas dessas regras, podem receber alterações de 

acordo com o que pede o evento em que o trabalho será submetido.  

3 QUESTÃO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO 

Pensando na possibilidade de desenvolvimento de um software auxiliar para a produção de 

referências bibliográficas, fez-se entrevistas com vinte e quatro (24) pessoas de idades distintas, a 

fim de identificar um possível público-alvo para o aplicativo. 

Figura 1: Número de entrevistados que escreveram legendas.

Na Figura 1, vemos que 87,50% dos entrevistados escreveram, recentemente, um trabalho 

que necessitasse da apresentação de referências e que não tem necessariamente um caráter 

científico. Identificou-se, assim, que a produção desses escritos é grande e mostra um potencial 

87,50%

12,50%

Você escreveu, recentemente, 
algum trabalho que necessitasse de 

apresentação de referências?

Sim Não
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público-alvo para o software. Passou-se, isto posto, para o mapeamento das dificuldades desse 

público na hora de produzir uma referência. 

Figura 2: Número de entrevistados que encontram dificuldades para elaborar referências.

A partir do que mostra a Figura 2, percebeu-se que, das pessoas que produziram 

recentemente um trabalho que necessitasse da apresentação das referências bibliográficas, 

83,33% das pessoas encontraram dificuldades na hora de escrevê-las. Entende-se, assim, que a 

necessidade de um elemento auxiliar para esse tipo de problema é real, posto que ele abrange 

uma população considerável. Desse modo, passamos para o desenvolvimento do aplicativo. 

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

Para trabalhar no desenvolvimento do aplicativo, haja vista a questão problema 

apresentada acima, utilizou-se de três tecnologias: eXtensible Markup Language (XML) e o próprio 

Android®. 

XML é uma linguagem de marcação de dados que prevê um formato para descrever dados 

estruturados, facilitando declarações mais precisas do conteúdo e resultados mais significativos de 

busca através de múltiplas plataformas. Permite, ainda, o surgimento de uma nova geração de 

aplicações de manipulação e visualização de dados via internet. Usou-se o XML em plataforma 

Andoid, a fim de obter acesso a todos os aspectos do celular em que o aplicativo seria executado. 

De acordo com seu site oficial, o Android® “é o sistema operacional que move mais de um 

bilhão de smartphones e tablets”. Dessa forma, é o mais abrangente e mais comum. Assim, a 

programação Android® do Salvando As Referências deu-se através do Software Development Kit 

(Kit de desenvolvimento de software) próprio do sistema operacional e de seus recursos. 

Como referência base para a normatização das regras de referência a serem usadas pelo 

aplicativo, foi utilizada a NBR 6023, da ABNT. 

83,33%

16,67%

Você encontra dificuldade 
em escrever referências?

Sim Não
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizando as tecnologias apresentadas no tópico anterior, desenvolveu-se o aplicativo 

Android, batizado de “Salvando as Referências”. 

Figura 3: Tela inicial do Aplicativo.

A Figura 3 mostra a tela inicial do Salvando as Referências, apresentando as opções 

fornecidas de tipos de referências a serem gerados, sendo eles: trabalho publicado em congresso, 

simpósio ou encontro; trabalhos acadêmicos; livros; periódicos técnicos – científicos; sites. O 

usuário, então, clica naquele que deseja gerar. É, portanto, através de formulários a serem 

preenchidos pelo usuário, que o aplicativo irá gerar a referência desejada, conforme o exemplo a 

seguir:  

Figura 4: Exemplo de formulário a ser preenchido.
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Na Figura 4, vê-se o formulário necessário para a obtenção de uma referência de livro. As 

seções que possuem um asterisco são de preenchimento obrigatório (o aplicativo não continuará 

a produção da referência caso uma dessas seções não esteja devidamente preenchida). Após o 

preenchimento correto das lacunas, o usuário seleciona o botão “gerar” para que sua referência 

apareça na tela. 

Figura 5: Exemplo de referência gerada.

Após a produção da referência, a mesma armazenar-se-á no já citado arquivo dentro da 

memória interna do aparelho, de modo que possui permissões restritas e somente o aplicativo 

pode acessá-lo. Isso significa que, por mais que o usuário tente, não pode diretamente modificar o 

conteúdo no arquivo, nem o remover; para este último, o usuário precisa remover o aplicativo. 

Assim, ao voltar para a tela inicial, o usuário poderá acessar a lista das referências que ele já criou 

(dentro do aplicativo) para copiá-las para a área de transferência, enviá-las por e-mail ou removê-

las. 

Dessa forma, após o desenvolvimento do aplicativo, disponibilizou-se o Salvando as 

Referências na play store, de modo que foi aplicado um segundo questionário para os usuários 

que baixaram e o utilizaram. 
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Figura 6: Avaliação de desempenho do SAR.

Figura 7: Percepção dos entrevistados acerca da utilidade do aplicativo.

De acordo com o exposto na Figura 6, 58,33% dos entrevistados avaliaram como “ótimo” o 

desempenho do aplicativo, 37, 50% avaliaram-no como “bom” e apenas 4,16% como “regular”. 

Contudo, como vê-se na Figura 7, mesmo aqueles que avaliaram o aplicativo como “bom” ou 

“regular”, encontraram utilidade no mesmo, visto o expressivo número de 100%.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Ótimo Bom Regular

58,33%

37,50%

4,16%

Com relação ao aplicativo, como 
você avaliaria o desempenho dele?

100%

0%

O aplicativo mostrou-se útil para 
você?

Sim Não
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Figura 8: Nível de intenção de baixar o SAR.

A última pergunta feita aos entrevistados diz respeito à intenção dos mesmos em baixar o 

aplicativo e apresentou um resultado de 79,17% de entrevistados que responderam com “com 

certeza baixaria”, sendo que 0% mostrou “nenhuma intenção” em baixar o Salvando as 

Referências. 

6 CONCLUSÕES 

Conclui-se, após a análise da questão problema, do desenvolvimento do aplicativo e da 

aplicação dos questionários, que a formulação de referências bibliográficas de acordo com as 

normas da ABNT é uma dificuldade comum daqueles que realizam esse tipo de trabalho. Percebe-

se, ainda, que a utilização de tecnologias auxiliares nessas questões gera bons resultados e 

apresenta uma solução para o problema. Todavia, entende-se que o aplicativo não está finalizado, 

podendo ser submetido à atualizações de funcionalidades (como o acréscimo de novas regras), de 

modo a facilitar ainda mais o acesso às normas da ABNT. 
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RESUMO 

O seguinte trabalho constituiu-se a partir de uma 
pesquisa bibliográfica tendo como objetivo relatar a 
origem e o desenvolvimento do elemento zero como 
algarismo e número nas civilizações: babilônica, maia, 
chinesa e hindu. Esse surgiu durante as aulas da 
disciplina História da Matemática no curso de 
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – Campus Santa Cruz (IFRN - SC). O 
desenvolvimento desta pesquisa se deu mediante um 
levantamento histórico que evidenciou as 
dificuldades encontradas e algumas contribuições 
que a criação do número zero trouxe para cada 

civilização abordada em seus sistemas de numeração, 
a fim de apresentar a sua importância no período de 
sua descoberta e o que ele acarretou no avanço da 
Matemática no decorrer dos tempos. Desse modo, foi 
possível descrever a história do zero nos povos 
citados e afirmar a sua relevância para o 
desenvolvimento da Matemática, dinamizando seus 
cálculos e possibilitando os avanços de outras 
ciências. 

PALAVRAS-CHAVE: zero como algarismo e número, história da matemática, levantamento histórico.

ZERO: AN OVERVIEW HISTORY ON ITS ORIGIN AND DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

The following work is up from a literature review with 
the purpose of describing the origin and development 
of zero element as number and number civilizations: 
Babylonian, Mayan, Chinese and Hindu. This emerged 
during the lessons of discipline History of 
Mathematics at the Bachelor's Degree in 
Mathematics from the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Rio Grande do Norte - 
Campus Santa Cruz (IFRN - SC). The development of 
this research has been done by a historical survey 
that highlighted the difficulties encountered and 

some contributions to the creation of the zero 
brought to each civilization addressed in their 
numbering systems in order to present its importance 
in the period of his discovery and that it resulted in 
the advancement of mathematics in the course of 
time. Thus, it was possible to describe the history of 
zero in those people and assert its relevance to the 
development of mathematics, boosting their 
calculations and enabling the advances of other 
sciences. 

KEY-WORDS: zero as number and number, history of mathematics, historical survey. 
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1  INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho constituiu-se a partir de uma pesquisa bibliográfica tendo como 

objetivo relatar a origem e o desenvolvimento do elemento zero como algarismo e número 

nas civilizações: babilônica, maia, chinesa e hindu. Este surgiu durante as aulas da disciplina 

História da Matemática no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz (IFRN - SC). 

Para podermos falar do zero é preciso manter uma compreensão de número e 

algarismo, já que em muitos casos são interpretados como sinônimos. Segundo o Aurélio 

(2001) algarismo é o símbolo usado para a representação sistemática de números e número 

é a entidade abstrata que corresponde a um aspecto ou a característica mensurável de algo 

(quantidade, grandeza, intensidade, etc.). 

No decorrer dos tempos o zero sofreu diversas mudanças, procurando suprir as 

necessidades que cada civilização enfrentava em seu sistema numérico. Inicialmente criado 

de maneira parcial em várias civilizações, o zero era tratado simbolicamente, como ocupante 

de uma ordem vazia, não possuindo valor numérico. Porém ele proporcionou inúmeras 

contribuições relativas à distinção e interpretação dos números que era considerado uma 

das maiores dificuldades daqueles povos. 

Atualmente é evidente a relevância da criação e do conceito deste número, seu 

surgimento tornou-se imprescindível para o desenvolvimento da Matemática, dinamizando 

seus cálculos e possibilitando os avanços de outras ciências. 

2  METODOLOGIA

Nosso trabalho teve como metodologia a pesquisa bibliográfica dos povos que foram 

relevantes para a origem e desenvolvimento do zero, estabelecendo a seguinte organização: 

O estudo das civilizações Babilônica, Maia, Chinesa e Hindu. 

2.1 CIVILIZAÇÃO BABILÔNICA 

Os babilônios habitaram na Mesopotâmia por volta de 1600 a.C. e ao desenvolver o 

seu sistema de numeração, evoluído para aquele tempo, deram uma relevante contribuição 

para a criação do zero. A Mesopotâmia é uma região do Oriente Médio e localiza-se entre os 

rios Eufrates e Tigre. 
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Figura 01: representação numérica 
dos algarismos da civilização 

maia. Fonte:http://
sunearthday.nasa.gov/201 1/

articles/2012_hoax.php 

Ao contrário de outras civilizações, como a egípcia e a grega, que tinham um sistema 

de numeração aditivo e não posicional e, portanto, não necessitavam do uso do algarismo 

zero, os babilônios possuíam um sistema numérico posicional, em que cada valor do 

algarismo dependia da posição por ele ocupada.  

Para a representação numérica, utilizavam apenas dois símbolos: um que designava a 

unidade e outro a dezena. A contagem representada por esses símbolos era realizada de 

sessenta em sessenta unidades caracterizando, assim, um sistema de base sexagesimal (base 

60).  Deste modo, apresentava os números de 1 a 59 de forma aditiva, e a partir dos 60, de 

maneira posicional, lido da esquerda pra direita, atribuindo-se um valor de acordo com a 

posição em que o número se encontra. Foi através desse princípio empregado pelos 

babilônios, que hoje asseguramos a eficácia da nossa atual forma numérica.  

2.2 CIVILIZAÇÃO MAIA 

Esta civilização permaneceu por vários séculos no Norte de Guatemala, porém com o 

passar dos tempos passou a ocupar parte do sul do México e se estendeu por Honduras. 

Atualmente fazemos uso de um sistema numérico que é formado pelos algarismos (0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). A representação deste sistema é posicional, ou seja, um algarismo 

possui um valor de acordo com o local que ocupa no número; sua organização se dá 

aditivamente, de dez em dez unidades, caracterizando a base decimal.  

O sistema numérico da civilização maia possuía algumas semelhanças com o utilizado 

atualmente como, por exemplo, a utilização do algarismo zero para indicar a ausência de 

uma ordem.  
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Como podemos perceber os maias já possuíam alguns artifícios para facilitar suas 

representações numéricas, entretanto a utilização do zero não possuía caráter numérico, ao 

contrário de outras civilizações que posteriormente, passaram a utilizá-lo com essa 

concepção.    

2.3 CIVILIZAÇÃO CHINESA

A China fica no leste da Ásia, e atualmente é o terceiro maior país em extensão 

territorial e o que possui o maior número de habitantes.  

O sistema de numeração chinês era formado por treze sinais, dos quais, nove 

representavam as unidades. Esse sistema era de base dez então a representação mudava 

nas potências de dez. A princípio, não utilizava o zero, pois para a representação dos 

algarismos eles usavam o princípio multiplicativo para efetuar cálculos matemáticos das 

unidades pelas dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares, e o princípio aditivo para 

fazer o agrupamento das unidades. 

A utilização do zero pelo povo chinês, só se deu a partir do conceito formulado pelos 

hindus. Eles fizeram com que os espaços vazios em algumas potências de dez fossem 

ocupados, buscando favorecer para que não ocorram equívocos nas interpretações dos 

algarismos.  

2.4 CIVILIZAÇÃO HINDU 

A maioria dos livros de História e alguns historiadores datados do século XX afirmam 

que a origem da atual numeração decimal se deu no início da era Cristã, mas foi na região 

norte da Índia, século V d. C, que tivemos os primeiros sinais dos algarismos que compõem o 

nosso sistema de numeração: o sistema de numeração decimal. Este que foi anunciado pelos 

árabes, que lhe foi outorgado à descoberta, simultaneamente com os indianos. Foi através 

do envolvimento desses dois povos nessa descoberta que se deu o nome dos nossos 

algarismos, chamados hoje de “hindu-arábico”. 

Naquele século, o Sistema de numeração hindu consistia em nove algarismos 

distintos, não havia ainda a organização posicional, porém já se considerava a base dez e o 

princípio aditivo. Dessa maneira cada número ainda tinha uma representação, de tal modo 

que para escrever qualquer número obedecia-se uma ordem. 

A civilização Hindu usava o ábaco para o auxílio no cálculo. Esse instrumento era 

figurado na areia, usavam-se pedras e colunas para representar, respectivamente, as 

quantidades e as ordens decimais. Partindo da direita para a esquerda a primeira referia-se 

às unidades, a segunda às dezenas e assim por diante. Para exibir o número 301, eles 
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colocavam primeiro uma pedra na ordem das unidades e deixavam a casa das dezenas vazias 

e colocavam 3 pedras na casa das centenas. A dificuldade de maior relevância estaria ligada 

a distinção e interpretação de alguns números. 

Daí parte a necessidade de representar a ordem nula ou casa vazia. Inicialmente foi 

representado por um ponto preto que os indianos denominaram “Sunya” (significava vazio 

ou nulo), foi com o que simbolizaram a ordem vazia. Desta maneira o zero foi criado. Aqui já 

se tinha uma organização posicional. Para os calculadores da época o valor do número iria 

depender da casa ou coluna que se localizava no ábaco.  

Demoraram em média uns 400 anos para o zero ser introduzido, como número e 

algarismo com o sentido de vazio, no sistema indo-arábico de numeração e para ser 

conhecido como “zero” sofreu várias mudanças na sua nomeação: Sunya no indiano, mais 

tarde com o aperfeiçoamento dos Árabes tornou-se shifr, no latim passou por zephirum, 

zéfiro, depois zefro e hoje como conhecemos o Zero.   

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através da análise do contexto histórico específico das sociedades babilônica, maia e 

chinesa, percebemos as dificuldades que foram encontradas por elas para representar 

numericamente a ausência de uma quantidade. Como solução deste problema, cada um 

desses povos criaram de forma independente uma simbologia para representar o algarismo 

zero, não como número, mas como ocupante de um espaço vazio em uma determinada 

ordem numérica. 

A contribuição de maior importância para a criação do sistema numérico utilizado 

atualmente, se deu através do povo hindu, pois foi a partir de seu sistema numérico, com 

princípio aditivo e de base 10, que os indianos desenvolveram o conceito de zero como 

número e algarismo. Posteriormente, os árabes aperfeiçoaram esse sistema, tornando-o 

conhecido, e usado mundialmente na contemporaneidade. O sistema numérico indo-

arábico. 

4  CONCLUSÕES

A partir de uma pesquisa bibliográfica procuramos ressaltar em nosso estudo a 

origem, o desenvolvimento, as dificuldades e algumas contribuições que a criação do 

número zero trouxe para cada civilização abordada, a fim de apresentar a sua importância 
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no período de sua descoberta e o que ele proporcionou no avanço da Matemática no 

decorrer dos tempos. 

Portanto, com base nessas constatações podemos afirmar a relevância do zero como 

número e algarismo, considerando-o indispensável para o desenvolvimento da Matemática, 

através de seus cálculos e de várias outras ciências paralelamente. 
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FERRAMENTAS VIRTUAIS DE APOIO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO 
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RESUMO 

Tendo em vista que o acesso à internet se 
torna cada vez maior, ele pode (e deve) servir como 
ferramenta facilitadora do aprendizado. O presente 
trabalho apresenta os fundamentos para a criação de 
uma plataforma de educação que facilite a 
compreensão dos conhecimentos que os alunos 
adquirem em sala de aula através de vídeo-aulas, 

listas e formas de interação online que desenvolvam 
maior interesse por dispor ao estudante de escolher 
um melhor momento para o estudo. A partir disso, o 
intuito é a criação de uma plataforma de educação, 
onde através de vídeo-aulas, apostilas, listas e afins, 
consiga-se adeptos que busquem suprir as mais 
diversas dificuldades. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Tecnologia, Acessibilidade. 

VIRTUAL TOOLS FOR DIDACTIC SUPPORT FOR HIGH SCHOOL

ABSTRACT 

 Given that the internet access is becoming 
bigger, it can (and should) serve as a facilitating tool 
in different areas. From this, the aim is to create an 
educational platform to help students learn in the 
classroom through video lessons, lists and forms of 
online interaction to develop greater interest in 

having the student to choose a better time for study. 
From this, the aim is to create an educational 
platform where through video lessons, handouts, lists 
and the like, get up supporters who seek to meet the 
most varied difficulties. 

KEY-WORDS: Education , Technology, Accessibility. 
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1 APRESENTAÇÃO 

A execução de uma didática virtual deseja, além de educar, desmistificar a ideia de que o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio é um bicho-de-sete-cabeças na vida do estudante. Além 
de buscar aumentar os conhecimentos sobre conteúdos do ensino médio, que são importantes 
para o entendimento de mundo e, evidentemente, também para o melhor desempenho no 
exame, o projeto busca incentivar aos professores novas metodologias de ensino, fazendo com 
que o aluno sinta-se mais a vontade e menos sobrecarregado na escola pois, a partir do momento 
em que um sistema de vídeo-aulas pode ser acessado em casa (ou em outro lugar de acesso à 
internet), a carga horária na escola torna-se um pouco mais leve, ou seja, o aluno poderá 
acompanhar o assunto de determinada aula em casa, poderá pausar, avançar, retroceder e assistir 
quantas vezes ele quiser, fazendo com que o assunto realmente esteja fixo em sua mente. 

“Uma pesquisa feita em Brasília revela que 70,7% dos estudantes do 
ensino médio que não possuem uma renda elevada, tem acesso à internet 
em casa. E cerca de 57,6% desses alunos usam celular e tablete para entrar 
em sites e em redes sociais.” (Eu estudante, 2013) 

Nessa perspectiva, pode-se avaliar a aplicação e aproveitamento dos recursos da 

informática e internet para facilitar a compreensão de determinados assuntos que ficam melhores 

compreendidos quando conseguimos relacionar os conceitos aos objetos estudados. As vídeo-

aulas propõem que o aluno consiga captar e compreender as informações repassadas. Além de 

desenvolver no aluno, habilidades de compreensão de texto e posicionar-se criticamente. 

Durante o ensino médio há o questionamento da importância de disciplinas como história, 
geografia, e química, que apesar de possuir um conteúdo presente em nosso cotidiano, torna-se 
desinteressante caso seja abordado de uma forma pouco interativa e muito sistemática. Dentre os 
fatores mais conhecidos e citados por (SOUSA, 2010) estão: 

a) escolas, em geral, não possuírem, ou não utilizarem laboratórios;
b) não fazerem das bibliotecas um ambiente frequentado; c) não possuírem
recursos multimídia e métodos interativos de aprendizagem; d) falta de
contextualização do assunto.

Então o projeto tenta sanar pelo menos dois fatores do desinteresse dos alunos. Fazendo 
uso de recursos multimídia e métodos interativos de aprendizagem, além de buscar a 
contextualização do assunto. Fazendo o aluno aprender de uma forma analítica e dinâmica.  

Por ser um conteúdo que necessita de uma prática experimental, 
para melhor compreensão, e que nem sempre se dispõe disso, o aluno 
precisa ser dotado de uma capacidade de abstração, capacidade essa que 
permite a elaboração da estrutura do conhecimento de química.  
(TORRICELI, 2007). 

É nesse ponto de capacidade de abstração que o jovem estaria apto a elaborar sua 
estrutura de conhecimento, relacionando-os entre si de forma a facilitar a sua ancoragem (para 
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não dizer memorização lógica e inteligente) e a integração de conhecimento que possam ser 
adquiridos mais tarde.  

Baseado no pensamento de Torriceli, as vídeo-aulas propõem que o aluno consiga captar e 
compreender as informações repassadas. Por se tratar de uma modalidade de ensino à distância, 
o aluno poderá escolher o horário e o local em que ele deseja assistir as aulas, ele poderá também
se utilizar da pausa do vídeo caso tenha alguma distração, poderá voltar ao vídeo caso tenha
dúvidas e poderá testar seus conhecimentos ao termino de cada conteúdo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Será usado como base plataformas educacionais que estão em uso a mais tempo e que 

possuem boa aceitação do público-alvo, como o Descomplica, que atualmente é um dos maiores 

portais de educação a distância que existe no Brasil. E surgiu quando seu fundador, o professor de 

física Marco Fisbhen, percebeu que existia uma grande demanda de alunos afim de tirar dúvidas 

de conteúdos ministrados em sala de aula, e que seria necessária uma demanda de tempo muito 

grande para que as dúvidas destes alunos fossem sanadas. Então ele começou a gravar aulas de 

física e aguardar o feedback dos alunos. Após obter grande audiência, ele expandiu a ideia e em 

março de 2011 lançou o site Descomplica, com vídeo aulas de todas as matérias. Segundo Moran 

(1991, p.10): 

“Os meios de comunicação exercem poderosa influência em nossa 

cultura, desempenhando um importante papel educativo, transformando-

se, na prática, numa segunda escola, paralela à convencional. Os meios de 

comunicação são processos eficientes de educação informal, porque 

ensinam de forma atraente.” 

Em seguida Rosa (1998,p.9) destaca que: 

“Através da televisão, diariamente milhões de brasileiros recebem 

uma grande quantidade de informação audiovisual. Notadamente, o Brasil 

é um dos países que mais consomem mídia tais como televisão, jornais, 

revistas e outros. Esta característica tem influenciado significativamente no 

desenvolvimento da sociedade e da população brasileira.” 

Para (COSTA,1978, p. 43): 

“A utilização de recursos audiovisuais deve ser planificada com 

antecedência e nunca improvisada. O professor deve caracterizar e 

delimitar bem aquilo que dentro do razoável, pretende que seus alunos 

aprendam. Escolhe, então os recursos audiovisuais mais apropriados ao 

caso e dos quais possa dispor. Estuda esses recursos, a forma e o momento 

de sua aplicação.” 
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Em um artigo elaborado por estudantes do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará), sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos da rede estadual do 
município de Maracanaú, no Ceará, houve uma pesquisa a respeito do uso de softwares 
especializados, programas e recursos ligados à internet que poderiam melhorar o aprendizado das 
disciplinas da área de ciências exatas. Foi observado que 94,51% dos participantes acreditam que 
acesso à internet, com softwares especializados, seria uma boa ajuda para melhorar a 
compreensão dos assuntos da disciplina de química, física e matemática, ao passo que apenas o 
restante, 5,49% não julga como ajuda. 

O diálogo direto de professor com aluno, em sala de aula, lida com muitas vertentes: 

número de alunos, tecnologias disponíveis, duração das aulas, quantidade total de aulas que o 

professor dá por semana, apoio institucional. A informatização desse diálogo acaba sendo fator 

facilitador no momento de repassar os conhecimentos, visto que torna mais fácil a 

visualização/demonstração de experimentos e analogias com o dia a dia  - com um cenário seja de 

encenação ou ilustração já que, de acordo com matérias fundamentadas pela Universia, 

elementos visuais podem aumentar em 50% o rendimento do aluno. 

Grandes instituições de renome, inclusive, já tem adotado programas que adotam essa 

tecnologia educacional como: Eureka da PUC de Curitiba, o LearningSpace da Lotus-IBM, o WEBCT, 

o Aulanet da PUC do Rio de Janeiro, o FirstClass, o Blackboard, onde a mesma didática que a 
plataforma em questão interessa-se em dispor tem mostrado resultados positivos, diferenciando-

se por se destinar a nível médio e não universitário. 

Uma pesquisa realizada com 64 alunos do integrado do IFRN Campus Parnamirim, mostrou 
que 42% dos alunos entrevistados, além de assistir as vídeo-aulas, também assinam algum pacote 
mensal (ou anual) para ter acesso a esses vídeos, como ilustra o gráfico a seguir: 

Gráfico 1

Outro dado que chamou atenção foi o das matérias que esses alunos buscam 
quando assistem vídeo-aulas, conhecidas por serem matérias que exigem máxima 
concentração e dedicação do estudante, a área de exatas é a maior preocupação desses 
alunos.  
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3 METODOLOGIA 

Ainda baseado na pesquisa realizada no Campus Parnamirim, podemos analisar que 

os alunos preferem que essas vídeo-aulas sejam curtas, servindo como uma revisão, e não uma 

aula convencional que normalmente dura 45 minutos.  

Sendo assim, a execução dessa proposta busca trazer para os alunos aulas dinâmicas e ao 

mesmo tempo práticas, levando ao aluno uma aula simplificada, mas eficaz. Após a gravação as 

vídeo-aulas passarão por um processo de edição fazendo com que o vídeo fique mais divertido e 

fácil de compreender. A plataforma online também contará com listas de exercícios categorizadas 

de acordo com a dificuldade (fácil, médio e difícil), fórum de discussão, apostilas, perfil de cada 

pessoa e quiz.  

As metodologias usadas são chamadas de tecnologias educacionais, que são, por definição 

"o conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais e demais recursos como 

61%
11%

6%

22%

Qual sua maior procura em vídeo aulas?

Exatas (Matemática, Física,
Biologia ou Química)

Humanas (História, Geografia,
Filosofia, Sociologia ou Artes)

Línguas ( Português, Inglês ou
Espanhol)

Matérias técnicas (Eletrônica,
Redes, Programação, Desenho
Técnico, Soldagem e etc)

36%

27%

17%

20%

Qual seria o tempo ideal de uma 
vídeo aula?

Entre 10 e 15 minutos

Entre 15 e 20 minutos

Entre 5 e 10 minutos

Mais de 20 minutos

Gráfico 2

Gráfico 3
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ferramentas de apoio aplicadas ao ensino, com a possibilidade de atuar de forma metódica entre 

quem ensina e quem aprende", e ganhou espaço não só pela perspectiva de aprendizagem, mas 

também a de preparação dos alunos para com a tecnologia que serão obrigados a usar quando 

tiverem contato com o mercado de trabalho, tendo em vista o quão concorrido ele está, 

independentemente da área, o domínio dessas ferramentas é de importância ímpar para um bom 

profissional, e a inserção disso na didática une as necessidades atuais do jovem com as 

necessidades futuras dele. 

 As linguagens utilizadas no site serão: PHP (utilizada em servidores web), Javascript  (para 

criar efeitos especiais para as páginas na Web, além de poder proporcionar uma maior 

interatividade com os usuários), SQL (para o banco de dados relacional). As linguagens de 

marcação serão o HTML (utilizada para produzir páginas na Web), XML (criação de documentos 

com dados organizados tais como textos e banco de dados) e o CSS (especificação que define 

como os elementos que compõem uma página, um documento ou aplicação Web será exibida). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

      Espera-se amenizar (e se possível erradicar) a dificuldade que os alunos do ensino médio têm 
em relação aos conteúdos dados em sala de aula, fazendo com que cada matéria seja aprendida 
de uma forma mais prazerosa e facilitada, visto que o aluno poderá desfrutar das aulas e da 
plataforma, no horário em que bem entender. A execução em si, já disseminará, de acordo com o 
empenho de cada usuário, os resultados. A partir do momento em que o website estiver pronto e 
seu sistema de cadastramento de alunos estiver disponível, uma versão beta será disponibilizada 
para os alunos do campus Parnamirim poderem testar e fazer o feedback. Através da página do 
Facebook©, do canal do Youtube© o do próprio website, a divulgação do nosso resultado final 
será presenciada ao longo dos meses de pesquisa e execução. Além diso, espera-se que possa ser 
apresentado à comunidade que costumeiramente visita as exposições, palestras e congressos da 
área de educação e tecnologia, além de, de acordo com os resultados, como é um estudo iniciado 
no campus Parnamirim, incentivar a criação do próprio estúdio EAD com base em outros já 
existentes, como o do IFRN campus Natal Central. Por fim, o reconhecido como uma ferramenta 
que busca não só facilitar a vida do estudante, mas adequar a relação entre professor-aluno as 
tecnologias existentes.  
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5 CONCLUSÃO 

Por se tratar de uma plataforma online, visa-se a disseminação do ensino  de uma maneira 
prática e de fácil acesso para os alunos, que muitas vezes buscam formas alternativas para 
combater a dificuldade de prestar atenção na aula, ou assimilar o assunto dado na aula, ou outras 
eventuais dificuldades de aprendizagem, tendo como objetivo principal o auxílio ao aprendizado 
no ensino médio, a criação do sistema de informação poderá também servir como base ou 
incentivo para outros projetos na área de educação à distância. Visto que o campus de parâmetro 
de estudo, IFRN Campus Parnamirim, possui uma modalidade que pode ser semipresencial ou à 
distancia, busca-se perspectivas de valorização e expansão desse método didático.  
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RESUMO 

Dentre  as  diversas atribuições de um 

docente, a atividade de atualizar o diário de classe é 

uma das mais corriqueiras, pois, em teoria, deve ser 

realizada diversas vezes ao dia. Porém, vários fatores 

contribuem para que essa atividade não seja realizada 

de forma.   
Uma ferramenta que otimize a realização 

dessa tarefa pode reduzir e muito o esforço e tempo 
dispendido pelo docente, fazendo com que este utilize 
esse tempo e intelecto em prol de seu objetivo maior: 
o ensino.

Com a tecnologia disponível atualmente, é 
tangível uma solução que alie desempenho,  

produtividade e racionalidade no consumo dos 
recursos. Por tanto, nos tempos em que vivemos, é 
importante o incentivo à redução do desperdício de 
diversos materiais tais como em nosso fazer, o papel e 
a tinta.  

Por tudo já exposto, este trabalho vislumbra 
propor uma solução que possibilite aliar a tecnologia e 
a sustentabilidade, no tocante aos registros 
acadêmicos realizados pelos docentes do IFRN, de 
forma que estes possam registrar todas suas 
atividades acadêmicas realizadas em sala de aula, sem 
que haja a dependência de conectividade com a 
internet (realidade de muitos campi do IFRN) e não 
seja necessário a impressão e o transporte de tantos 
diários.

ABSTRACT 

Among the many duties of a teacher, the 
activity of updating the class jornal is one of the 
simplest, because, in theory, should be performed 
several times a day. However, several factors 
contribute to this activity is not carried out 
satisfactorily.  

A tool that optimizes the performance of this 
task can reduce and the effort and time spent by the 

teacher, causing it to use that time and intellect 

towards its main objective: teaching.  

With the technology available today, is 
tangible solution that combines performance, 
productivity and rationality in the consumption of 
resources. Therefore, in the times we live in, it is 
important to encourage the reduction of waste from 
various materials such as in our making, paper and link.

 PALAVRAS-CHAVE: android, docentes, ifrn, offline, otimização 

A PROPOSED SOLUTION OFFLINE USING DEVICES ANDROID FOR ACADEMIC 
DIARIES OF IFRN 

KEY-WORDS: android, teachers, IFRN, off-line, optimization.
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1 INTRODUÇÃO 

Para Chaves (1999), tecnologia é qualquer artefato, método ou técnica criado pelo homem 

para tornar seu trabalho mais leve, sua locomoção e sua comunicação mais fáceis, ou simplesmente 

sua vida mais satisfatória e agradável. Sabe-se que, cada vez mais, a tecnologia da informação ganha 

novos horizontes, e traz novos recursos e inovações, para facilitar o modo de interação dos seres 

humanos com o ambiente ao qual estão inseridos. No contexto educacional atual, é impensável 

executar certas tarefas sem o uso da tecnologia. Com o apoio da tecnologia, propõe-se uma solução 

que visa otimizar um trabalho maçante, desempenhado diariamente pelos docentes.   

A proposta é desenvolver um mecanismo que permita ao docente registrar todas as 

atividades realizadas em sala de aula, como chamada e lançamento de notas, de modo offline, ou 

seja, sem a necessidade de haver conectividade com a internet no momento da utilização, e também 

sem a necessidade de diário impresso.  

Para garantir que os dados registrados de forma offline sejam refletidos no sistema 

acadêmico da instituição, o mecanismo proposto deverá prover uma forma de sincronização entre 

o dispositivo utilizado (smartphone ou tablet) e o Q-Acadêmico, sempre que o dispositivo detectar

uma conexão com a internet, seja no mesmo instante da utilização ou em um momento futuro.

Este projeto tem um caráter inovador, visto que a Qualidata, empresa responsável pelo 

sistema Q-Acadêmico adotado atualmente pelo IFRN, não possui uma ferramenta similar.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A tecnologia Android está presente em quase todas as fabricantes de dispositivos móveis do 

mundo, e é a atual líder mundial de usuários do mercado, segundo os estudos Market Share Q1 

2015, da IDC (International Data Corporation), organização especializada em Market Share nas áreas 

de tecnologia e telecomunicações.  

De acordo com a Strategy Analytics, empresa de pesquisa e consultoria independente 

atuante em todo o mundo, ao final de 2014, existiam 1.283.500.000 smartphones no mundo, sendo 

eles 1.042.700.000 (81,2%) Android, 192.700.000 (15%) iOS, 38.800.000 (3,0%) Windows Phone e 

9.300.000 (0,7%) é composto por outras plataformas.  

No IFRN não é diferente. Segundo dados fornecidos pela Diretoria de Gestão de Tecnologia 

da Informação do IFRN, o Instituto já recebeu mais de 1200 tablets educacionais através do ProInfo 

(Programa Nacional de Tecnologia Educacional), cujo o objetivo principal é promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. 

Esses tablets são equipados com o sistema operacional da Google e foram distribuídos para os 

docentes do IFRN para serem utilizados como ferramenta de apoio ao ensino.  
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Diante da existência de um número muito relevante de docentes que possuem dispositivos 

móveis com o sistema operacional Android, uma solução que implemente uma ferramenta para a 

plataforma Android mostra-se bastante competitiva.  

3 METODOLOGIA 

Durante todo o desenvolvimento, será adotada uma adaptação do Scrum, renomada 

metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software.  

O projeto será dividido basicamente em três etapas. A primeira delas é destinada para o 

aprofundamento de conhecimentos sobre ferramentas de programação específicas para a 

plataforma Android. Uma vez que as disciplinas de programação do Curso Técnico em Informática 

no Campus de São Gonçalo do Amarante são lecionadas utilizando a linguagem de programação 

Java, a curva de aprendizado para que todos conheçam a plataforma e estejam aptos a desenvolver 

nela é reduzida, visto que o ambiente Android utiliza a mesma linguagem de programação adotada 

no curso. Contudo, durante os dois primeiros meses do projeto os integrantes participarão de um 

treinamento para capacitação e nivelamento da equipe.  

Paralelamente aos estudos sobre a plataforma Android, dar-se a definição e especificação do 

processo computacional que possibilitará a comunicação offline ou seja, sem conectividade com a 

internet entre o dispositivo móvel e o Sistema Q-Acadêmico.  

A segunda etapa é destinada ao desenvolvimento, propriamente dito, do aplicativo. Essa fase 

do projeto será utilizada para, junto com os conhecimentos adquiridos na capacitação, elaborar os 

modelos conceituais e pequenos protótipos que deverão ser utilizados logo em seguida. Uma vez 

concluídos os protótipos, entraremos pelo terceiro mês de atividades e com isso a codificação do 

protótipo para validação do processo definido. As atividades de codificação serão organizadas de 

forma que cada integrante da equipe possa desenvolver uma funcionalidade, garantindo assim uma 

maior produtividade.  

A terceira e última etapa é destinada para realização de experimentos, testes e ajustes do 

que foi desenvolvido. Nessa fase o protótipo deverá ser disponibilizado para um grupo restrito de 

usuários, para que possamos analisar como o aplicativo se comportará em diversos dispositivos, e 

colher as opiniões dos usuários. Essa fase é extremamente importante para o sucesso do projeto, 

pois será nela que poderemos obter uma validação do produto desenvolvido.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que ao concluir o projeto o processo especificado seja validado satisfatoriamente 

por alguns docentes, através de sua utilização em sala de aula. Com essa validação espera-se 

também:  

• Os docentes tenham seus diários atualizados;

• Diminuir o tempo gasto pelos docentes no registro das atividades;

• Reduzir o número de impressões de diários;

1396



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz  

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC  

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

Além dos benefícios oriundos da utilização da ferramenta, vislumbra-se também que o 

produto resultante desse projeto possa ser objeto de um registro de software ou até mesmo de uma 

nova patente, data sua característica inovadora, e para isso, esforços serão direcionados para que 

os resultados sejam divulgados através de artigos em meios científicos e acadêmicos.  

Por possuir caráter inovador, o projeto demonstra grandes capacidades empreendedoras. 

Pode-se pensar na criação de um startup, podendo esta ser, posteriormente, contemplada pela 

Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC), visto que essa é uma área muito crescente no mundo 

e que garante experiência e retorno financeiro para o desenvolvedor a cada projeto lançado.  

5 CONCLUSÃO 

Por ser um projeto inovador, é esperado que este seja um dos muitos que possam dar 

utilidade aos tablets educacionais recebidos pelos docentes do IFRN para fins acadêmicos e que 

muitas vezes não são utilizados devido à falta de conectividade com a internet em alguns campi por 

problemas estruturais. 

Como primeira iniciativa, este projeto visa propor um mecanismo para auxiliar os 

docentes na tarefa de manter seus diários acadêmicos atualizados, de forma que não seja mais 

necessário realizar o registro em papel, e também que não necessite de conectividade com a 

internet em sala de aula. Essa medida garantirá que os diários sejam mantidos regularmente 

atualizados e os docentes não precisem ficar sobrecarregados nos finais dos bimestres. Esse 

mecanismo será proposto e validado através do desenvolvimento de um aplicativo para a 

plataforma Android, para ser utilizado nos tablets educacionais.  

Pleiteia-se abrir um processo de pedido de patente junto ao INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial), contribuindo, desta forma, para o reconhecimento da inovação 

apresentada pela instituição.  

Por fim, o projeto almeja estimular características empreendedoras dos alunos do Curso 

Técnico em Informática do Campus São Gonçalo do Amarante.  
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A BIOINFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE INTERDISCIPLINARIDADE NO 
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO

G.R. de Souza1, D.H.F. Gomes2 e J.V.F Alves3 
E-mail: givanaldo.rocha@ifrn.edu.br1; danielhenriquefg@gmail.com2; josevaldo99@gmail.com3

RESUMO 
A Bioinformática é uma nova e crescente área do 
conhecimento que consiste na utilização de 
técnicas de Matemática, Química, Estatística e 
Computação para resolução de problemas 
biológicos. Essa área do conhecimento começou a 
se destacar com os projetos genoma, na década de 
1990, que produziram grandes volumes de 
informações. A temática central do projeto 
proposto é a introdução do estudo da 
Bioinformática nas dinâmicas educacionais através 
do desenvolvimento de softwares aplicados a 
problemas da área como fator de contribuição para 
o desenvolvimento de um conhecimento novo que
complementaria o curso técnico de Informática

PALAVRAS-CHAVE: Biologia, Computação, Bioinformática, Interdisciplinaridade.

interdisciplinary, beyond the intention to integrates 
the knowledge of the genetic code biology and 
information gathered in several scientific centers 
around the world and stores and/or creates 
knowledge specific from databases of various 
biological organisms, besides analyzing the genetic 
sequences, promoting the organization of 
information through the use of bioinformatics tools. 

KEY-WORDS: Biology, Computer Science, Bioinformatics, Interdisciplinary. 

do campus Parnamirim do IFRN, pois ela é 
interdisciplinar, além do intuito de integrar os 
conhecimentos da biologia do código genético e as 
informações colhidas em diversos centros científicos 
espalhados pelo mundo, podendo a partir dos 
conhecimentos específicos de banco de dados 
armazenar e/ou criar bases de dados específicas de 
diversos organismos biológicos, além de analisar as 
sequências genéticas, promovendo a organização 
das informações através do uso de ferramentas de 
Bioinformática.  

ABSTRACT 
Bioinformatics is a new and growing area of 
knowledge that uses mathematical techniques, 
chemistry, statistics and computing for solving 
biological problems. This area started with genome 
projects, in the 1990s, which produced large 
amounts of information. The central theme of the 
proposed project is to introduce the study of 
Bioinformatics by developing software as a 
contributing factor for the development of a new 
knowledge that complements the Informatics course 
from IFRN, Campus Parnamirim, because it is 

BIOINFORMATICS AS A TOOL FOR INTERDISCIPLINARITY IN INTEGRATED 
TECHNICAL EDUCATION
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1 INTRODUÇÃO 

A Bioinformática é uma nova e crescente área do conhecimento que consiste na utilização 

de técnicas de matemática, química, estatística e computação para resolução de problemas 

biológicos. Essa área do conhecimento começou a se destacar com os projetos genoma, na década 

de 1990, que produziram grandes volumes de informações (ARBEX, 2006). A Internet e sua 

capacidade de compartilhar dados, além da construção de máquinas com capacidade de 

processamento e armazenamento maiores, desempenharam um papel decisivo nos avanços do 

ramo da bioinformática enquanto campo do conhecimento científico (WIECZOREK, 2006). Os 

governos ao redor do mundo reconheceram a importância de se investir nesse setor, que promete 

impactar a economia e trazer avanços agroecologia a partir do alinhamento de sequências para 

identificar regiões similares que possam ser consequências de relações funcionais, estruturais ou 

evolucionárias. É de grande importância para a construção de árvores filogenéticas e muitos 

outros procedimentos na área. 

A temática do projeto proposto é o desenvolvimento de softwares aplicados a problemas 

da área como fator de contribuição para o desenvolvimento de um conhecimento novo na área de 

Informática, complementando o aprendizado dos alunos do curso técnico de Informática do 

campus Parnamirim do IFRN, além do intuito de integrar os conhecimentos da Biologia do código 

genético que são obtidos na disciplina curricular de Biologia dos cursos técnicos integrados, e da 

programação de computadores, que está presente em diversas disciplinas do curso e é a base para 

a formação do técnico em Informática, utilizando informações colhidas em diversos centros 

científicos espalhados ao redor do mundo, podendo a partir dos conhecimentos específicos de 

banco de dados armazenar e/ou criar bases de dados específicas de diversas sequências genéticas, 

além de analisar os genomas de microrganismos, promovendo o alinhamento de sequência 

genética através do uso de ferramentas de Bioinformática. A capacitação de profissionais em 

Bioinformática tem importância estratégica, devido à necessidade de conhecer o patrimônio 

genético disponível atrelado a explosão do volume de dados de sequências moleculares e 

estruturas armazenadas em bancos públicos de dados, corroborando a importância de solucionar 

problemas voltados ao ramo da Biologia associando o conhecimento da Informática. 

Segundo Prosdocini (2002), a contribuição da Bioinformática pode ser categorizada em 

duas vertentes principais: a prestação de serviços e o desenvolvimento de novas abordagens. No 

primeiro caso, as atribuições concentram-se no desenvolvimento de plataformas capazes de 

administrar o recebimento, manipulação, análise de sequências genéticas. O segundo caso 

caracteriza-se como uma área de pesquisa onde se busca desenvolver novos algoritmos, visando 

gerar programas que auxiliem a mineração de dados biológicos aplicando ferramentas de 

bioinformática. Sendo assim, ressalta-se que o projeto versa a apresentação de uma nova 

temática de trabalho para o curso técnico em Informática do campus Parnamirim do IFRN, 
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vislumbrando a formação de recursos humanos para o mercado através da implantação de 

projetos de desenvolvimento de software para a área de Bioinformática. 

Além disso, Em cursos técnicos integrados um dos maiores obstáculos que passam os 

estudantes é a conciliação entre disciplinas técnicas e disciplinas da base comum do ensino médio, 

deste modo, conteúdos interdisciplinares podem ajudar bastante o aluno pelo fato de que caso 

ele não tenha um conhecimento tão acentuado em uma matéria, ele poderá adquirir esse 

conhecimento por meio de outra que tenha um maior domínio. Por exemplo, conceitos de 

programação, como orientação a objetos, por meio da integração da Programação com a Biologia, 

que no caso é a Bioinformática, podem ser captados com maior facilidade pelo aluno, pelo fato de 

que segundo Brasil (1999, apud Bonatto, p.89): 

“A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados.”. 

Assim, os alunos podem ter a experiência de aplicar conteúdos aprendidos nas disciplinas 

técnicas em uma área das ciências naturais, no caso a Biologia. Por isso, a criação de um núcleo de 

estudo de Bioinformática se torna interessante para um curso técnico Integrado de Informática 

(FARIAS et al., 2013). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A partir do início dos anos 1980, houve um crescimento exponencial nos programas de 

sequenciamento de diversos genomas, quando novos métodos foram desenvolvidos e tornaram-

se disponíveis. A Internet transformou a maneira de acessar e armazenar as informações e 

publicações, o que permitiu maior fluxo de dados entre os usuários, além do desenvolvimento e 

difusão mais simplificados de softwares para a Bioinformática. O genoma é toda a informação 

genética de um ser vivo; a sequência de todo o seu DNA. Os genes existem em pares no organismo 

dos seres vivos e são sequências de nucleotídeos localizadas estrategicamente na molécula de 

DNA, distribuídas ao longo dos cromossomos. Cada gene é responsável pela decodificação de uma 

ou mais proteínas. 

O conjunto de inovações tecnológicas, utilizadas na separação, identificação e 

quantificação de proteínas em grande escala é denominado Proteômica. Ele permite a realização 

de estudos com as mais diversas aplicações na área biológica. 

No final do século passado, após anos de estudos, os pesquisadores conseguiram 

decodificar o genoma humano quase completo, com uma precisão de 99,9%. Atualmente, sabe-se 
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que ele é formado por 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas (A, T, C e G) presentes no DNA da 

espécie humana. 

As informações resultantes desses sequenciamentos estão atualmente armazenadas em 

bases de dados biológicas, tais como as norte-americanas GenBank e PIR (Protein Information 

Resource), a europeia EMBL (European Molecular Biology Laboratory nucleotide sequence 

database), a japonesa DDBJ (DNA Data Bank of Japan) e a suíça Swiss-Prot (banco de proteínas). 

Nesse caso, a Bioinformática consiste principalmente na análise computacional de 

sequencias de DNA, RNA e proteínas. Essa nova ciência surgiu em função da necessidade de se ter 

ferramentas tecnológicas sofisticadas para realizar a análise do crescente volume de dados 

gerados em biologia molecular. O GenBank, criado no centro norte-americano para informação 

biotecnológica (NCBI, na sigla em inglês), foi um dos primeiros, sendo a base de dados mais 

popular para o depósito de sequencias de DNA. 

Atualmente, a Bioinformática ocupa uma posição de ascensão, pois, 

A torrente de informações advindas das recentes descobertas científicas, 

principalmente nas áreas da Biologia Molecular e Genética, tem se expandido 

progressivamente do meio acadêmico ao público em geral por meio de revistas 

especializadas e dos meios de comunicação de massa. Temas polêmicos 

relacionados à pesquisa genômica, clonagem de órgãos e organismos, emprego 

de células-tronco e, especialmente, à produção e utilização de organismos 

transgênicos passam a ser discutidos dentro e fora da escola. As pessoas são 

convocadas a refletir e a opinar sobre os benefícios, riscos e implicações éticas, 

morais e sociais provenientes das biotecnologias geradas dessas pesquisas. 

(PEDRANCINI et al., 2007) 

O mercado brasileiro representa um grande potencial a ser explorado no campo da 

Bioinformática. Os projetos Genoma brasileiros, foram realizados no âmbito acadêmico, tendo 

universidades e institutos de pesquisa como os principais atores. É necessário agora que todo esse 

conhecimento passe às indústrias para que a sociedade como um todo possa aproveitá-lo. Assim, 

o mercado brasileiro de Bioinformática deve acompanhar o desenvolvimento da biotecnologia na

produção de transgênicos (melhoramento genético animal e vegetal), necessitando assim a

transferência de profissionais para grandes empresas em expansão.

Então, basicamente, enquanto a Biologia fornece os problemas, a Ciência da Computação 

fornece as ferramentas para solucioná-los, sendo esta união sinérgica importante para novas 

vertentes de pesquisa nas ciências biológicas. 

Atualmente, a maior parte dos softwares usados para a Bioinformática foi desenvolvida por 

pesquisadores de universidades, que distribuem gratuitamente os programas para as instituições 

de pesquisa e os vendem, eventualmente, para empresas privadas. Com o aumento dos 
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investimentos de indústrias de Informática no desenvolvimento de softwares para a Biologia 

Molecular, há uma tendência de a Bioinformática ficar mais comercial e menos acadêmica. 

No tocante da formação de recursos humanos na área de Bioinformática, há poucos cursos 

de graduação e pós-graduação na área em todo o país. Concentrados na região sudeste, 

principalmente em São Paulo, os núcleos de Bioinformática foram fundamentais para as pesquisas 

relacionadas à biologia molecular, como o projeto Genoma, que produziu uma demanda específica 

destes profissionais na localidade. 

No Brasil o campo agrícola é muito extenso e essa é uma das áreas propensas a serem 

ajudadas pela Bioinformática. Além da análise das proteínas em plantas é possível também haver 

um estudo em torno do material genético das bactérias. Essas, por sua vez, são elementos 

essenciais para a vida no agroecossistema e têm funções como distribuir nutrientes na 

decomposição, controle biológico das plantas e, o que pode ser vantajoso, na fertilização natural 

do solo. 

Visando a participação essencial de bactérias no ambiente agrícola, como fertilizantes 

naturais e componentes essenciais no agroecossistema do campo, também temos que o 

sequenciamento de DNA, RNA e cDNA (DNA complementar) desses agentes biológicos é promissor 

para o campo da Bioinformática. O desenvolvimento de software nesse ramo pode resultar em 

algo que pode ser facilmente aplicado à produção de fertilizantes biológicos, como também em 

outras áreas da agricultura no país. 

3 METODOLOGIA 

Os pesquisadores fizeram um levantamento bibliográfico sobre a área de Bioinformática, 

suas aplicações, problemas, pesquisas e softwares existentes, além das bases de dados biológicas 

públicas, com o intuito de fazer um levantamento do que é mais interessante e prático para se 

elaborar em um software, visto que, a ferramenta utilizada para a elaboração de softwares 

voltados a Bioinformática foi a biblioteca .NET Bio, que é baseada na linguagem de programação 

C#. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto teve em sua primeira fase o estudo teórico acerca da Bioinformática e das 

ferramentas utilizadas na área, produzindo um Manual de Bioinformática e um minicurso na 

Semana de Ciência e Tecnologia 2014 do IFRN, Campus Parnamirim. Para a segunda fase do 

projeto, tem-se o desenvolvimento de um software integrado que conterá algumas ferramentas 

aplicadas à Bioinformática que comumente são distribuídas separadas. 
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Assim, ao final do projeto proposto, teremos um software que integra as principais 

ferramentas de Bioinformática que atualmente estão disponíveis em separado, tais como a busca 

de sequências nos principais repositórios públicos (GenBank, PIR, EMBL, Swiss-Prot etc.), 

alinhamentos de sequências: DNA, RNA e cDNA, análise de éxons e íntrons, mapeamento de 

enzimas de restrição, desenho de primers e análise de SNP. 

Por meio dos conhecimentos obtidos sobre Biologia molecular e Bioinformática, será 

desenvolvida uma interface gráfica utilizando o ambiente Visual Studio, a linguagem de 

programação C# e a biblioteca .NET Bio (https://bio.codeplex.com). Assim, teremos a formação de 

pessoal capacitado, promovendo a antecipação do aluno do IFRN tanto na pesquisa científica 

quanto no mercado produtivo em Bioinformática, utilizando a aplicação de ferramentas de 

biologia computacional. 

Até o momento, o estudo da Bioinformática para os pesquisadores envolvidos no projeto 

foi de suma importância, pois a integração da programação de computador com a Biologia 

resultou em uma melhor absorção e compreensão dos conteúdos biológicos. Deste modo, a 

pesquisa tem o intuito de consolidar um núcleo de pesquisa voltado a bioinformática no IFRN – 

Campus Parnamirim para que essa experiência também seja repassada a outros alunos.

5 CONCLUSÃO 

De um modo geral, projetos interdisciplinares ajudam no desempenho e no interesse dos 

alunos, por isso o uso desta deve ser incentivado. Um exemplo é a Bioinformática, que utiliza os 

conceitos de Biologia Molecular e os integra à Ciência da Computação. Portanto, ela pode ajudar 

na compreensão de disciplinas de cursos técnicos que envolvam Programação e Biologia. 

Logo, o presente estudo tem o intuito de consolidar um núcleo de pesquisas de 

Bioinformática no IFRN, através da pesquisa e desenvolvimento de softwares integrados aplicados 

a problemas da área de Bioinformática. 
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RESUMO 

Por se tratar de um elemento metálico de relativa 
raridade na crosta terrestre, mas de aplicabilidade 
expressiva na indústria, devido às suas características 
físico-químicas, dentre elas seu elevado ponto de 
fusão (2.996°C), sendo menor apenas que o 
Tungstênio (3.410°C) e o Rhênio (3.180°C), sua 
resistência a ataques químicos, especialmente aos 

ácidos, com exceção do sulfúrico, é que o Tântalo se 
apresenta como importante bem mineral a ser objeto 
de pesquisa por novas fontes. Por esta participação 
na Indústria, fica clara a grandeza econômica do 
Tântalo e a expressividade de pesquisar fontes no 
estado do Rio Grande do Norte. 

 IDENTIFICATION OF LIKELY FOR AREAS OCCURRENCE OF TANTALO IN BODIES 
PEGMATITIC GRANITE RN 

ABSTRACT 

Because this is a metallic element relative rarity in the 
earth's crust, but significant applicability in the 
industry due to its physical and chemical 
characteristics, among them its high melting point 
(2,996 ° C), second only to the Tungsten (3,410° C) 
and Rhênio (3,180° C), its resistance to chemical 

attack, especially to acids, with the exception of 
sulfur, is that the Tantalus presents as well important 
mineral to be a research subject for new sources. By 
participation in this industry, it is clear the economic 
greatness of Tantalus and the expressiveness of 
research sources in the state of Rio Grande do Norte.

KEY-WORDS: Tantalum, New sources, Rio Grande do Norte, Uses. 

PALAVRAS-CHAVE: Tântalo, Novas Fontes, Rio Grande do Norte, Usos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Por suas expressivas propriedades de inércia química, dureza, ductilidade, resistência, além 
das propriedades elétricas, é que o óxido de Tântalo torna-se um insumo importante na fabricação 
de equipamentos com estrutura química de alta resistência à corrosão, de componentes 
eletrônicos, de fornos para altas temperaturas, contendores e canalizações para fluência de 
metais líquidos em reatores nucleares, placas e fios para uso em procedimentos cirúrgicos, etc. Na 
indústria eletrônica, o uso significativo do Tântalo está na fabricação de retificadores para 
converter correntes elétricas - alternada e contínua – e de capacitores.  É importante destacar que 
existem materiais e elementos substitutivos ao Tântalo, contudo a eficácia, geralmente, é menor 
(RODRIGUES, 2009,p.493 e 494). Por esta participação na Indústria, torna-se expressivo a busca 
por novas fontes no estado do Rio Grande do Norte. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, as 
reservas totais brasileiras são estimadas em 88.000t e representam cerca de 68% das reservas 
Mundiais. Na região Nordeste, as ocorrências de Tântalo estão associadas à Província Pegmatítica 
da Borborema situada em regiões pertencentes aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará (AMB, 2006). Conforme Vidal e Neto (2005, p.68): “Um pegmatito de composição granítica é 
constituído essencialmente por elementos como Si, Al, K, Na e Ca. Entretanto, certos elementos 
que estão dispersos nas rochas graníticas podem-se concentrar nos pegmatitos sob a forma de 
minerais particulares, tais como berilo (Be), ambligonita e espodumênio (Li), tantalita-columbita 
(Nb-Ta), apatita e monazita (P, terras raras, Zr, Th, U, etc.). A possibilidade de tais concentrações 
torna os pegmatitos fontes naturais importantes de elementos químicos aplicáveis a vários 
processos de beneficiamento industrial.” Ainda sobre a importância do estudo dos pegmatitos 
graníticos como fonte de bens minerais destacam Luz et al. (2012, P.04): “Pegmatitos-graníticos 
constituem a maior fonte, em termos mundiais, de alguns metais raros, particularmente tântalo, 
além de representarem importantes depósitos de berílio, estanho, lítio, mica, gemas coradas, 
feldspatos, caulim e quartzo.”  O referente artigo tem por função pesquisar em corpos de 
pegmatitos graníticos heterogêneos de zona três, da Província Pegmatítica da Borborema, 
especificamente na região compreendida pelo estado do RN, para identificação de ocorrências de 
Tântalo. Conforme Marques Junior (MARQUES JUNIOR, 1992 apud Vidal e Neto, 2005, p.69) “os 
pegmatitos encontrados na região da Berilândia no estado do Ceará seriam provenientes da fusão 
de rochas do embasamento gnáissico”. Esta mesma origem é atribuída à grande parte dos 
pegmatitos da Província Borborema, dentre estes os do RN e da PB (SILVA, 1993). 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse trabalho utilizou a Implantação de um Banco de Dados 
georeferenciado, incluindo Mapeamento Sensorial (topográfico e geológico) da área citada, a 
partir de imagens de satélite disponíveis no IFRN e cedidas gratuitamente pelo INPE no seu site; 
Levantamento bibliográfico em instituições de referência (Dpto. de Geologia UFRN, CPRM, 
Secretaria de Recursos Minerais do RN, DNPM, entre outras) periódicos científicos e na internet; 
Processamento dos dados magnetométricos no software Geosoft Oasis Montaj versão 6.4.1, e 
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transferência de dados para arquivos shapefile de modo que todas as informações obtidas possam 
ser processadas no ArcGIS 10.1.; Coleta sistemática de amostras dos corpos pegmatíticos para 
verificar a dispersão geoquímica e mineralógica; Análise petrográfica em microscópio petrográfico 
NIKON do IFRN; Análise dos minerais por Difratometria de Raio-X e MEV (Microscopia Eletrônica 
de Varredura), todos de propriedade do IFRN. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A zona cujas características compreendem o objeto de pesquisa deste trabalho, é 

denominada zona 3, na figura 1 observa-se a ocorrência de Tântalo e Nióbio no estado do Rio 

Grande do Norte. Por tratar-se de uma zona com importante diversidade mineralógica, 

caracterizada, entre outras coisas, pela presença de minerais-minério como a columbita-tantalita e 

outros minerais acessórios.  

Figura 1 – Ocorrência de Tântalo e Nióbio no Estado do Rio Grande do Norte 
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De acordo com Vidal e Neto (2005, p.70) em destaque aos pegmatitos heterogêneos, 

afirmam que estes são, em sua maioria, mineralizados em tantalita-columbita e berilo. Ocorrendo 

também minerais acessórios em grande variedade com distribuição dentro dos pegmatitos de 

acordo com a figura 2 (ROLFF, 1946, apud Vidal e Neto, 2005, p.72). A figura 1 também demonstra 

a existência de uma 5ª zona, porém com rara presença de minerais acessórios. 

Figura 2 – Posição relativa de alguns minerais de pegmatitos, segundo ROLFF (1946). 

Através de análise EDS¹ em material oriundo de um pegmatito da área estudada, pôde-se 

fazer a caracterização microscópica dos minerais, o material analisado trata-se de um material 

selecionado, separado em usina piloto. Com o reconhecimento microscópico identificou-se altas 

taxas de Tântalo nos corpos pegmatíticos, juntamente com o Nióbio (elemento comumente 

associado ao Tântalo), como mostrado na figura 3.  

_________________________ 

¹O EDS (energy dispersive x-ray detector, EDX ou EDS) é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais.  1409
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Figura 3 – Caracterização microscópica de Corpo Pegmatítico selecionado em Usina Piloto 

4 CONCLUSÃO 

O EDS é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de materiais. 

Quando o feixe de elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os 

íons constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua 

posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no 

espectro de raios-x. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia 

associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias 

distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos 

que estão presentes naquele local e assim identificar em instantes que mineral está sendo 

observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da composição mineral em 

amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. 

Dessa forma, percebe-se que a identificação das áreas prováveis com ocorrência de tântalo no 

estado do Rio Grande do Norte torna-se mais facilitado e com isso, as pesquisas científicas 

podem tornar-se mais eficientes sobre esse assunto.  
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RESUMO 

Os Protocolos de Internet, que recebem comumente 
o nome de IP’s (Internet Protocol’s), exercem funções
de extrema importância na rede mundial de
computadores. No início a ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network) já havia definido
o Protocolo NCP (Network Control Protocol) com o
intuito de formar uma arquitetura de rede mais
resistente. Isto fez com que, por conseguinte,
fossem criados outros tipos de Protocolos que
suprissem as necessidades do usuário em relação à
própria rede. Foi implantado o Protocolo de Internet

versão 6, que tinha como objetivo principal suprir as 
necessidades evidenciadas no Protocolo de Internet 
versão 4, que não previu em seu projeto o 
esgotamento de endereços e os demais problemas. 
O nosso trabalho tem por finalidade, relatar e 
especificar, de forma teórica, a transição que está 
ocorrendo do IPv4 (Internet Protocol version 4) para o 
IPv6 (Internet Protocol version 6), e demonstrar 
como chegamos à conclusão de que o IPv6 será de 
grande importância para toda a rede mundial 
de computadores.

PALAVRAS-CHAVE: Protocolo, migração, IPv4, IPv6. 

IPV4 VERSUS IPV6 
ABSTRACT

Internet Protocols, which commonly are called 
IPs (Internet Protocol's), have very important 
functions in the World Wide Web. Early ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network) 
was already defined protocol NCP (Network 
Control Protocol) in order to form a stronger 
network architecture. This made therefore be 
created other types of protocols that to supply 
user needs in relation to their own network. It 
was deployed Internet Protocol version 6, 

which had as main objective to meet the 
needs evidenced in the Internet Protocol version 
4, which did not foresee in your project address 
depletion and other problems. Our work aims, 
report and specify, theoretically, the transition that 
is taking place from IPv4 (Internet Protocol version 
4) to IPv6 (Internet Protocol version 6), and
demonstrate how we came to the conclusion that
IPv6 will be great importance for the entire world
wide web.

KEY-WORDS: Protocol, migration, IPv4, IPv6. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o IPv6.br, o Protocolo de Internet padrão TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) foi desenvolvido pela ARPANET em meados de 1983 com objetivo de 

possibilitar o acesso à rede mundial fazendo com que os computadores se comuniquem, 

representando-os através de um numero identificador (IP), onde este padrão é responsável pelas 

mudanças que ocasionaram o crescimento ordenado da rede a partir da eliminação das restrições 

feitas pelos Protocolos anteriores.  

Assim que foi definido, o IP tinha como funções básicas a fragmentação e o 

endereçamento. Sua versão de Protocolo utilizada desde aquela época até os dias atuais é a 

versão 4 do Protocolo, comumente chamado de IPv4. 

O IPv6, versão lançada para substituição do IPv4, surgiu principalmente devido à 

necessidade de reposição dos endereços IP’s, esgotados da versão 4 do Protocolo. Sabe-se, de 

fato, que esse novo Protocolo apresenta benefícios que a princípio não estavam presentes e não 

poderiam ser desenvolvidos na sua antiga versão, como, por exemplo, o aumento de endereços 

IP’s e uma maior rapidez na transmissão dos dados com a diminuição da tabela de roteamento. 

O objetivo principal desse trabalho é comparar as duas versões do Protocolo de 

Internet IPv4 e IPv6 e informar, consequentemente, as mudanças que ocorreram de uma versão 

para a outra, além de situar os benefícios e os malefícios que essas mudanças causaram. A 

importância desse artigo parte dos princípios mencionados acima, para que assim, possamos 

entender melhor o funcionamento do Protocolo e da Internet, além de nos situarmos em relação 

às mudanças que ocorrem e poderão ocorrer daqui por diante.  

Portanto, podemos definir o IPv6 como nosso provável futuro, ou seja, o Protocolo 

padrão da rede futuramente. Porém, ainda são poucos os usuários desta versão do protocolo. 

“Atualmente no Brasil (Outubro/2015), apenas 5,4% dos usuários fazem uso deste protocolo” 

(CISCO 2015). Assim, teremos uma ampla melhoria quando a migração existente entre a versão 4 

e a versão 6 se apresentar por completo. 

A seguir, abordaremos, neste trabalho, um resgate histórico que irá mostrar 

detalhadamente a origem e a evolução da rede de Internet e os Protocolos que fazem parte dela. 

Posteriormente, iremos falar especificadamente sobre cada um dos Protocolos IP’s, versão 4 e 6 e, 

iremos compará-los e expor suas características. 

2 RESGATE HISTÓRICO 

Inicialmente, podemos começar este resgate histórico, a partir do surgimento da 

“ARPA (Advanced Research Projects Agency) que passou a se chamar ARPANET com o objetivo de 

formar uma arquitetura de rede sólida e robusta que trabalhasse, mesmo com a queda de alguma 

estação, com os computadores e ligações de comunicação restantes” (IPv6.BR 2012). Deste modo, 
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as comunicações ocorreram entre quatro nós na rede, situados na Universidade de Los Angeles 

(UCLA), na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB), no Instituto de Pesquisas de 

Standford (SRI) e na Universidade de Utah. 

No início, a ARPANET trabalhava com diversos Protocolos de 

comunicação, com enfoque no NCP (Network Control Protocol). No 

entanto, no primeiro dia de janeiro de 1983, quando a rede atingiu a marca 

de 562 hosts, todas as máquinas da ARPANET passaram a adotar como 

padrão os Protocolos TCP/IP. Essa mudança então ocasionou o crescimento 

ordenado da rede a partir da eliminação das restrições feitas pelos 

Protocolos anteriores. (IPV6.BR 2012). 

Todavia, o Protocolo IP, era composto por duas funções básicas, sendo elas: a 

fragmentação, que consistia no envio de pacotes maiores e, o endereçamento, que permitia a 

identificação do destino e a origem dos pacotes ao qual iriam realizar o recebimento deles. Sua 

versão de Protocolo, utilizada desde aquela época até os dias atuais, é a 4, comumente 

referenciada com o nome “IPv4”. 

Desde o início viemos dando ênfase apenas aos Protocolos versões 4 e 6. Porém, 

sabemos que todos os fenômenos presentes neste mundo ocorrem ou já ocorreram de forma 

gradativa, ou seja, seguindo uma ordem, seja ela crescente ou decrescente. Partindo desta 

realidade, decidimos nos situarmos melhor sobre o que ocorreu com as demais versões do 

Protocolo de Internet.  

O IPv5 foi utilizado para outro tipo de pesquisa: um Protocolo de streaming em 

tempo real que não tinha muito a ver com IP (ARANTES, 2011). Deste modo, houve a necessidade 

de criação de um novo Protocolo, o IPv6, para corrigir os erros e atender as demandas as quais o 

IPv4 não mais dava suporte, como o esgotamento de seus endereços, por exemplo. 

Entretanto, em relação às versões 1, 2 e 3 do Protocolo de Internet, até então, não 

conseguimos nenhum resultado que demonstre veracidade a ponto de divulgarmos em nosso 

trabalho. 

3 IPV4 

O IP versão 4, definido na RFC (Request for Comments) 791, é, como visto uma das 

principais bases tecnológicas, sobre as quais sustentam a Internet (IPv6.BR 2012). Está versão do 

Protocolo, possuía uma capacidade de 32 bits, o que correspondia há um pouco mais de 4 bilhões 

de endereçamentos possíveis. 

Segundo o IPv6.BR (2012), estes endereços foram divididos em três classes 

distintas, onde realizavam uma melhor distribuição dos endereços IP’s entre diversas máquinas, 

da seguinte forma: 
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• Classe A: definia o bit mais significativo como 0, utilizava os 7 bits restantes do

primeiro octeto para identificar a rede, e os 24 bits restantes para identificar o host. Esses 

endereços utilizavam a faixa de 1.0.0.0 até 126.0.0.0; 

• Classe B: definia os 2 bits mais significativo como 10, utilizava os 14 bits seguintes

para identificar a rede, e os 16 bits restantes para identificar o host. Esses endereços utilizavam a 

faixa de 128.1.0.0 até 191.254.0.0; 

• Classe C: definia os 3 bits mais significativo como 110, utilizava os 21 bits seguintes

para identificar a rede, e os 8 bits restantes para identificar o host. Esses endereços utilizavam a 

faixa de 192.0.1.0 até 223.255.254.0; 

Entretanto, mesmo fazendo-se uso desta divisão, que tornava a distribuição dos 

endereços IP’s mais flexíveis, pelo fato, de que o IPv4, apesar de se mostrar muito robusto, e de 

fácil implantação e interoperabilidade, seu projeto original não previu alguns aspectos como: 

• O crescimento das redes e um possível esgotamento dos endereços IP;

• O aumento da tabela de roteamento;

• Problemas relacionados à segurança dos dados transmitidos;

• Prioridade na entrega de determinados tipos de pacotes.

Devido à quantidade de endereços da versão 4 do Protocolo, ter se esgotado por

causa do crescimento exacerbado da rede em todo o mundo, houve a necessidade da criação de 

um novo Protocolo, ou seja, o IPv6, que apresentaremos mais a frente, que irá realizar uma 

quantidade de endereçamentos maior do que a antiga versão. 

3.1 CIDR, DHCP E NAT 

Em Novembro de 1991, foi criado o grupo de trabalho ROAD (ROuting and 

ADdressing) em função da resolução dos problemas de endereçamento e roteamento no IPv4. A 

IETF (Internet Engineering Task Force) no mesmo ano passou a discutir estratégias para a solução 

do mesmo problema.  

Como uma alternativa ao problema em questão, o ROAD indicou a utilização do 

CIDR (Classless Interdomain Routing). “Definido na RFC 4632, o CIDR tem como ideia básica o fim 

do uso de classes de endereços, permitindo a alocação de blocos de tamanho apropriado a real 

necessidade de cada rede e a agregação de rotas, reduzindo o tamanho da tabela de roteamento.” 

(IPv6.BR 2012). Além desta função o CIDR apresenta blocos diferenciados como prefixo de rede, 

podendo ser representados por bits significativos ou através de máscaras. 

Posteriormente, houve a apresentação de outra solução, ou seja, o DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol). Através do DHCP um host é capaz de obter um endereço IP 

automaticamente e adquirir informações adicionais como máscara de sub-rede, endereço do 

roteador padrão e o endereço do servidor DNS (Domain Name System) local. (IPv6.BR 2012). 

Além das soluções destacadas acima, houve ainda uma terceira que, por sua vez, 

visava resolver o problema dos esgotamentos dos endereços IPv4. Esta era a função da NAT 
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(Network Address Translation), “tendo em vista, permitir que com um único endereço IP, ou um 

pequeno número deles, vários hosts pudessem trafegar na Internet.” (IPv6.BR 2012).  

4 IPV6

IPv6 é uma nova versão do Protocolo IP que está em implantação devido ao 

esgotamento dos endereços IPv4. As principais características responsáveis por sua implantação 

são a simplicidade do cabeçalho e uma grande quantidade de endereços possíveis, já que na 

antiga versão a quantidade de endereços era o problema principal. O cabeçalho desta nova versão 

foi desenvolvido para trabalhar da forma mais simples possível. Resultando assim, em um uso 

mais eficaz da rede, já que seu cabeçalho é reduzido em função do IPv4. 

4.1 Protocolo de segurança do IPv6 (IPSec) 

IPSec (Internet Protocol Security) é uma suíte de Protocolos, que visa prover serviços 

de segurança como autenticação, integridade e confidencialidade. (IPv6.BR 2012). Com base nesta 

afirmação, pode-se dizer que o serviço em torno da camada IP oferece proteção às demais 

camadas de forma igualitária. 

Ele foi desenvolvido para atuar no IPv4, mas não obteve êxito devido ao seu 

funcionamento em conjunto com o NAT não ter surtido resultados que apresentassem benefícios 

para uma melhor utilização. A partir de então, sua agregação se deu com a nova versão do 

Protocolo, sendo atualizado e aprimorado ao IPv6. 

Para o IPv6.br, o IPSec possui dois modos de operação: 

● Modo Transporte: tem o objetivo de realizar IPSec somente entre dois pontos. A

configuração do IPSec precisa ser feita em cada um dos dois dispositivos, e para cada nova 

comunicação IPSec a ser criada um novo par de configurações deve ser realizado. 

● Modo Túnel: tem o objetivo de utilizar IPSec para todo o tráfego que irá sair da rede

local e passar por locais onde pode ser alterado ou falsificado. A diferença prática em relação ao 

Modo Transporte é que ao invés de configurar todos os dispositivos para utilizar IPSec, esta 

configuração é feita somente nos roteadores de borda da rede. Os roteadores encapsulam o 

pacote original, que é desencapsulado ao chegar ao roteador de borda do destino e encaminhado 

para a máquina de destino. Assim, todo o tráfego Interredes é protegido. 

5 TRANSIÇÃO: IPV4 PARA O IPV6 

Conforme o IPv6.br, o IPv6 foi projetado de tal forma que não é compatível com o 

IPv4. Eles não podem interoperar diretamente. Ainda assim, o plano inicial para a transição era 

muito simples: ambos os Protocolos podem conviver, sem problemas, nos mesmos equipamentos 

e softwares. O plano inicial era, então, fazer uma transição gradual, mantendo o IPv4, e 
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adicionando o IPv6 em todos os dispositivos da Internet ao longo do tempo, de forma que, antes 

dos endereços livres IPv4 esgotaram-se, o IPv6 estivesse instalado em toda a Internet. Dessa forma 

ocorreu do Protocolo versão 4 para a versão 6 uma espécie de migração. 

Sabemos logicamente que um novo Protocolo não seria implantado sem que 

houvesse necessidade. Esta é a razão do surgimento do IPv6. 

A nova versão do Protocolo já está, aos poucos, substituindo a antiga versão, que 

apresentou problemas em sua estrutura.  

De acordo com CGI.BR, o projeto do IPv4, remonta à década de 1970 e não previu 

alguns aspectos hoje importantes como: 

 O crescimento das redes e um possível esgotamento dos endereços IP: Endereços

de 32 bits > 4.294.967.296 de endereços possíveis.

 O aumento da tabela de roteamento, que é a tabela onde estão relacionadas todas

as interconexões entre as redes que compõem a Internet, permitindo identificar os

possíveis caminhos para os pacotes, até seus destinos;

 Problemas relacionados à segurança dos dados transmitidos;

 Prioridade na entrega de determinados tipos de pacotes.

Ainda segundo o CGI.BR, o projeto de implantação do IPv6 é fundamentado nos

seguintes aspectos: 

 RFC 2460 (1998);

 Incompatibilidade com IPv4 por decisão do projeto;

 Dificuldade na implantação pela grande quantidade de espaços: endereços de 128

bits > 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 de endereços

possíveis;

 Não é necessário a utilização do Protocolo com o NAT;

 No mínimo redes /64 para usuários finais;

 Funcionamento básico;

 Formato e tipos de endereços;

 Mecanismos que facilitam a configuração de redes.

Consequentemente, com a implantação do IPv6, sabemos que mudanças irão

ocorrer de modo que repercutirão na rede. Precisamos, primeiramente, nos situarmos em relação 

às consequências que estas mudanças vão causar se positivas ou negativas, mas que de início não 

podemos ao certo classifica-las. Pois seu projeto visa melhorias que irão beneficiar toda a 

sociedade virtual. 
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6 CONCLUSÃO 

Embora tenha ocorrido problemas com o diálogo entre as duas versões do 

Protocolo de Internet, já podemos presenciar inúmeros benefícios que o IPv6 nos dispõe. Sabemos 

também que, grande parte dos IP’s presentes na rede ainda utilizam a versão 4 do Protocolo. Isso 

significa que a migração dos endereços do IPv4 para o IPv6 ainda não se deu por completa. 

A versão 6 do Protocolo, sem dúvida, foi desenvolvida para atender a uma grande 

demanda de endereços. Estes endereços (hosts), por utilizarem o IPv6, estão ligados aos serviços e 

benefícios que este lhes oferece. Um desses benefícios é a suíte de Protocolos que promove os 

serviços de segurança (IPSec). Do nosso ponto de vista, o usuário desta nova versão do Protocolo 

dispõe de um serviço de qualidade jamais visto na versão anterior. Uma das características deste 

serviço é a velocidade em que os dados trafegam pela rede, pois, com a redução do cabeçalho, as 

etapas realizadas para a comunicação, se tornam mais simples, facilitando assim a rapidez da 

transmissão dos dados. 

Pensamos que a implantação do IPv6 já está trazendo proveitosas melhoras a 

Internet. Esta versão Protocolo ainda será responsável por grandes avanços neste campo da 

tecnologia. Após a pesquisa realizada e a produção deste artigo, ou seja, de tudo que foi 

apresentado, podemos concluir que a implantação do IPv6 será benéfica a toda a sociedade 

virtual. 
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As medidas que serão indicadas na cartilha ajudarão
aos moradores das residências a melhorar os 
níveis de eficiência energética, quanto consumo, e 
segurança nas instalações elétricas, caso 
sejam implantadas/seguidas por eles. A 
conscientização da população sobre os riscos das 
instalações elétricas fora do padrão da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) é um 
importante passo para modificar essa situação 
que coloca em risco suas vidas. 

RESUMO 
As instalações elétricas inadequadas 

aparecem como sendo uma das principais causas de 
incêndio no Brasil, segundo o Corpo de Bombeiros. 
Instalações elétricas possuem uma limitação de uso, 
seja pelo tempo de utilização (desgaste natural dos 
componentes) ou pela mudança dos hábitos e 
necessidades dos moradores que, com o passar dos 
anos, acabam agregando vários equipamentos e 
consequentemente aumentando a potências 
instaladas do imóvel, por exemplo, sem sequer 
verificar e/ou corrigir as instalações elétricas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cartilha, instalação, eletricidade, ABNT. 

ONE OF USE PRIMER FOR PREPARATION AND SECURITY IN RESIDENTIAL 
FACILITIES IN THE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COMMUNITIES. 

ABSTRACT 

In our daily lives, we can find electrical 

problems that we often ignored without knowing the 

real risks that our home and our family are running. 

Inadequate electrical systems appear to be a major 

cause of fire in Brazil, according to the Fire 

Department. [1] Electrical installations have a 

limitation of use, either by use of time (natural 

component wear) or by changing the habits and 

needs of residents who, over the years, eventually 

adding various equipment and thereby increasing the 

installed power of property, for example, even 

without checking and correcting or electrical 

installations of the same. The measures that will be 

indicated in the booklet will help the residents of the 

homes to improve energy efficiency levels, as 

consumption and safety in electrical installations if 

they are implemented / followed by them. The public 

awareness of the risks of electrical installations 

outside the standard ABNT (Brazilian Association of 

Technical Standards) is an important step to change 

this situation which endangers their lives. 

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse documento já está configurado com as normas pré-estabelecidas pela comissão 
organizadora do evento, e, para segui-las, basta substituir os textos de descrição pelo conteúdo do 
artigo. Caso não seja possível proceder dessa forma, as normas de submissão serão descritas a 
seguir nos demais itens. Instalações antigas, falta de manutenção, produtos de baixa qualidade, 
projetos executados de forma errada, serviços e emendas malfeitas são uma das principais causas 
de incêndios ou acidentes, que podem matar ou causar invalidez, queimaduras ou traumas. Por 
esta razão, a revisão das instalações de residências do município de São Gonçalo é de extrema 
importância, pois muitos dos moradores, principalmente, os de baixa renda, não podem pagar a 
um profissional qualificado para analisar a situação de sua instalação elétrica e os problemas que 
podem acarretar, sendo o pior deles a morte de seus moradores. Portanto, o objetivo dessa 
pesquisa é a elaboração de uma cartilha de uso e segurança das instalações residenciais nas 
comunidades de São Gonçalo do Amarante para as residências que possuem uma instalação 
precária, que foge as regras que a ABNT recomenda, tendo como objetivo prevenir os malefícios 
de uma instalação incorreta. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esse projeto consiste em analisar a situação atual das instalações das residências e mostrar 
aos seus moradores a melhor forma de corrigi-los e o porquê de corrigi-los. A conscientização da 
população local sobre isso é fundamental para que sejam evitadas tragédias futuras. Esse projeto 
está sendo realizado através da análise da situação das instalações de diversas residências do 
município de São Gonçalo do Amarante-RN tanto na zonal urbana quanto na rural. Através disso, 
identificando os principais riscos e problemas encontrados nas instalações e os principais pontos 
de ineficiência, sugerindo aos moradores soluções eficazes através da cartilha. 

2.1  Tipo de pesquisa 

Este projeto está sendo realizado por meio de um estudo de caso das condições das 
instalações elétricas de residências no município de São Gonçalo do Amarante-RN, no qual 
foram realizadas pesquisas de campo. 

2.2 Questões em estudo 

O assunto escolhido como foco da pesquisa foi às condições das instalações elétricas 
de residências no município de São Gonçalo do Amarante-RN, focando a segurança e 
eficiência da instalação. 
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2.3 Levantamento de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e preenchimento de um 
formulário pelos moradores, juntamente com observação direta das instalações elétricas das 
residências visitadas. 

2.4 Análise 

Posteriormente, a pesquisa de campo será consultada fontes como livros, internet, 
entrevistas e o formulário preenchido pelos moradores para poder-se analisar a situação do 
município. 

2.5 Elaboração da Cartilha 

Fornecer, em linguagem simples e acessível, as informações mais importantes relativas 
ao que é a eletricidade, ao que é uma instalação elétrica, segundo os problemas mais 
encontrados nas moradias. Assim como, ajudar a identificar problemas na rede elétrica, para 
que o habitante possa tomar alguns cuidados, fazer pequenos reparos, ou chamar um 
técnico especializado na área. Isto será fornecido através do conhecimento da norma técnica 
de instalações elétricas residenciais ou comerciais, a NBR 5410 (ABNT), que apresenta os 
requisitos mínimos para garantir o conforto, a qualidade e a segurança de uma instalação 
elétrica.  

2.6 Distribuição da Cartilha 

Visita às residências e distribuição gratuita das cartilhas. 

2.7 Analise Final do Projeto 

Visitação para aquisição de resultados após a distribuição das cartilhas. 

3  RESULTADOS E DISCURSSÃO 

De acordo com o cronograma de atividades aprovado por edital da Pró-Reitoria de 
Extensão do IFRN, este trabalho será concluído em dezembro de 2015. Como já foi 
mencionado antes, os procedimentos metodológicos ainda estão sendo cumpridos. No 
entanto, os primeiros resultados já são perceptíveis e a aprovação desta pesquisa em edital 
institucional é uma prova disto. 
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Figura 1:Municipio de São Gonçalo do amarante. 

Figura 1: Cidade de São Gonçalo do Amarante, onde está sendo realizado o projeto. 
Já se pode constatar que a situação das instalações é pior do que se esperava ao 

iniciar-se o projeto. Nenhuma das residências possuiu projeto elétrico, o que dificultou a 
obtenção dos dados da instalação até agora. Além de nenhuma delas ter sido feita por um 
profissional realmente qualificado. 

Figura 2: Resultado do formulário que foi preenchido pelos moradores, no intuito de averiguar como 
ele avalia as instalações elétricas da sua moradia. 

Durante a pesquisa de campo, se passou em 100 casas do município avaliando as 
condições em que se encontrava a segurança das instalações elétricas. Com o 
preenchimento do formulário, se pode constatar que os próprios donos do imóvel não 
avaliam bem suas instalações. Já que a grande maioria avaliou os quesitos: Instalação, 
Iluminação e Tomadas com “Ruim”. 

Nas residências visitadas, a ausência de um equipamento de proteção chamou a 
atenção, o Interruptor Diferencial Residual – DR no quadro de distribuição, mesmo seu uso 
sendo obrigatório desde 1990. Ele é muito importante, pois pode proteger as pessoas em 
uma casa inteira contra choques. Não foi encontrado mais que um deste equipamento em 
quase nenhuma residência, como pode ser visto no gráfico a seguir.  
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Figura 3: Quantidade de Interruptor Diferencial Residual – DR, por moradia. 

Figura 4: Conservação do Interruptor Diferencial Residual – DR, nas moradias. 
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Figura 5: Emenda de condutores fora dos padrões de segurança, interruptores precários e descobertos 
encontrados em moradias durante a pesquisa de campo.. 

Problemas como emendas, conexões malfeitas e previsões de tomadas em quantidade 
insuficiente são recorrentes. A cada ano surgem novos aparelhos eletrodomésticos, por isso 
a necessidade de prever uma quantidade mínima de tomadas conforme determina a Norma. 

Embora tenham sido encontrados diversos problemas, também foram encontradas 
situações que configuram uma melhora nas ações do consumidor brasileiro que está cada 
vez mais consciente. Entre elas podemos citar a grande quantidade de residências que não 
utilizam mais lâmpadas incandescentes para a iluminação. 

De modo geral, a disseminação do conhecimento da segurança das instalações e 
eficiência energética por via da cartilha trará uma melhoria também no contexto 
educacional da população, possibilitando discussões que permitirão estreitar ainda mais os 
temas relacionados à energia e segurança. A pesquisa de segurança das instalações e 
eficiência energética e a elaboração da cartilha se fazem necessárias não apenas para 
solucionar o problema das residências, mas também para promover uma melhor qualidade 
de vida de seus moradores. Isto será fornecido através do conhecimento da norma técnica 
de instalações elétricas residenciais ou comerciais, a NBR 5410 (ABNT), que apresenta todos 
os requisitos mínimos para garantir o conforto, a qualidade e a segurança de uma instalação 
elétrica. 

4 CONCLUSÃO 

O estudo e elaboração dessa cartilha trazem para vários locais as melhores formas de 

implantação correta de energia, de forma a minimizar os acidentes com instalações elétricas. A 

principal contribuição deste trabalho, até agora, foi firmar a necessidade de instalações de forma 

qualificada minimizando os riscos elétricos, assim como a orientação dos moradores durante 

etapa de levantamento de dados dos domicílios e pesquisa bibliográfica. Trabalhos futuros 

deverão ser estudados, uma vez que a instalação elétrica causa muitos danos às pessoas. Como 

ideias futuras poderão surgir temas como instalações elétricas em canteiros de obras, cujos 

trabalhadores sofrem como vítimas da energia elétrica. Apesar das adversidades encontradas até 

agora no desenvolvimento das atividades realizadas nesta obra, o serviço é em si gratificante, pois 

permite o aprimoramento dos conhecimentos técnicos (teóricos e práticos), adquiridos no curso 

de técnico em Informática pelo IFRN, enfatizando aqui que o curso possibilita uma formação 

técnica profissional sólida.  
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DR.OVI – WEBSITE PARA DIAGNÓSTICO DE AFECÇÕES OVINAS 
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E-mail: sarahamelia34@gmail.com1; a.felipemour@gmail.com2;  jefferson.duarte@ifrn.edu.br3

RESUMO 

A web atual é uma importante fonte à pesquisa e ao 
acesso as inovações tecnológicas, com uma imensa 
capacidade de disseminação de informação e 
conteúdo.  Entretanto, em alguns casos não existem 
dados suficientes que possam suprir e atender todas 
as lacunas do conhecimento. Diante da falta de 
conteúdo disponível na internet sobre ovinocultura, o 
presente trabalho tem como objetivo a criação de um 
website com artigos sobre todas as etapas 
necessárias a criação de ovinos. Desenvolve-se 
também, um sistema de diagnóstico das principais 

enfermidades que acometem os animais. Está 
disponível juntamente com o diagnóstico 
informativo, um catálogo com a descrição, 
procedimento, tratamento e prevenção de cada 
doença. O website DR.OVINOS embasa-se de uma 
reunião de conteúdos, sobre as mais frequentes e 
variadas afecções ovinas que possam residir nestes 
animais. Com isso, busca-se alcançar criadores de 
ovinos que se encontram não apenas no Brasil, mas 
em todas as regiões em que essa atividade constituí 
um pilar importante da economia e cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Criação, Website, Diagnóstico, Ovinos. 

DR.OVI – WEBSITE FOR DIAGNOSIS OF SHEEPS DISEASES 

ABSTRACT 

The web current is an important source to search and 
access the as technological innovations with capacity 
a massive dissemination of information and content. 
However, in some cases there are insufficient data 
that can meet and meet all as knowledge gaps. Given 
the lack of available content on the internet about 
sheep industry, the present work aims creating a 
website with hum articles about all steps required as 
a sheep breeding. If develops also, one system 
diagnosis of major diseases que affect os animals. 

This available along with informative diagnosis a 
catalog with a description, procedure, treatment and 
each disease prevention. The DR.OVINOS website, 
contains a meeting content, on the most frequent 
and varied sheep diseases, which may reside in these 
animals; with it, ensure seeks to achieve sheep 
farmers are  if not just in brazil, but as in all regions in 
this activity constitutes hum an important pillar of the 
economy and culture. 

KEY-WORDS: Creation System, Website, Diagnosis, Sheep. 
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1 INTRODUÇÃO 

O surgimento da Internet provocou mudanças na forma das pessoas se comunicarem. Até 

então poucas invenções tinham sido capazes disso. Graças à Internet uma nova forma de 

interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas localizações 

geográficas, foi criada (XEXEO, 2003). Diante disso, há a perspectiva de uma descentralização de 

conhecimento e informação, o que caracteriza um atual cenário de processos de inovação 

tecnológica, concomitando assim, macromudanças no campo da tecnologia da informação. 

O intensivo uso da tecnologia em todas áreas do mercado, com a crescente aplicação de 

recursos que proporcionam um maior aproveitamento de pequenas áreas, com uma quantidade 

limitada de recursos, proporcionam um intensivo sistema de criação animal.  

Profissionais das áreas de ciência animal utilizam a tecnologia para aumentar a produtividade 

ao longo do monitoramento da cadeia produtiva. Esse ciclo deve obedecer a uma série de critérios 

que validam demandas éticas em cada fase de produção até o consumidor final. É preciso cada vez 

mais das tecnologias que arrecadam dados referentes ao ambiente que o animal está localizado. A 

análise e controle de dados permite a diminuição de perdas e uma maior otimização do sistema de 

produção. 

A criação de ovinos, possibilita a produtores de diferentes regiões, situações econômicas e 

tamanhos de propriedades uma fonte alternativa de renda, por ser uma atividade que empenha 

baixo custo financeiro, gera emprego, renda e diversidade da produção de muitos produtores 

familiares no nordeste brasileiro (MFA, 2015). 

Segundo Quadros (2005) a partir da expansão da ovino-caprinocultura de corte no Brasil, é 

necessário um aperfeiçoamento da cadeia produtiva, onde os fatores mais limitantes são a 

carência de fornecedores de bens utilizados na produção e criação; existência de pastagens 

inadequadas; falta de experiência do produtor; dificuldade na compra dos animais com qualidade 

e preço acessível para iniciar a criação; mão de obra desqualificada; ausência de associativismo e 

cooperativismo dos produtores. 

Um problema recorrente na criação, principalmente de pequenos produtores é a dificuldade de 

acesso a um profissional qualificado para tratar eventuais adversidades desses animais. Diante 

disso, foi desenvolvido um website com acesso direto a um conjunto de serviços e informações 

que se constitui como um sistema capaz de oferecer um encaminhamento antecipado sobre 

afecções em ovinos, bem como exposição de práticas voltadas para o desenvolvimento da 

ovinocultura no semiárido do nosso estado.  

O uso do website de essência heurística e raciocínio baseados em casos, irá permitir, portanto, 

potencializar o sistema de criação de ovinos integralmente, beneficiado pelo uso da tecnologia e 

do manuseio animal correto. Contudo, é propósito a utilização da plataforma em fins que auxiliem 

no sistema de criação e produção animal, e principalmente, no diagnóstico de doenças ovinas; 
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ademais, capacitar o criador para um melhor manejo, segurança, conforto e sanidade dos animais; 

e minimizar as dúvidas quanto a diagnose de enfermidades. 

2 METODOLOGIA 

O projeto de desenvolvimento do website denominado DR.OVI iniciará com uma 

abrangente pesquisa bibliográfica cercando conceitos da agropecuária, medicina veterinária, e 

sobretudo, o universo da ovinocultura. Neste estudo foram seguidas importantes etapas para 

definição do site, tendo como sua metodologia o modelo de desenvolvimento de sites com fases 

de edificação conceitual, de desenvolvimento, de implementação e testes, e análise avaliativa. 

 A primeira etapa do trabalho segue na busca de fontes primárias de conteúdo e 

informação em periódicos, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, e livros com 

abordagens oriundas a medicina ligada aos ovinos, afim de obter conhecimento e elementos 

suficientes para uma construção ativa do site. Entretanto, é preciso dar ênfase a obra Medicina de 

Ovinos, por Luiz Alberto Oliveira Ribeiro, sendo a principal referência teórica que abastece o as 

páginas do projeto DR.OVI. 

Após definido todos os conteúdos e informações a serem apresentados no site – o que 

concretiza o início da segunda etapa –, este será disposto em um wireframe – uma espécie de guia 

visual básico que estabelece o design do site, originando o layout das páginas –, o que confere a 

interface do site, sendo também utilizados nesse processo, conceitos de usabilidade e design para 

ambientes da WEB (termo que se designa a World Wide Web, WWW).  

Para programação do site foram levados em consideração, primordialmente, os conceitos 

relacionados à arquitetura da informação, por Richard Saul Wurman: planejar o conteúdo de um 

site, identificando, estruturando e organizando-o, para assim montar uma página de estrutura 

forte e de qualidade, com a qual os designers possam desenvolver interfaces relevantes com as 

informações que o usuário procura (HOLZSCHLAG, 2004).   

Ainda segundo Holzschlag (2004), o primeiro passo para uma boa arquitetura é auditar o 

conteúdo, com o objetivo de:  

o Identificar os pontos fortes e fracos dentro do conteúdo e a infraestrutura do

site planejado ou existente;

o Descobrir problemas com a arquitetura e o desempenho atuais do site;

o Organizar o conteúdo em grupos lógicos;

o Preparar o conteúdo para exame e implementação de hierarquias e gerenciamento

de conteúdo;

o Obter informações reais com respeito ao alcance do projeto em mãos.

Ao planejar a concepção da estruturação do site, se inicia o processo de programação, 

onde neste foram utilizadas as linguagens HTML5, CSS3, PHP, JAVASCRIPT e JQUERY. 
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Conforme a World Wide Web Consortium (W3C), principal entidade que desenvolve e 

organiza especificações técnicas e padrões da WEB, HTML (acrônimo de Hypertext Markup 

Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) e CSS (abreviação de Cascading 

Style Sheets, que significa Folha de Estilo em Cascata) são as tecnologias fundamentais para o 

desenvolvimento de páginas Web.  

O HTML proporciona a estrutura da página, além de publicar documentos on-line com 

títulos, texto, tabelas, listas e fotografias; recuperar informações online através de links de 

hipertexto, com o clique de um botão; formas de design para a realização de transações com 

serviços remotos, para uso em busca de informações, reservas, encomenda de produtos; incluir 

videoclipes, clipes de som e outras aplicações diretamente em seus documentos. (W3C, 2014). 

O CSS é a linguagem responsável por definir o design das páginas na Web, o que inclui 

cores, layout e fontes. Ele permite adaptar a apresentação do site para diferentes tipos de 

dispositivos, tais como desktops, tablets e smartphones. Esse conceito denominado de Adaptive 

Web Design, permite através da estrutura do HTML e CSS, o redimensionamento da página pela 

resolução do dispositivo do usuário sem a necessidade de se criar um design. A necessidade desse 

procedimento se dá em virtude da grande variedade de dispositivos no mercado atual. O CSS é 

independente do HTML e pode ser usado com qualquer linguagem de marcação baseada em XML. 

(W3C, 2014). 

Junto com gráficos e scripts, HTML e CSS são as bases da construção de páginas e 

aplicativos da Web. E para um melhor aperfeiçoamento foram utilizadas nas páginas do site 

DR.OVI às linguagens JavaScript e JQuery.  

JavaScript é uma linguagem de programação dinâmica Front-end, ou seja, que executa 

aplicações do lado do cliente sem a necessidade de passar pelo servidor. É atualmente a principal 

linguagem de programação em navegadores web pois consegue interagir com o cliente sem o 

atraso causado pelo congestionamento da rede. 

 JQuery é uma biblioteca JavaScript desenvolvida para aprimorar o código HTML, pois é 

capaz de reduzir o código, resolver problemas de incompatibilidade entre os navegadores e 

garantir uma implementação segura de recursos do CSS3. 

Dentre as ferramentas e tecnologias utilizadas para a atividade de modelagem, 

desenvolvimento e execução do site DR.OVI, as noções de PHP e SQL também tiveram extrema 

relevância, pois são elas que possibilitam o acesso a base de dados. 

O PHP (acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", do original Personal Home 

Page) desenvolvido por Rasmus Lerdorf, em 1995. É uma linguagem de programação dinâmica 

destinada para o desenvolvimento de aplicações WEB, ele é interpretado e executado em Back-

end, ou seja, há um processamento de um servidor, que faz o acesso ao banco de dados. Sendo 

versátil, PHP é uma ferramenta que possibilita o pré-processamento de páginas HTML. Dessa 

forma, PHP consegue alterar o conteúdo de uma página, antes de enviá-la para o navegador 

(BENTO, 2013). Além disso, PHP permitiu capturar entradas de dados do usuário, através do 
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formulário de diagnóstico e outras formas de interação, como envio de sugestões. O PHP trabalha 

facilmente com diversos tipos de sistemas de gestão de base de dados, tornando seu uso 

satisfatório quando sua interação envolve o acesso à informação armazenada em um banco de 

dados e consequente visualização dos dados referentes ao pedido realizado. (TAVARES, 2014).  

A SQL (Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada) é uma 

linguagem própria para o acesso e manipulação de base de dados relacionais (Damas, 2005). Com 

a SQL é possível definir estruturas de dados, como a criação de tabelas, modificar os dados na 

base, especificar restrições de segurança e realizar consultas. Em suma, compõe-se de um 

conjunto de comandos que possibilitam a definição de dados, denominada de DDL (Data 

Definition Language), e comandos destinados a consultadas, inserções, exclusões e alterações de 

um ou mais registros de uma ou mais tabelas de forma simultânea chamada de DML (Data 

Manipulation Language). (Pereira J. L., 1998). 

Adjunto à SQL, o PHP é proporcionou a realização de consultas a base de dados. Com o 

formulário de sintomas preenchido, é permitido assim o acesso à informação armazenada no 

banco de dados e a consequente visualização dos dados referentes ao pedido realizado pelo 

usuário após a consulta, ou seja, o diagnóstico como resposta. 

Mediante as linguagens aqui abordadas neste artigo, foi utilizada para construção das 

páginas o NetBeans IDE 8.0, um ambiente de desenvolvimento que permitiu escrever, compilar, e 

depurar todo o site. E o Notepad++, que tanto auxiliou nesse longo processo.  

A terceira etapa do projeto foi a de implementação. Nesta etapa, o pacote de conteúdo do 

site foi hospedado em um servidor comercial na seguinte URL: www.doutorovinos.zz.me/. Antes, 

deste processo ocorrer, o site já tinha passado por testes e depuração em servidor local com a 

utilização do Apache (versão 2.4.16), conceitualmente um software que proporciona aos usuários 

acesso às páginas Web, isto é, são arquivos com extensão HTML, compilados a partir de um 

navegador, instalado num computador remoto. Ele interpreta as consultas (ou pedidos) HTTPs que 

chegam na porta associada ao protocolo HTTP (por padrão, porta 80), fornecendo uma resposta a 

partir deste mesmo protocolo. (ALECRIM, 2006). Essa opção foi aderida devido à facilidade para 

atualizações do material, o que seria diferente, caso o site tivesse sua publicação e hospedagem 

efetuados nos servidores WEB institucionais.  No presente momento, o mesmo passa por 

manutenção e troca de conteúdos, afim de proporcionar informação e conteúdo de alta 

qualidade. 

A análise avaliativa atende a última etapa de definição do site. Nesta etapa, foi aplicado um 

breve método de avaliação, onde por meio deste, profissionais especialistas puderam fazer uma 

validação antes do material ser posto à disposição do usuário alvo. Entretanto, apenas 

especialistas na área de informática, especificamente, o orientador e os programadores deste 

trabalho tiveram liberdade para realizar a depuração do site.  

Ainda na etapa de avaliação, forma levados em consideração diversos critérios e itens para 

validar e por fim colocar o site na WEB. São eles: 

1430



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

o Conteúdo geral – clareza e objetividade no acesso às informações;

o Apresentação – design, as páginas possuem um desenho claro e atrativo aos

usuários, além de valorizar os conceitos de usabilidade.

o Navegabilidade – facilidade em navegar página por página, link por link.

o Confiabilidade – as informações disponíveis são confiáveis e livre de erros

tipográficos e gramaticas; suas fontes são dignas de crédito.

o Contato – usuários podem contatar a equipe DR.OVI.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conveniente à temática de afecções em ovinos, a denominação atribuída ao site é 
DR.OVINOS, ou abreviadamente DR. OVI; a abreviatura do título de doutor “Dr.” tem como intuito 
provocar a figura de um médico, e “ovinos” complementa o nome, assim, portanto, DR.OVINOS 
referisse a um profissional especializado na saúde de animais ovinos. A construção do site resultou 
em um hiperpacote de documentos, compondo-se no total de sessenta e cinco páginas, sendo 
vinte e nove delas destinadas para explicação de doenças, há também uma página catálogo, onde 
encontram-se links de acesso para cada doença, estas são classificadas em numerosos tipos (vide 
figura 1), três seções (Prevenção, Infraestrutura, Manejo Alimentar) – que possuem páginas 
apresentando conteúdo temático referente às mesmas –, que constituem-se de dez subseções, as 
quais detém “páginas filhas” que abordam técnicas capacitivas para o correto manejo ovino; uma 
página inicial, comumente chamada de index, um mapa do site, uma página para contato, com 
formulário para envio de possíveis dúvidas, sugestões, e críticas em geral a respeito do conteúdo 
disponível, e o site em sua totalidade. 

Figura 1: Classes de doenças em detrimento da quantidade total de afecções abordadas em todo o site. 

Com objetivo de auxiliar, e sobretudo, propiciar um encaminhamento consistente ao 
produtor rural, o site tornar acessível através de uma ferramenta de diagnóstico, deflagrar as 
possíveis doenças causadoras de enfermidades que assolam os animais ovinos.  
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Quanto à estrutura do website, encontra-se um menu que possuí seis departamentos que 
tratam da cadeia produtiva dos ovinos. A seção de Diagnóstico e Tratamento localiza o ponto 
fundamental do portal, onde estão armazenadas informações da base de dados. Os usuários vão 
inserir informações e os dados fornecidos são utilizados para filtrar possíveis enfermidades. Esta 
marcação é possível através da seleção dos sintomas em Checkboxs. Após a marcação dos 
sintomas, o usuário submeterá estes dados por meio do botão “DIAGNÓSTICAR”, onde serão 
selecionados, processados e verificados. Após esta triagem, o usuário é levado a uma “página 
resposta”, na qual depara-se com às possíveis doenças do animal.  Caso, o usuário se arrependa 
das escolhas de seus sintomas, ele poderá utilizar o botão “LIMPAR CAMPOS”, que desmarcará 
todos as suas opções. Além de informações sobre as doenças, a base de dados embasa-se de 
sintomas, as causas da enfermidade, indicando tratamento e prevenção fundados no manejo 
correto dos animais.  

Figura 2: Ilustração simples, representando à marcação de sintomas para diagnóstico. 

Na seção sobre Prevenção abordaremos o manejo produtivo com seções especiais sobre 
acasalamento; desmame; castração; cuidados pré-parto e controle de casco. O manejo sanitário 
preventivo é responsável por informar acerca da vermifugação. No departamento de 
infraestrutura dividimos os artigos que contém informações sobre aprisco, pedilúvio, isolamento, 
bretes, esterqueira, cercas, bebedouros, comedouros e saleiro. Na seção de suporte alimentar o 
usuário é instruído sobre pastagens cultivadas, fenis, capineiros e silos.  

A alimentação é um dos estágios fundamentais que garantem um sistema de criação mais 
produtivo e rentável. O que deve proporcionar e saciar todas as necessidades das categorias de 
ovinos manuseadas durante todo o sistema de produção. A partir de uma alimentação adequada, 
é minimizada a cadeia produtiva com um desenvolvimento cada vez mais precoce do rebanho. São 
abordados nessa seção o manejo alimentar de matrizes, reprodutores, o sistema de cria, e 
finalmente da recria de animais à pasto ou confinados. 

O mapa do site é um esquema que contém todas as seções de um website, localizando o 
usuário entre diversas consultas, fazendo-o encontrar o que deseja com uma maior praticidade. 
Compondo também o rodapé da página WEB, há um espaço das Mídias Sociais que funcionam 
como forma de ligação entre os usuários, proporcionando o intercâmbio de conhecimentos, 
experiências, e permitindo um coloquial contato com a equipe do DR.OVI, respondendo às 
possíveis dúvidas ou incorporando sugestões. 
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Figura 3: Apresentação da página inicial do website DR.OVINOS. 

4 CONCLUSÃO 

O website DR.OVINOS, é embasado de uma reunião de conteúdo, conforme postulados 
neste artigo, acerca das mais frequentes e variadas afecções ovinas, que possam residir nestes 
animais; ademais, há adjunto ao projeto, um inovador mecanismo de identificação de prováveis 
doenças, através da submissão de sintomas que vem a assolar os sistemas de criação de animais 
ovinos. Não tendo disponível no mercado comercial nenhuma ferramenta semelhante que realize 
este mesmo trabalho, portanto, o presente estudo apresenta uma contribuição inédita, e de 
forma gratuita e segura.  

Com essência heurística, o site DR.OVINOS propõe-se em cima de diretrizes que norteiem o 
aprendizado de seus usuários, para que, consequentemente, estes possam vir a ampliar seus 
conhecimentos e melhor se aterem a situação vigente em seus animais ovinos.  

Bem visto da inexistência de sistemas nacionais e internacionais oficiais com os mesmos 
propósitos do DR.OVI, é factível ratificar que a construção deste website atende, suficientemente, 
os objetivos estabelecidos. No entanto, se planeja a expandir a base de dados do sistema, afim de 
atender a outros gêneros animais do meio rural, e desenvolver um aplicativo, app, que permita 
que usuários possam submeter possíveis tratamentos para doenças, contribuindo, portanto, para 
o compartilhamento de informações e conhecimento.
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RESUMO 

O presente trabalho refere-se a um relato das 
atividades desenvolvidas pelos bolsistas, junto ao 
Programa de Iniciação à Docência (PIBID), da 
licenciatura em Física do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – IFRN/Campus João Câmara. O trabalho se 
caracteriza como um relato de experiência, vivenciada 
por um grupo de licenciados - bolsistas PIBID - 
buscando discutir as potencialidades do PIBID para a 
formação inicial de professores de Física. 

O desenvolvimento das atividades do PIBID partiu de 
um conhecimento do contexto escolar, seguido por 
observação de aulas de Física e, finalmente, 
intervenção em sala de aula, trazendo estratégias de 
ensino de maneiras diversificadas. Mostrando em sua 
fundamentação a importância do pibid dentro do 
âmbito escolar, pois está convivendo com toda 
comunidade escolar, nos torna verdadeiros 
educadores dentro do ensino de física. 

Palavras-chave: experiência vivenciada, ensino de física, PIBID. 

EXPERIENCE THE MAGIC CANAS A TEACHING TOOL FOR THE TRAINIG OF 
PHYSICS TEACHERS.

ABSTRACT

This paper refers to a report of the activities 
developed by scholars, with the Initiation Program for 
Teaching (PIBID), the degree in Physics at the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte - IFRN / Campus João Câmara. The 
work is characterized as an experience report, 
experienced by a group of undergraduates - PIBID 
fellows - seeking discuss PIBID capabilities for initial 
training of Physics teachers. The development of 
PIBID activities came from a knowledge of the school 

environment, followed by observation of physics 
classes,  and ultimately intervention in the classroom, 
bringing teaching strategies of diverse ways. Showing 
in its foundation the importance of PIBID within the 
school environment because it is living with whole 
school community, makes us true educators in the 
teaching of physics. Keywords: lived experience, 
physical education, PIBID.
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1   INTRODUÇÃO
Enquanto alunos de licenciatura do instituto Federal de Educação e Tecnologia do 

Rio grande do Norte campus João Câmara, sabemos as grandes dificuldades que todos passam 

por enfrentar a disciplina de física no campo de ensino, e por isto mesmo que o pibid 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência, vem a sugerir uma nova temática 

de ensino, trazendo em sua estrutura novas reflexões, metodologias que quando aplicadas 

trazerem novas concepções de ensino para os estudantes que desenvolveram novos 

conhecimentos e para os bolsistas que ganharam experiências riquíssimas no que concerne o 

ensino de física. 

Em nosso relato de atividades que vamos mencionar abaixo, mostraremos a grande 

importância de estarmos participando do programa institucional de bolsa de iniciação docência na 

escola Estadual Senador João Câmara, ligada ao campus João Câmara, onde mostraremos através 

de fatos concretos a relevância do programa na referida escola, em nosso trajeto de metodologias 

aplicadas na escola, gostaríamos de citar em nosso relato de atividades a construção e 

aplicabilidade da oficina lata mágica na escola, onde todos os estudantes do primeiro ano 

do ensino médio tiveram a participação em massa na oficina, proporcionando ganho de 

experiências entre todos aqueles participantes, isto é fundamental dentro o campo educacional. 

2   METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados por este trabalho constituem-se de descrição e 

análise das atividades realizadas pelo PIBID/ IFRN – Campus João Câmara desde março de 

2014, até o presente momento, onde estamos envolvidos em projetos na Escola Estaduais Senador 

João Câmara, localizada na cidade e Bento Fernandes RN, onde a mesma oferece o nível de 

ensino médio. 

O desenvolvimento do Projeto PIBID na Escola Estadual Senador João Câmara teve início 

em março de 2014 com um grupo de cinco bolsistas licenciando em física, um bolsista supervisor 

da escola da rede estadual de ensino e dois bolsistas coordenadores dos Projetos.  

Para realização das atividades, planejadas e almejadas na referida escola, tivemos o 

cuidado de conhecer primeiramente a estrutura da escola, e principalmente quais seriam 

os mecanismos que a escola poderia nos oferecer como subsidio das realizações de nossas 

atividades durante o processo de desenvolvimento dos projetos na escola, quando feito toda 

esta parte de apresentação, todos os bolsistas juntamente com o supervisor de campo, se 

reuniram, e formaram estratégias metodológicas que iriam contribuir para o processo ensino 

aprendizagem de todos aqueles envolvidos nas atividades. 
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Quando realizado a parte de apresentação e discussão das atividades foi necessário a força 

de vontade de todos para se unirmos em apenas um objetivo, e aplicarmos a atividade que será 

relatada em nossas experiências de ensino denominada ‘’ oficina lata mágica’’, que foi aplicada 

com maior êxito e resultados positivos foram identificados e que toda a comunidade escolar, 

estudantes, professores, apoio pedagógico, compreenderam de forma geral não só a oficina, mas 

a importância dos bolsistas de licenciatura em física na escola, como disseminador de 

conhecimento. 

      E com base nisso o pibid é fundamental na carreia acadêmica de todos aqueles que 

fazem parte do projeto e com isto para bençal (2015),  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) está se tornando um dos mais importantes projetos 

para auxiliar na formação do docente e a valorização dos bolsistas introduzindo o projeto na vivencia dos discentes 

selecionados para o projeto, com isto possibilitando aos licenciados atuações no seu campo de trabalho desde o 

início de sua formação, visando e proporcionado aos bolsistas experiências para a futura docência sendo elas 

positivas e negativas, com isto o projeto sim valoriza a vida do docente em todos os aspectos, pois o aluno que está 

introduzido na escola, está podendo vivenciar várias vivencias nas aulas fazendo que ele possa levar para a vida deles 

várias experiências. 

Tanto o relato de atividades, como a citação feita por bençal acima, é a pura realidade 

dos fatos que toda a comunidade escolar ganha com os projetos desenvolvidos pelo o pibid nas 

escolas e principalmente na formação dos futuros docentes de licenciatura que almejam uma 

profissão futuramente, que desde cedo estão ganhando experiências fundamentais nas carreiras 

acadêmicas de cada um.  

3   RESULTADOS ENCONTRADOS. 

3.1   OFICINA DE FÍSICA: “LATA MÁGICA”. 

Dentre as ações do projeto, destacamos a importância da produção e execução da oficina 

denominada lata mágica que elaboramos e ministramos está oficina que abordou conteúdos de 

física do segundo ano do ensino médio, com o intuito de destacar a relação dos conteúdos que 

compõem a produção da lata mágica. 

A oficina situou-se no contexto das próprias aulas de física da escola. A proposta da oficina 

foi pensada a partir do fato que, na escola as aulas de física sempre permeavam aos modelos 

tradicionais de ensino e com a chegada do pibid as atividades estavam se tornando cada vez mais 

atrativas e dinâmicas. Assim, uma “saída” para suprir essa carência está no uso da produção de 

oficinas e atividades diversificadas. Assim concordamos com as ideias propostas por Araújo e Abib 

(2003), que revelam:  
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Uma variedade significativa de possibilidades e tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de modo 

que essas atividades podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera verificação de leis e teorias, 

até situações que privilegiam as condições para os alunos de refletirem e reverem suas ideias a respeito dos 

fenômenos e conceitos abordados, podendo assim atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma 

reestruturação de seus modelos explicativos dos fenômenos (ARAUJO e ABID, 2003, p.177) 

Então uma maneira de tornar a física, mas atraente e dinâmica, foi pensarmos em 

realizarmos estratégias de ensino diferentes e que todos pudessem participar e uma alternativa 

real foi à realização de uma oficina e que segundo os autores Araújo e Abib, uma saída para a 

compreensão de conteúdos físicos é que todos possam refletirem e analisarem fenômenos e 

conceitos abordados só assim todos entraram num processo denominado ensino aprendizagem, e 

é esta estratégia encontrada não só nesta atividade citada mas sim em todas realizadas na escola. 

O objetivo da oficina era que os próprios alunos participantes construíssem seus próprios 

experimentos – para que em seguida eles analisassem o funcionamento dos experimentos 

construídos junto aos ministrantes da oficina, de forma a discutir os conceitos envolvidos nos 

experimentos. O objeto construído foi uma lata mágica (figura 1). (Na atividade, estavam 

envolvidos os conceitos físicos de energia, conservação e transformação de energia). 

Figura 1: Montagem da lata mágica. 

A oficina foi um momento de grande relevância dentro de nossa experiência formativa, 

pois foi o primeiro momento em que, sozinhos, nos “responsabilizamos” por um grupo de alunos e 

conduzimos atividades para eles. Além disso, todo o planejamento e preparação da oficina – 

minuciosamente pensados – foram importantes para o sucesso das atividades. Chegar ao fim da 

oficina sabendo que foi proveitoso para os alunos foi a nossa maior conquista e realização.  
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta parte de considerações finais, vale resgatar que está participando do programa 

institucional de bolsa a iniciação à docência é fundamental na formação de todos aqueles que 

estão participando do programa, e que grandes experiências vivenciadas na escola nos remetem a 

compreender que ganha àqueles que estão participando das atividades como todos que planejam, 

estudam, recorrem a experiências vivenciadas em outros momentos, porem que apresentam um 

só objetivo, fazer com que as atividades sejam realizadas de forma a satisfazer a toda comunidade 

escolar. 

Não só a atividade acima citada como as demais referenciadas na escola onde participamos 

do projeto de iniciação à docência, nos envolve numa expectativa de formação profissional 

bastante contundente, nos remetendo a entender as grandes dificuldades encontrados por todos 

no campo de ensino e que vivenciando estas experiências em sala de aula todos já conseguem 

observar obstáculos a serem vencidos. 

Dessa forma, acreditamos que o PIBID possibilita uma excelente formação, através da 

experiência vivenciada, que foi de grande significado para futuros educadores. Diante disso, 

pensamos que o PIBID de Física se constitui como uma grande oportunidade de solidificar bases 

docentes necessárias para o sucesso de futuros professores de Física.  

5   REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. S. T; ABIB, M. L. V. S. Atividades experimentais no ensino de física: diferentes 

enfoques, diferentes finalidades. In: Rev. Bras. Ensino Fís. Vol.25 n° 2. São Paulo, Junho 2003. 

1439



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

DESUMIDIFICADOR DE AR UTILIZANDO ARDUINO 

D. O. Silva1 T. C. F. Lima2 A. S. S. Neto3 

E-mail: diegolinkinparkpl@hotmail.com1; tcfarias18@hotmail.com2; almirneto_ma@hotmail.com3

RESUMO 

Atualmente, a crise hídrica está visível não apenas no 
Brasil, mas em quase todo o mundo, e a necessidade 
de possuir água disponível para consumo é 
indispensável, já que é a fonte principal para a vida na 
Terra, sendo que dos 100% de água encontrada no 
planeta, apenas 2,5% é doce, e, desses 2,5%, 70% é 
utilizada na agricultura, 23% por indústrias e apenas 
7% para consumo humano, por isso, pensou-se em 
um desumidificador de ar, que tem como objetivo 

obter água através da condensação. O 
desumidificador utiliza uma chapa de alumínio de, 
aproximadamente, 6 cm² e uma espessura de, 
aproximadamente, de 0,5 mm, uma pastilha 
termoelétrica de peltier TEC12706, uma protoboard, 
um arduino UNO e fios jumpers. Com os testes 
realizados foi possível observar a condensação de 
água no alumínio e a formação de gostas d’água, 
validando o experimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Desumidificador, peltiar, condensação, água 

AIR DEHUMIDIFIER USING ARDUINO 

ABSTRACT 

Currently, the water crisis is visible not only in Brazil, 
but almost everywhere in the world, and the need to 
have water available for consumption is essential, 
since, in turn, is the main source for life on Earth, 
wherein of 100% water found on earth, it is sweet 
only 2.5%, and of these 2.5%, 70% is used in 
agriculture, 23% by industries and  7% for human 
consumption, therefore, it was thought in a air 

dehumidifier which has the purpose of obtaining 
water by means of condensation, the dehumidifier 
uses an aluminum plate around 6cm² and about 0.5 
mm thickness, a thermoelectric Peltier tablet TEC 
12706 a breadboard a UNO arduino and wires 
jumpers. With the tests we observed the condensed 
water in the aluminum and the formation of water, 
validating the experiment. 

KEY-WORDS: dehumidifier, peltier, condensation, water 
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1 INTRODUÇÃO

A importância da água para a sobrevivência da vida na terra, de um modo geral, é 
indiscutível, já que a mesma é utilizada para a produção de alimento, geração de energia, 
consumo humano, criação de animais e, entre outros. 

Segundo COIMBRA (1999, apud HENKER, 2012, p. 13), do total de 100% da água de todo o 
mundo, aproximadamente, 97.5% é imprópria para o consumo humano, pois é salgada, porém os 
2,5% que restam são doce, no entanto desses 2,5%, cerca de 69% são encontradas em neves e 
geleiras, 30% estão no subterrâneo, 0,7 % encontram-se em solos congelados e no ar, e, somente 
0,3% encontram-se em lagos e rios. Como mostra a figura 1. 

Figura 1: Distribuição de água doce no planeta Terra. IFPB, 2015. 

Segundo COIMBRA e ROCHA (1999, apud HENKER, 2012, p 13), estimasse que dos 100% da 
água doce consumida em todo o mundo, 70% é utilizada na agricultura através da irrigação, 23% 
utilizada por indústrias e apenas 7% por consumo humano, a figura 2 demonstra essas estatísticas. 

Figura 2: Consumo de água doce no mundo. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o território Brasileiro abriga mais de 13% da água 
doce de todo planeta, sendo o Brasil um território privilegiado, no entanto, há uma má 
distribuição dessa água no território Brasileiro, onde, também, ocorre um alto índice de 
desperdício da água. (www.portal.gov.br, 2015). 

O Brasil joga fora aproximadamente 37% da água tratada que produz, por outro lado, em 
países como Alemanha, Japão e Israel chega a menos de 10%, provando que o índice de 
desperdício no Brasil é altíssimo, (Lobel, 2015). 

Devido a pouca disponibilidade de água em relação ao percentual geral para a população e o 
grande desperdício da água tratada produzida, pensou-se em um desumidificador de ar, com o 
intuito de retirar água existente no ar através da condenação. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A pastilha termoelétrica de peltier, é uma pequena unidade que utiliza uma tecnologia de 

matéria condensada para operar como uma bomba de calor. Sua espessura é de apenas alguns 

milímetros e sua forma é quadrada, sendo ela de 4x40x40 mm, a pastilha contém pequenos cubos 

de Bi2Te3 (telureto de bismuto). (www.peltier.com.br, 2015) 

O efeito peltier foi descoberto em 1834. As pastilhas termoelétricas de efeito Peltier em 

geral utiliza o material semicondutor, que é proporcional para criar semicondutores do tipo P e 

tipo N, sendo assim, quando há o fornecimento de corrente elétrica um dos materiais passam a 

ter facilidade para receber elétrons e outro facilidade para doar elétrons. Surgindo assim, o 

aquecimento de um lado da peltier e o resfriamento no lado contrario da pastilha. ( 

www.peltier.com.br, 2015) 

Arduino é uma plataforma de prototipagem de código aberto baseado em hardware e 

software de fácil utilização. as instruções são programadas através do software do Arduino 

chamado de IDE. (www.arduino.cc, 2015) 

3  METODOLOGIA

O desumidificador utiliza para a obtenção da água, em forma de vapor, uma chapa de 
alumínio de 6 cm², com espessura de 0,5 mm, uma pastilha termoelétrica Peltier TEC12706 de 4 
cm², um dissipador de calor, um cooler, um arduino UNO, uma protoboard de 400 pinos e fios 
jumpers, como é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3: Desumidificador de ar. 

A utilização da pastilha Termoelétrica de Peltier para a realização do efeito Peltier pode ser 
utilizada como desumidificador, sendo ela de baixo custo, pequeno porte e risco reduzido. Haja 
vista que, a utilização da Peltier como desumidificador é eficaz devido a sua capacidade de manter 
a temperatura baixa em um dos lados, quando comparada com a do ambiente. 

O desumidificador também utiliza um Arduino, que é uma plataforma de prototipagem 
eletrônica de hardware livre e de placa única, que possui um microcontrolador atmel AVR com 
suporte de entrada e saída, o arduíno utiliza uma programação padrão a qual tem origem wiring, e 
é essencialmenteo C/C++. Posteriormente, O Arduino foi conectado a um notebook através de um 
conector b/m, para o fornecimento de energia, fornecendo assim 5,0V (Volts) para a pastilha 
peltier e 3,3V (Volts) para o Cooler, como mostra a figura 4. 
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Figura 4: Desumidificador conectado ao notebook. 
Os testes realizados foram feitos no dia 06/08/2015, onde segundo o Instituto Nacional de 

meteorologia a temperatura estava em, aproximadamente, 19º Celsius, uma umidade relativa de 
85% e a velocidade do vento aproximado a 5,7 metros por segundo, como mostra a figura 5. 

Figura 5: Resultados da temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES

Segundo Silva e Souza (2009, apud HENKER, 2012, p 14) foi investigado uma taxa de 
produção de água por metro quadrado de área resfriada para as condições de regiões semiáridas 
do Nordeste brasileiro, os resultados estabelecidos chega a aproximadamente 1,23 litros por m3 
com um consumo de energia de 0,75 kWh. 

Contudo, para retirar água do ar, a umidade relativa do ar tem que estar no mínimo 
razoavelmente alta, a umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de vapor de água que 

o ar contém e o que conteria se estivesse saturado. Para que não haja dano à saúde das pessoas a
umidade do ar tem que estar em torno de no mínimo 30%, caso esteja menor que isso prejudicará
a saúde humana.

Segundo Sultan (2004, apud HENKER, 2012, p. 21) “A extração de água do ar atmosférico 
pode ser realizada resfriando uma superfície abaixo do ponto de orvalho, onde a umidade é 
condensada”. Portanto, para a obtenção de água através da condensação é preciso que a 
superfície do desumidificador esteja em uma temperatura menor do que a do ambiente, para que, 
por sua vez, ocorra a condensação. 

Após ser conectado ao notebook, com alguns minutos pôde se perceber a concentração de 
água na chapa de alumínio através da condensação, conforme verificado na figura 6. 

Figura 6: Formação de micro gotas através da condensação. 

Em seguida, com aproximadamente quatro minutos ouve um acúmulo de água 
condensada, formando gotas, como mostra a figura 7; 
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Figura 7: Formação de gotas de água. 

5 CONCLUSÃO

Com isso, percebe-se que o desumidificador é eficaz, captando as gotas de água em forma 
de vapor existente no ar, que, por sua vez, é concentrado na chapa de alumínio através da 
condensação, a partir disso, formando as gotas de água, onde essa água pode ser armazenada em 
algum recipiente, como por exemplo, uma garrafa PET, tubo de quartzo, entre outros.  

No entanto, por se tratar de um desumidificador pequeno, a obtenção de água é limitada, 
devido à condensação ser limitada pelo tamanho da chama de alumínio, mas isso não impede que 
seja ampliado em projetos futuros, torando-o mais eficaz na produção de água através da 
condensação. 

Posteriormente, pretende-se ampliar o desumidificador, fazendo com que 

ele, possivelmente, seja capaz de gerar sua própria energia através de motores CC e de 

pequenos painéis solares, que através da energia mecânica e solar conseguirá carregar 

uma bateria alternativa para suprir as necessidades do desumidificador, assim que os motores e 

os painéis não suprirem as necessidades do protótipo o fornecimento de energia será suprido 

pela bateria ao invés dos motores e painéis sem interferir a funcionalidade do equipamento.] 
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APLICAÇÃO DE MODELOS E TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO DE PRIVACIDADE EM 

UMA BASE DE DADOS BRASILEIRA 

Maria Jane de Queiroz1, Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta2 
E-mail: jane.queiroz@ifrn.edu.br1; gustavo@ci.ufpb.br2

RESUMO 

A Lei de Acesso à Informação regulamenta a 
publicação de dados no Brasil e possibilita a 
transparência governamental através da publicação 
de dados referentes ao setor público na Internet. Um 
fator preocupante é a forma assistemática com que 
dados são tratados antes de sua publicação. Este 
estudo de caso utilizou como objeto de análise uma 
amostra dos microdados do Censo da Educação 
Superior Brasileira de 2013, publicados pelo INEP. A 
partir da análise, foi possível identificar de forma 
individual um cidadão, indicando a possibilidade de 
violação de privacidade e tornando evidente a 

vulnerabilidade a que a base de dados está exposta. 
Após essa etapa, foi realizada a anonimização da 
amostra, utilizando um dos modelos clássicos de 
preservação de privacidade – k-Anonymity, disponível 
na ferramenta ARX. Uma nova análise foi realizada, 
dessa vez na base de dados anônima, comprovando a 
eficácia da aplicação de soluções de preservação de 
privacidade com a diminuição do valor de alto risco 
de re-identificação individual de 100% para 33%, 
apesar da supressão de alguns dados (taxa de perda 
de informação de 5,272%). 

PALAVRAS-CHAVE: dados, governo, privacidade, transparência. 

APPLICATION OF MODELS AND TECHNICAL PRIVACY PRESERVATION IN A 

BRAZILIAN DATABASE  

ABSTRACT 

The Access to Information Act regulates the data 
published in Brazil and enables government 
transparency through the publication of data for the 
public sector on the Internet. A concern is the 
unsystematic way in which data are processed before 
its publication. This case study used as the object of 
analysis a sample of microdata of the Brazilian Higher 
Education Census 2013, published by INEP. From the 
analysis, it was possible to identify individually a 
citizen, indicating the possibility of violation of 
privacy and making evident the vulnerability to which 

the database is exposed. After this step, the 
anonymization of the sample was performed using 
one of the classic models of preservation of privacy – 
k-Anonymity, available at ARX tool. A new analysis
was performed, this time in the anonymous database,
proving the effectiveness of the implementation of
privacy preservation solutions by reducing the
amount of high-risk individual re-identification from
100% to 33%, despite the abolition of some data
(data loss rate of 5,272%).

KEY-WORDS: data, government, privacy, transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

A lei nº 12.527 de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), foi 

criada devido à necessidade de se regulamentar o direito de acesso aos dados referentes ao setor 

público pelos cidadãos – promulgado na Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXIII 

(BRASIL, 1988) – e atender às demandas do movimento internacional Open Government, o qual 

obteve a adesão do governo brasileiro. 

Esse movimento, iniciado em 2009 pelo presidente dos Estados Unidos (Barack Obama) 

tem como objetivo incentivar a participação popular nas decisões governamentais e o combate à 

corrupção a partir da disponibilização de dados relativos à administração pública na Internet, ou a 

partir de solicitações feitas a órgãos responsáveis pela análise e resposta às requisições da 

população (HUIJBOOM; VAN DEN BROEK, 2011, p. 4). 

No Brasil, por exemplo, a LAI definiu duas formas de disponibilização de dados, 

denominadas transparência ativa e transparência passiva. Na primeira, os dados são 

disponibilizados na Internet em seções de acesso à informação presentes nas páginas web de 

instituições públicas; em portais de acesso à informação; em forma de microdados para download 

e em portais de transparência. Na segunda, solicitações de acesso à informação são realizadas por 

meio do preenchimento de formulários eletrônicos enviados aos SICs (Serviços de Informação ao 

Cidadão) ou às Ouvidorias Públicas. Esses órgãos, por sua vez, servem como intermediários na 

comunicação entre o cidadão e o órgão detentor das informações requisitadas. Eles analisam as 

solicitações, encaminham para as instituições cujos dados foram solicitados, recebem uma 

resposta (contendo os dados solicitados ou uma justificativa para a negativa dada à solicitação) e 

retornam essa resposta aos cidadãos requisitantes. 

A forma com que os dados são disponibilizados na Internet, no caso da transparência ativa, 

é preocupante no que diz respeito à publicação de dados pessoais. Prevendo esse tipo de 

problema, a LAI, em seu art. 31, seção V, define que o processo de publicação de dados deve 

respeitar a "intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 

garantias individuais" (BRASIL, 2011). No entanto, algumas bases de dados publicadas podem 

estar vulneráveis à violação da privacidade dos indivíduos cujos dados estão contidos nelas, a 

partir da re-identificação individual e da descoberta de informações confidenciais. 

Assim, o objetivo deste estudo de caso é analisar uma base de dados em busca desse tipo 

de vulnerabilidade, apresentar modelos e técnicas de preservação de privacidade que podem ser 

aplicados para anonimizar a base de dados utilizada, realizar o processo de anonimização e 

apresentar os resultados da análise da base de dados anonimizada, mostrando a eficácia de 

formas sistemáticas de publicação de dados. 
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2 METODOLOGIA 

Os microdados preliminares do Censo da Educação Superior Brasileira de 2013, disponíveis 

para download no portal do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), foram o objeto de estudo utilizado neste trabalho (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011). 

Inicialmente, foi realizado o download e descompactação da pasta contendo os 

microdados citados. Dentre os arquivos contidos na pasta descompactada, o arquivo denominado 

DM_DOCENTE (o qual continha dados dos docentes das Instituições de Ensino Superior brasileiras) 

foi analisado utilizando o software Microsoft Access. Para esta análise, foi realizada uma filtragem 

dos registros contendo informações pessoais (como data de nascimento) de um dos autores deste 

artigo, que atua como docente em uma instituição de ensino do Rio Grande do Norte. 

Após essa análise, os microdados passaram por um processo de reestruturação, em que 

algumas colunas foram excluídas para facilitar o manuseio posterior desses dados. Essa etapa é 

descrita com mais detalhes posteriormente, neste artigo. 

Os microdados reestruturados foram salvos em formato de planilha eletrônica e 

importados para a ferramenta ARX. Essa aplicação suporta modelos clássicos (como k-Anonymity, 

ℓ-Diversity e t-Closeness) e técnicas (generalização, supressão, métricas de utilidade da 

informação) de preservação de privacidade (PRASSER et al., 2015), dos quais alguns deles foram 

utilizados para a anonimização dos microdados do INEP. 

Anonimização é o processo de ocultação de dados pessoais, presentes em bases de dados, 

que permitam identificar indivíduos e/ou obter informações confidenciais a seu respeito (FUNG et 

al., 2010, p. 7). 

Uma vez anonimizados pela ferramenta ARX, os microdados do INEP foram novamente 

analisados com o uso do software Microsoft Access, a fim de identificar um docente de forma 

individual. No entanto, a identificação individual não foi possível, o que mostrou a eficácia da 

aplicação de modelos e técnicas de anonimização em bases de dados, antes de publicá-las na 

Internet. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta seção está organizada em tópicos que discutem os resultados obtidos a partir da 

análise da base de dados original (tópico 3.1), de sua anonimização (tópico 3.2) e da nova análise 

realizada sob a base de dados anonimizada (tópico 3.3). 

3.1 Análise da base de dados original 

Para verificar a base de dados com relação à possibilidade de violação de privacidade, os 

dados de um dos autores deste artigo foram utilizados para o cruzamento com as informações 
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presentes no arquivo DM_DOCENTE, o qual contém data de nascimento, sexo, idade, cor, 

informação sobre se o docente possui deficiência, além de outros dados sobre os docentes das 

instituições de ensino superior brasileiras. 

Esses dados, disponíveis no arquivo DM_DOCENTE em formato de planilha eletrônica, 

foram importados para o programa Microsoft Access. Uma vez importada a planilha, a opção 

"Filtrar por formulário" foi utilizada em busca de dados pessoais de um docente. Os dados 

utilizados correspondem ao sexo, data de nascimento e instituição de ensino onde um dos autores 

deste artigo. A pessoa em questão autorizou o uso de seus dados para a realização da análise. No 

entanto, esses tipos de dados podem ser obtidos facilmente por meio de redes sociais, como o 

Facebook, ou com o uso de ferramentas de pesquisa, como a Google, possibilitando que qualquer 

pessoa seja capaz de cruzar dados e obter informações adicionais e confidenciais a partir de bases 

de dados publicadas por órgãos públicos, caso elas estejam vulneráveis. 

Assim, quando selecionada a opção "Filtrar por formulário", foram inseridos os valores 

correspondentes ao nome da instituição onde a pessoa procurada trabalha (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte); sexo (feminino); ano (1988), mês (12) e 

dia (17) de nascimento. Após a inserção desses valores, a opção "Aplicar filtro/classificar" foi 

selecionada, retornando apenas um registro contendo os valores procurados. Ou seja, foi possível 

identificar de forma individual uma docente e obter informações adicionais ao seu respeito, como 

nível de escolaridade, nacionalidade, naturalidade, estado de saúde (informação considerada 

confidencial), vida profissional, etc. 

O resultado dessa análise mostra que a base de dados publicada pelo INEP está vulnerável 

à re-identificação individual e consequente violação da privacidade dos docentes com dados 

registrados nessa base. Isso acontece devido à forma assistemática de tratamento de dados, que 

geralmente consiste na mera exclusão do nome completo das pessoas que têm seus dados 

publicados. Essa atitude, no entanto, não exime a base de dados de possíveis violações de 

privacidade, conforme apresentado no resultado desta análise. 

Na tentativa de evitar esse tipo de problema, soluções de preservação de privacidade 

devem ser aplicadas às bases de dados antes de sua publicação. Esse procedimento foi realizado e 

apresentado neste artigo, para comprovar a eficácia de soluções existentes no combate à 

descoberta de dados confidenciais, presentes nos microdados do INEP. Antes disso, a base de 

dados foi reestruturada, conforme descrito na próxima seção, sendo selecionada uma amostra dos 

dados para facilitar o manuseio e a compreensão dos resultados. 

3.2 Anonimização da base de dados original 

Para anonimizar a base de dados do INEP, foram realizadas duas etapas: reestruturação da 

base de dados e aplicação de modelos e técnicas de preservação de privacidade, ambas descritas 

nos tópicos 3.2.1 e 3.2.2, respectivamente. 
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3.2.1 Reestruturação da base de dados original 

Os microdados do Censo da Educação Superior Brasileira de 2013 são disponibilizados em 

um arquivo compactado contendo duas pastas: uma com um arquivo em formato PDF (Portable 

Document Format ou Formato de Documento Portátil) contendo instruções sobre a manipulação 

dos dados utilizando softwares de planilha eletrônica e outra com cinco arquivos (denominados 

DM_ALUNO, DM_CURSO, DM_DOCENTE, DM_LOCAL_OFERTA e DM_IES) em formato CSV 

(Comma Separated Values ou, em português, Valores Separados por Vírgula), contendo dados 

sobre os alunos, professores, cursos, locais de oferta e instituições de ensino superior (IES) de 

todo o Brasil.  

O arquivo DM_DOCENTE contém 49 colunas (também chamadas de atributos, divididas em 

duas seções: dados da IES e dados dos docentes) e 383.683 linhas (ou registros) referentes aos 

docentes brasileiros. Para a realização do estudo de caso, uma pequena amostra dos dados 

presentes neste arquivo foi obtida, ao importá-lo para o software Microsoft Access e utilizar a 

opção "Filtro" com o termo "Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte", retornando apenas 574 linhas, correspondentes aos registros dos professores que 

trabalham na referida instituição.  

Para a simplificação do processo, algumas colunas (contendo informações como: se o 

docente já foi substituto; se ele atua na Educação à Distância, na graduação ou na pós-graduação; 

dentre outras)  foram suprimidas desse arquivo por não conterem informações cuja anonimização 

fosse necessária, restando assim 26 colunas. Dessa forma, os dados resultantes (574 registros 

estruturados em 26 colunas) foram exportados em um arquivo em formato CSV para posterior 

anonimização. As colunas resultantes continham as seguintes informações: 

 Dados profissionais e acadêmicos do docente, como situação (afastado ou em
exercício), regime de trabalho e escolaridade;

 Dados pessoais, como sexo, data de nascimento, idade, cor/raça, nacionalidade;

 Informações sensíveis como tipo de deficiência (cegueira, baixa visão, surdez,
deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, deficiência múltipla ou
deficiência intelectual), em caso de docentes deficientes.

As soluções de preservação de privacidade descritas no próximo tópico foram aplicadas a 

esta base de dados reestruturada. 

3.2.2 Soluções de preservação de privacidade aplicadas 

Antes da aplicação de um dos modelos clássicos para preservação de privacidade, deve-se 

realizar a classificação dos atributos (colunas), de acordo com o grau de sensibilidade de seus 

valores. São possíveis as quatro classificações a seguir:  

1) Identificador explícito: informação que identifica, de forma explícita ou claramente,
uma pessoa. Exemplo: nome completo;
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2) Quase Identificador: têm potencial para identificar, de forma única, uma pessoa.
Exemplo: data de nascimento;

3) Atributo sensível: consiste em informação confidencial, que não deve ser revelada.
Exemplo: doença ou deficiência;

4) Atributo não-sensível: qualquer atributo que não se enquadre nas classificações
anteriores.

Como na amostra utilizada (contendo os dados dos docentes do IFRN) não haviam registros 

de docentes deficientes, não houve necessidade de classificar as colunas contendo esse tipo de 

informação como sensível. Se a base de dados original fosse utilizada, essa configuração seria 

necessária. 

As colunas contendo informações sobre situação, escolaridade, sexo, data de nascimento, 

cor/raça, nacionalidade e naturalidade do docente foram classificadas como quase identificadoras. 

As colunas restantes foram classificadas como não-sensíveis, não exercendo interferência no 

processo de anonimização. 

Após a classificação, é necessária a criação de hierarquias de generalização, pois modelos 

de preservação de privacidade realizam a anonimização escolhendo a melhor combinação de 

generalizações de atributos, com base nas taxas de perda e na satisfação de alguns parâmetros 

adicionais. Generalização é a substituição de valores específicos por valores gerais.  

A Figura 1 apresenta uma das hierarquias de generalização baseadas em ordem, criadas 

para este estudo. Uma hierarquia baseada em ordem agrupa informações específicas semelhantes 

e substitui essas informações por uma informação geral. No caso da Figura 1, os valores 

específicos "Amarela", "Indígena", "Parda" e "Preta" foram substituídos pelo valor geral "Não 

branca", enquanto o valor "Não disponível" substitui valores que indicam a indisponibilidade da 

informação sobre a cor/raça do docente. 

Figura 1: Generalização do atributo indicando a cor/raça do docente. 

Foram criadas hierarquias de generalização baseadas em intervalos para os atributos idade 

e data de nascimento, onde os valores para esses atributos foram substituídos por intervalos de 5, 

10, 20 e maior ou igual a 40 anos, compreendendo o valor a ser representado. 
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As demais colunas foram generalizadas utilizando hierarquia baseada em edição de dados, 

onde um valor ou parte de um valor específico é substituído por um caractere especial, como 

asterisco ou hífen. 

Feitas as classificações e generalizações na ferramenta ARX, foram configurados a seguir 

alguns parâmetros e o modelo de preservação de privacidade utilizado.  

O modelo k-Anonymity foi selecionado por se tratar de um modelo clássico bastante 

aplicado na área de preservação de privacidade. Esse modelo funciona da seguinte forma: ele 

organiza os registros com quase identificadores (ou QIDs) idênticos em grupos com tamanho 

mínimo de k registros (FUNG et al., 2010, p. 15). Para que os registros sejam idênticos quanto ao 

QID, antes ele escolhe a combinação de hierarquias de generalização mais apropriada, com base 

nos parâmetros definidos.  

Altos valores para k diminuem a probabilidade de re-identificação individual, mas 

aumentam a quantidade de supressão, prejudicando a utilidade dos dados anonimizados. Para 

evitar supressões na base de dados e experimentar anonimizações realizadas com um baixo valor 

de k, os microdados do INEP foram anonimizados utilizando-se k = 3.  

Os demais parâmetros configurados foram a métrica e o valor máximo de supressão. 

Métricas servem para medir a qualidade dos dados resultantes da anonimização e também 

exercem influência na transformação dos dados. A métrica utilizada foi a Discernibility (ou DM, do 

inglês Discernibility Metric), que funciona de forma contrária ao algoritmo k-Anonymity, pois cobra 

uma penalidade para cada registro com QID idêntico encontrado em cada grupo de registros 

(FUNG et al., 2010, p. 15). 

O valor da máxima supressão permitida, que pode variar de 0 a 1, indica a quantidade 

máxima de supressão que a base de dados pode sofrer. Quanto mais próximo de zero, menor a 

supressão e menor a probabilidade de se obter uma transformação anônima. No entanto, quanto 

mais próxima de 1, maior a supressão e consequentemente, maior a taxa de perda da utilidade 

dos dados presentes na base de dados. Para este estudo de caso, foi utilizado o valor 0,1 para a 

máxima supressão. 

Com a aplicação das técnicas, modelo e parâmetros indicados, os resultados obtidos foram 

os seguintes: 72 grupos contendo QIDs idênticos foram criados, dos quais o menor grupo possuía 

3 registros e o maior, 41. A taxa de perda de informação, decorrente de generalizações ou 

supressões na base de dados, foi baixa (5,272%). 

Os valores para os riscos de re-identificação individual são apresentados na Tabela 1. A 

partir dos resultados presentes nesta tabela, é possível observar que os valores para o risco de re-

identificação antes da anonimização são bastante elevados, chegando a 100% para alto risco. Após 

a anonimização, esses valores decrescem para 33%, no caso de alto risco e aproximadamente 

2,44%, no caso de baixo risco. 
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Tabela 1: Taxas de riscos de re-identificação antes e após o processo de anonimização da base de dados. 

Antes da Anonimização Depois da anonimização 

Alto Baixo Alto Baixo 

100% 50% 33% 2,43902% 

Ou seja, a aplicação de modelos e técnicas de preservação de privacidade são, de fato, 

efetivas na diminuição dos riscos de re-identificação individual em bases de dados a serem 

publicadas na Internet. 

3.3 Análise da base de dados anônima 

A base de dados reestruturada (contendo apenas os dados referentes ao IFRN) e 

anonimizada na seção anterior foi novamente analisada, na tentativa de re-identificar unicamente 

o mesmo docente identificado na análise da base de dados original (não anônima).

Dentre os 72 grupos com QIDs idênticos criados pelo processo de anonimização, três 

grupos contendo os valores inicialmente procurados (sexo: feminino, data de nascimento: 

17/12/1988) foram selecionados e são apresentados na Tabela 2: 

Tabela 2: Grupos contendo valores correspondentes aos dados da docente procurada. 

Grupo Quant. de Registros 

{feminino, [1985, 1991[, 25-29, Branca} 3 

{feminino, [1985, 1991[, 25-29, Não branca} 3 

{feminino, [1985, 1991[, 25-29, Não disponível} 12 

Todos esses registros satisfazem a k-Anonymity, porque possuem no mínimo 3 registros 

com QIDs idênticos cada um. 

No entanto, o cruzamento dos valores "feminino" e "17/12/1988" com os grupos indicados 

na Tabela 2 não possibilita a re-identificação única da docente procurada. Isso acontece porque o 

dia e o mês de nascimento foram suprimidos dos resultados e o ano de nascimento foi 

generalizado utilizando a hierarquia baseada em intervalos regulares de 05 anos. 

Outros valores de QIDs que tinham potencial para serem usados na identificação 

individual, foram agrupados de forma a impossibilitar essa ação. Foi o caso da cor/raça do 

docente, onde os grupos contendo a informação "Branca" e "Não branca" possuem, no mínimo, 

03 registros cada. Dessa forma, mesmo que o adversário saiba a cor da vítima, ainda assim será 

impossível re-identificá-la. 
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4 CONCLUSÃO 

A partir da análise dos microdados publicados pelo INEP, foi possível comprovar a ineficácia 

de formas assistemáticas de preservação de privacidade, que colocam em risco dados sensíveis 

dos cidadãos.  

Infelizmente, a falta de uma normativa que obrigue a aplicação de formas sistemáticas de 

preservação de privacidade, como as apresentadas neste artigo, faz com bases de dados 

vulneráveis continuem sendo publicadas na Internet. A legislação existente indica apenas que a 

vida privada deve ser respeitada, no entanto, não indica de que forma os dados pessoais devem 

ser tratados antes de serem disponibilizados. 

De acordo com os tipos de informação presentes na base de dados a ser publicada e com 

os objetivos de uso dos dados presentes nela, podem ser aplicados outros modelos de 

preservação de privacidade existentes, além do k-Anonymity. Deve-se sempre considerar os 

valores para os riscos de re-identificação e as taxas de perda de informação, pois quanto maior a 

taxa de perda de informação, menor a utilidade da base de dados. O ideal, neste caso, é tentar 

buscar um equilíbrio entre preservação de privacidade e transparência da informação. 
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RESUMO
O presente trabalho que está em desenvolvimento 
nos editais 06/2015 – PIBITI/CNPq e 08/2015 - 
Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa/IFRN visa a 
produção técnica referente ao desenvolvimento de 
um aplicativo para dispositivos móveis (primeiro 
edital) e para desktop (segundo edital) que irá auxiliar 
os gestores de lanchonetes da cidade de Currais 
Novos na sua tomada de decisão no que diz respeito 
aos aspectos organizacionais, táticos e operacionais, 
objetivando assim um aumento de produtividade e 
competitividade das mesmas. O aplicativo também irá 
fornecer a partir da técnica de mineração de dados 

(data mining), uma funcionalidade de 
acompanhamento da qualidade dos serviços 
oferecidos pela sua lanchonete através de modelos e 
conceitos de mensuração da qualidade de serviços 
como o proposto por Grönroos (1984). Dessa forma, o 
gestor não terá somente um aplicativo que produza 
informações gerenciais, mas terá a sua disposição um 
aplicativo que lhe dê suporte a tomada de decisão, 
além de oferecer a funcionalidade de obter uma 
valoração da sua qualidade do seu empreendimento, 
a partir da percepção do cliente acerca do serviço da 
empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Apoio a Tomada de Decisão – SAD, Gerenciamento de Lanchonetes, Mineração 
de Dados, Gestão de Serviços. 

TECHNOLOGY AND SERVICES MANAGEMENT : MOBILE APPLICATION 
DEVELOPMENT FOR SNACK OF CURRAIS NOVOS CITY LANCHONETES / RN 

ABSTRACT
This work is being developed in the notices 06/2015 - 

PIBITI / CNPq and 08/2015 - Development Research 

Projects / IFRN aimed at technical production on the 

development of an application for mobile devices 

(first call) and desktop (according edict) that will help 

Currais Novos fast-food managers in the city of their 

decision-making with regard to organizational, tactical 

and operational, thus aiming at an increase in 

productivity and competitiveness. The application will 

also provide from the data mining techniques (data 

mining), a follow-up feature of the quality of services 

offered by their cafeteria through models and 

concepts for measuring the quality of services as 

proposed by Grönroos (1984). Thus, the manager will 

not only have an application that produces 

management information, but will have available an 

application that gives you support decision-making, 

and provides the functionality to get a valuation of 

the quality of your business, from the customer 

perception about the company's service. 

KEY-WORDS: Support Systems Decision Making, Snack Management, Data Mining, Management Service. 
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1  INTRODUÇÃO

O período em que vivemos, por muitos chamado de Terceira Revolução Industrial, 

desencadeou mudanças significativas nas diversas esferas da sociedade, criando inclusive, um novo 

paradigma, no qual a matéria-prima mais valiosa é a informação. Dessa forma, no âmbito 

empresarial, a tecnologia torna-se essencial e imprescindível, especialmente para dá suporte na 

manipulação da informação, transformando-a em conhecimento de uma forma mais rápida e 

precisa. Nesse cenário, surgiram os Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão a partir do estudo 

teórico da tomada de decisão nas organizações, realizado pelo MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachussets) no início dos anos 60. 

Os Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) tem como principal função a transformação de dados 
em informações por meio de gráficos, relatórios, formulários ou planilhas, gerados de forma 
automatizada que auxiliam o gestor em decisões a serem tomadas, diminuindo assim as incertezas 
desse processo. 

Esses sistemas estão se tornando cada vez mais solidificados no cotidiano das empresas e 
organizações, pois auxiliam no alcance dos objetivos que vão desde tarefas simples, enfrentadas no 
dia-a-dia, até tarefas mais complexas. Estas últimas geralmente são atribuições dos gestores que 
ditam o rumo da empresa através das suas decisões, ou seja, eles possuem em suas mãos a 
possibilidade de direcionar seu negócio para situações competitivas e eficazes ou até mesmo para 
o fracasso das mesmas, tornando assim o processo decisório sempre desafiador.

Desse modo, as empresas que possuem SAD´s estão um passo a frente no que tange à 
competitividade própria do mercado atual. Já aquelas que não possuem esse tipo de sistema, 
geralmente as empresas de pequeno porte, precisam compreender a necessidade da utilização de 
tais ferramentas, tendo em vista sua manutenção no mercado. Todavia, nem sempre essas 
tecnologias são baratas e acessíveis a pequenos negócios como lanchonetes, principalmente em 
cidades do interior, como Currais Novos no estado do Rio Grande do Norte. 

Nessa perspectiva, este projeto que encontra-se em andamento está desenvolvendo um 
aplicativo com versão mobile e desktop para auxílio na tomada de decisão de gestores de 
lanchonetes da cidade de Currais Novos/RN, de forma que esse sistema ofereça um impacto 
positivo nas atividades cotidianas dos seus gestores, causando assim um aumento na qualidade 
dos serviços oferecidos por esses empreendimentos, bem como propiciar a esses gestores o acesso 
a tecnologias eficientes que podem auxiliar no desenvolvimento dos seus negócios. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com Moreira e Souza (2004, p. 2), “o uso da Tecnologia da Informação (TI) tem se 
caracterizado como um importante aliado aos gestores, no que se refere aos processos de tomada 
de decisão”. 
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Segundo Beraldi e Filho (2000), o fato dos computadores serem cada vez menores, ocorreu 
a possibilidade de inserção de softwares de gestão nos mais diversos tipos de empresas, 
permitindo que os pequenos empresários invistam substancialmente nesse quesito. Entretanto, de 
acordo com os mesmos autores, isso implica em um grande perigo, caso os funcionários não 
possuam capacitação adequada para utilizar esse tipo de tecnologia. 

Percebe-se que o sucesso de um empreendimento está cada vez mais ligado com a 
qualidade da tecnologia que por ele utilizado. Para Zimmerer e Scarborough (1994), as pequenas 
empresas que utilizam sistemas informatizados possuem as seguintes vantagens: 

melhora as informações para tomada de decisão; 

 automatiza as tarefas rotineiras;

 melhora o controle interno das operações;

 aumenta a capacidade de reconhecer problemas mais cedo;

 ajuda o gerente a testar algumas decisões antes de coloca-las em prática;

 aumenta a produtividade e competitividade.

Nesse sentido, também é comum a necessidade de que ocorra um adequado processo
decisório, seja na esfera pessoal ou profissional. Contudo, o processo de tomada de decisão está 
estritamente vinculado à ação de administrar, pois uma decisão equivocada no ambiente 
empresarial pode gerar problemas complexos e de difíceis soluções. Nessa perspectiva, surgiram 
os Sistemas de Apoio a Tomada de Decisão que tem como objetivo “viabilizar a utilização do 
computador de forma interativa para auxiliar tomadores de decisão a utilizar os dados e modelos 
nas diversas fases de seu processo decisório” (POLLONI, 2001, p. 65). 

2.1 Tecnologia da Informação 

De acordo com Pilla e Passais (2010, p. 5), “a tecnologia da informação é um conjunto de 
recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da 
informação”. Para Laudon e Laudon (2007, p. 9): 

Por tecnologia da informação (TI), entenda-se todo software e todo hardware de 
que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais. Isso inclui 
não apenas computadores, disk, drives, assistentes digitais pessoais – e até mesmo 
ipods, se usados para fins organizacionais, mas também softwares, como os 
sistemas operacionais Windows ou Linux, o pacote Microsoft Office e as centenas de 
programas computacionais que normalmente podem ser encontrados em uma 
empresa. 

Assim a tecnologia da informação permite o processamento de informação em qualquer 
tipo de serviço, podendo ser utilizado em qualquer área, como finanças, planejamento, comerciais, 
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entre outras, fazendo com que as organizações que utilizam tecnologia da informação possuam um 
diferencial competitivo. 

2.2 Tomada de Decisão 

Na concepção de Oliveira (2007, p. 142), “decisão é a escolha entre vários caminhos 
alternativos que levam a determinado resultado”. Desse modo, constantemente as empresas 
enfrentam o problema de decidir algo, além da própria condição passível de erro e equívocos dos 
gestores, haja vista suas percepções limitadas. Nesse sentido, Shimizu (2006, p. 24) descreve sobre 
esse processo tão importante no cotidiano das empresas: 

Em uma organização, os problemas são muito mais amplos e complexos, envolvendo riscos 
e incertezas. Necessitam da opinião e participação de muitas pessoas, em diversos níveis 
funcionais. O processo de decisão em uma empresa ou organização deve ser estruturado e 
resolvido de modo formal, detalhado, consistente e transparente. 

2.3 Sistemas de Apoio a Decisão 

Na literatura atual não existe um consenso na conceituação de um Sistema de Apoio a 
Decisão (SAD). Dentre eles, pode citar o de Polloni (2001, p. 32) que afirma: “sistemas que tratam 
de assuntos específicos, estatísticas, projeções e comparações de dados referentes ao desempenho 
da empresa, estabelecendo parâmetros para novas ações dentro do negócio da empresa”. 

Em linhas gerais, o SAD utiliza informações e modelos pré-definidos para auxiliar a resolver 
problemas cotidianos de uma empresa, nas áreas de planejamento estratégico, controle 
operacional e controle gerencial sendo essa a principal vantagem em comparação com um sistema 
de informação. 

Exemplo de algoritmo de um SAD: 

Ler mês 

Ler ano 

Ler preço desejado 

Ler quantidade de unidades vendidas desejadas em mês e 

ano 

Se unidades vendidas = unidades vendidas desejadas 

Então 

Receita=Preço*Unidades Vendidas 

Fim_Se 

Fim_Se 
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2.4 Mineração de Dados 

Surgida a partir da década de 80, quando os volumes de dados dentro das empresas 
estavam tomando proporções cada vez maiores, a mineração de dados é uma área complexa da 
computação que envolve várias tecnologias, dentre elas os bancos de dados, inteligência artificial, 
aprendizado de máquina, redes neurais, estatística, reconhecimento de padrões, sistemas 
baseados em conhecimento, recuperação da informação, computação de alto desempenho e 
visualização de dados. 

Atualmente, a mineração de dados se preocupa em analisar uma certa quantia de dados 
com o objetivo de levantar as necessidades de cada cliente da sua empresa, possibilitando assim, 
uma melhor escolha das técnicas de marketing, por exemplo, sendo um dos processos de KDD 
(Knowledge Discovery in Databases). 

3 METODOLOGIA

Segundo Pressman (2002), a preocupação com o estudo do software ultrapassou o 

hardware, uma vez que este possui uma evolução maior em função dos avanços tecnológicos. O 

software se tornou algo indispensável para os sistemas baseados em computador. Algumas 

experiências realizadas mostram que conceber um software não resume somente em escrever seu 

código-fonte. Mesmo não havendo uma metodologia definida para projetar um software, há várias 

técnicas, critérios de qualidade e notações específicas que podem ser aplicadas às várias atividades 

de seu desenvolvimento, e que estão sendo aplicadas nesse projeto. 

Análise de requisitos: para que os programas sejam bem definidos, os engenheiros 

analistas, devem compreender o domínio da informação para o software tais como: suas funções, 

desempenho e interfaces necessárias. Os requisitos necessários para o software e o sistema devem 

ser documentados e revistos junto ao cliente. 

Projeto: o projeto é dividido em quatro etapas: estrutura de dados, arquitetura de 

software, detalhes procedimentais e caracterização da interface. O processo de construção do 

software transmite as exigências numa representação do software que pode ser avaliada à 

qualidade, anteriormente à codificação.  

Codificação: é a tradução do projeto para códigos compreensíveis pela máquina. Essa é a 

fase com maior tempo de duração do projeto. 

Teste: nessa fase verificam-se todos os aspectos de funcionamento do software a fim de 

levantar possíveis erros. 

Manutenção: um software sempre sofre mudança e adaptações quando é finalizado e 

executado. A manutenção do software se aplica, para cada uma das etapas anteriores do ciclo de 

vida de um software existente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado desse projeto teremos o desenvolvimento de um aplicativo mobile que 

auxiliará os gestores de lanchonetes de Currais Novos em seus processos de tomada de decisão, 

sejam bem acolhidos por esse público-alvo e ao mesmo tempo proporcione melhorias para suas 

atividades, especialmente no que tange à gestão de serviços do seu negócio. Assim, pode-se 

afirmar que os principais resultados serão: 

 Auxiliar os gestores das lanchonetes de Currais Novos/RN a se tornarem mais competitivos
com o apoio de um software que possibilita uma gestão mais qualificado e integrada com
as informações necessárias ao seu negócio;

 Informatizar o processo de gestão dessas lanchonetes, minimizando a quantidade de papéis
e/ou procedimentos manuais, em busca de maior eficiência nesse processo de
gerenciamento.

5 CONCLUSÃO

Os resultados conclusivos ainda não são tão evidentes, haja vista que o projeto ainda se 

encontra em andamento. Entretanto, já foi concluída a fase de levantamento de requisitos e 

projeto de sistema, partindo desde já para a fase de codificação do aplicativo e software.  

Alguns desafios que devem ser superados já foram percebidos, a saber: falta de aptidão de 

alguns gestores para utilizarem softwares de gestão; recursos tecnológicos escassos nos ambientes 

das lanchonetes de Currais Novos, como por exemplo, poucos estabelecimentos que possuem 

computadores e utilizam internet.
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RESUMO 

Este projeto de pesquisa consiste na avaliação 
comparativa da produtividade técnica entre o atual 
sistema de produção empurrada e o sistema de 
produção puxada fazendo o uso de uma ferramenta 
informatizada para o controle estatístico da 
produção. Trata-se de um estudo de caso em uma 
pequena fábrica de costura (facção) prestadora de 
serviços de uma grande empresa nacional. A pesquisa 
desenvolverá um estudo para avaliar os efeitos 
positivos ou negativos do uso informatizado da 
ferramenta de controle Kanban. Para medição da 
produtividade será utilizado o método de medição da 
produtividade de fator simples, que relaciona o 
número de peças produzidas na fábrica pelo número 

de empregados-horas trabalhadas. A pesquisa será 
dividida, basicamente em três momentos, sendo eles, 
diagnóstico inicial de produtividade sem o uso da 
ferramenta informatizada; implantação da 
ferramenta informatizada; diagnóstico final da 
produtividade com o uso da ferramenta 
informatizada. O resultado da pesquisa, apesar de 
focalizada somente no aspecto de controle da 
produção, poderá amparar decisões estratégicas da 
fábrica, voltadas, não apenas para a produtividade, 
mas também, para o dimensionamento dos recursos 
empregados na produção para obtenção de maior 
eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: produtividade, kanban, ferramenta informatizada. 

EVALUATION OF THE USE OF A COMPUTERIZED PRODUCTION CONTROL 
TOOL IN A SEWING FACTORY

ABSTRACT
This research project consists of the comparative 
evaluation of the technical productivity between the 
current pushed production system and the 
production system pulled making the use of a 
computerized tool for statistical control of 
production. It is a case study in a small sewing factory 
(faction) provider of a large national company 
services. The research will develop a study to assess 
the positive or negative effects of the use of 
computerized Kanban control tool. For productivity 
measurement will be used method of measuring the 
simple factor productivity, which relates the number 

of parts produced at the factory by the number of 
employees-worked hours. The research will be 
divided basically in three stages, namely, initial 
diagnosis productivity without the use of 
computerized tool; implementation of computerized 
tool; final diagnosis productivity with the use of the 
computerized tool. The result of the survey, although 
only focused on the aspect of control of production, 
can support strategic decisions of the factory, geared 
not only to productivity but also, for the design of the 
resources employed in production for greater 
efficiency.

KEY-WORDS: productivity, kanban, computerized tool. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de ferramentas e métodos informatizados vem sendo a força motriz para o 

desenvolvimento tecnológico, a modernização dos produtos e, sobretudo, o aumento da 

produtividade das empresas. Seguindo essa tendência as indústrias que buscam tornarem-se mais 

competitivas estão cada vez mais investindo na informatização e no uso de ferramentas de TI 

(Tecnologia da Informação). Dessa forma, o foco de estudo desta pesquisa é avaliar os impactos na 

produtividade de uma fabrica de costura (facção) que passa a utilizar uma ferramenta 

informatizada de controle de produção. 

É comum, em pequenas fábricas, adotar-se o método de produção linear empurrada, ao 

qual a produção é desencadeada do processo anterior para o posterior sem que haja, 

necessariamente, uma demanda planejada para essa produção. A adoção desse método pode ser 

explicada, muitas vezes, pela falta de conhecimento estratégico dos gestores empresariais. Os 

estudiosos do tema alertam que, para que se tenha uma produção mais eficiente, é necessário 

adotar conceitos da manufatura enxuta e, dentre eles, um dos mais importantes é o método 

sistema de produção puxada, ao qual a produção se dá pelo planejamento da demanda de forma a 

se alcançar uma meta de produção e a partir dessa meta os processos a jusante puxam os 

processos a montante, ou seja, a demanda gerada nos processos posteriores puxa a produção dos 

processos anteriores. Vinculado a esse tipo de método de produção puxada é comum o uso do 

método Kanban que é uma ferramenta usada para planejar a demanda, estabelecer uma meta, e, 

sobretudo, efetuar o controle da produção por meio de sinalizações que indiquem o atual nível de 

produção exercendo uma espécie de orientação para os gestores dirimirem algum tipo de gargalo 

produtivo ou redimensionarem os recursos para que se alcance a meta planejada. O objetivo 

dessa pesquisa vai além da simples observação de variação produtiva entre os, sistema de 

produção empurrada, e o sistema de produção puxada. O real objetivo da pesquisa é aplicar ao 

sistema de produção puxada uma ferramenta informatizada que faça o papel do 

método Kanban para efetuar o controle da produção. A ideia que motiva a informatização dessa 

ferramenta está ligada à busca pela maior eficiência da mesma, dando maior agilidade no 

processo de sinalizar os níveis de produção que anteriormente seriam feitos de forma manual, 

além da melhoria na comunicação entre os setores produtivos com o gestor da fábrica, que terá 

informações mais rápidas para a tomada de decisões. 

A ferramenta informatizada que fará o papel do método Kanban será desenvolvida durante 

o período da pesquisa na forma de protótipo pelo bolsista juntamente com um docente e duas

discentes colaboradores, sendo todos vinculados ao curso Técnico de Nível Médio Integrado em

Informática. A ferramenta adotará os conceitos de um sistema desktop e contará com apenas três

parâmetros, sendo eles, meta, produção atual e produção final que serão contabilizados por dia

de trabalho. A meta será uma informação diariamente estipulada pelo gestor da fábrica; Durante a

produção fabril o sistema deverá ser alimentado, pelo operador responsável pelo controle de
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qualidade – que também assumirá a função estratégica de puxador de produção, com o 

quantitativo de peças produzidas que serão agrupadas por lotes, apontando assim, a produção 

atual e o percentual da meta alcançada em forma de gráfico; A produção final será a soma de 

todas as peças produzidas naquele dia. Por fim, o sistema contará com um banco de dados simples 

para consolidar as informações obtidas. Esse resultado passará um retrato fidedigno dos índices 

de produção dia após dia, de forma que se possa estipular, além da meta diária, uma meta 

semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual. 

A conclusão dessa pesquisa evidenciará os efeitos causados pelo uso informatizado de um 

sistema de controle de produção. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Informatização empresarial 

Sistemas e empresas, segundo Rezende e Abreu (2006, p. 31) “são duas palavras 

inteiramente ligadas, pois a empresa (privada ou pública) é um sistema e dentro dela existem 

diversos sistemas, independentemente do uso ou não da Tecnologia da Informação e de seus 

recursos”. 

Para se alcançar maior competitividade os sistemas passaram por um processo de evolução 

e modernização no decorrer do tempo. Hoje contamos com um portfólio de opções 

informatizadas que podem ser usados como soluções para diversos tipos de problemas e, nos 

últimos anos, com a popularização da tecnologia em países emergentes como o Brasil, as 

pequenas empresas já podem contar com algumas soluções informatizadas para melhorar os seus 

processos produtivos. 

Para Rezende e Abreu (2006, p. 60) “a importância de organizar a empresa fazendo uso de 

ferramentas de TI está calcada principalmente em sua modernidade, racionalização de processos, 

competência de atuação, bem como em sua perenidade, competitividade e inteligência 

empresarial”. 

Os mesmo autores cunharam os termos infoempresa e infoempresário para definir a 

empresa e o empresário que atuam fortemente embasados em informações, e estas informações 

estão organizadas e estruturadas, contemplando informações internas e externas utilizando 

ferramentas informatizadas para suportar suas decisões. (REZENDE; ABREU, 2006). 

O grande objetivo por trás da tentativa de informatizar uma empresa está diretamente 

atrelado ao conceito de melhoria continuada, que é definida como a “busca constante de 

maneiras para melhorar os processos de negócios para agregar valor a produtos e serviços”. 

(STAIR; REYNOLDS, 2006). Assim o uso de um sistema informatizado para o controle da produção 

de uma empresa é, sem dúvida nenhuma, uma ação em busca da melhoria continua. 
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Os benefícios com a informatização de uma empresa podem ser incontáveis. Fatores como, 

melhoria no desempenho, comunicação mais eficiente, transparência nos processos, 

acompanhamento e controle em tempo real, são alguns dos inúmeros benefícios que podem ser 

levados em consideração para que seja implantada a política da infoempresa.  

Gestão e desenvolvimento organizacional 

Gestão organizacional pode ser definida livremente como a administração de um negócio, 

empresa, ou organização com o objetivo de alcançar metas e conquistar resultados positivos e 

rentáveis. 

“A palavra-chave no Desenvolvimento Organizacional é mudança. Se o ambiente científico-

tecnológico e mercadológico fosse estável e previsível, não haveria pressões para mudanças”. 

(FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2009, p. 67). Diante de uma sociedade ávida pelo desenvolvimento 

científico-tecnológico, a mudança, consequentemente, é algo que está e estará sempre presente 

no mundo coorporativo. 

O foco da mudança organizacional se dá sob três aspectos, sendo eles, estrutura, 

comportamento e tecnologia. (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2009). Desses aspectos a tecnologia e o 

comportamento estão diretamente ligados ao nosso objeto de estudo. A mudança tecnológica 

surge no sentindo de implementar uma ferramenta informatizada e a mudança comportamental 

surge como efeito da adoção de tal ferramenta, tanto por parte dos funcionários da empresa, 

como por parte do gestor. 

Acompanhando o desenvolvimento tecnológico informacional, a Gestão Organizacional das 

empresas também passou por uma reformulação adotando novas ferramentas como é o caso do 

Sistema de Informação Gerencial (SIG) definido por Certo (2003, p. 472) como sendo “um sistema 

elaborado para fornecer informações selecionadas voltadas para a tomada de decisões e 

necessária para que a gerência planeje, controle e avalie as atividades da empresa. Ele é 

elaborado dentro de um sistema de trabalho que enfatiza o planejamento de lucro e de 

desempenho e o controle de todos os níveis”. 

Certo (2003, p. 484) vai além da definição de um SIG e correlaciona o mesmo com a 

definição de um Sistema de Apoio às Decisões Administrativas (SADA) colocando os dois 

intimamente relacionados e definindo um SADA como sendo “um conjunto interdependente para 

ajudar na tomada de decisões que contribui para que os gerentes realizem decisões programadas 

e, sobretudo, as decisões não programadas”. 

A tendência da Gestão Organizacional trás consigo a necessidade da utilização de sistemas 

informatizados, não obstante, as empresas que buscam ter maior produtividade e, 

consequentemente, maiores lucros, devem estar atentas a essas novas ferramentas. 
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Método KANBAN 

Para SILVA e SANTANA (2005 apud SILVA, 2009) “o sistema kanban é o mais conhecido 

sistema de controle puxado da produção. Utilizado de forma certa, o sistema kanban evita o 

aumento abrupto e excessivo da quantidade de work in process em cada estágio produtivo”. 

Sintetizando uma descrição dos autores Tubino (1999); Corrêa e Gianesi (1996); Slack, Chambers& 

Johnston (2002) “o princípio é simples: o kanban flui do processo posterior para o processo 

anterior e sinaliza a produção de um item, portanto não se produz nada até que seja necessário”. 

Segundo MOURA (1999 apud SILVA, 2009) 

“o sistema kanban promove melhorias nas operações através: a) da 

mudança do layout para propiciar um fluxo de produção mais uniforme e 

contínuo; b) da mudança do equipamento, para rápidas trocas de ferramentas; c) 

da mudança dos procedimentos de trabalho, para uniformizar o fluxo da 

produção, a qual geralmente significa aumento do número de tarefas diferentes 

que cada operário pode executar; d) da redução de refugos; e) da redução do 

espaço usado, a qual resulta de menores inventários necessários devidos, por 

exemplo, a tempos reduzidos de espera”. 

Sistema empurrado de produção 

Este modelo de produção surgiu no início da era industrial, onde a qualidade dos produtos 

não importava muito, uma vez que existia uma demanda praticamente infinita em um mercado 

sem competição. O volume dos produtos produzidos para atender a esta demanda era a única 

preocupação das indústrias. 

De acordo com Huang et al. (1998 apud PRADO et al. 2015), “em um sistema empurrado, 

uma operação anterior do processo de produção produz sua parte sem esperar a requisição da 

operação imediatamente posterior”. 

Sistema puxado de produção 

SILVA (2009) propõe que “a manufatura enxuta busca operar de tal forma que os produtos 

finais sejam produzidos apenas na quantidade e no momento demandado, bem como que os itens 

componentes cheguem às estações de trabalho na quantidade e no momento em que são 

necessários.” sempre focando o objetivo de minimizar qualquer tipo de desperdício. 

Segundo Seibel (2004 apud SILVA, 2009), mais do que ter os componentes disponíveis em 

tempo para o processamento ou montagem é preciso tê-los somente quando necessários: o 

desperdício de superprodução, de estoque e de espera é eliminado. 
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Slack, Chambers& Johnston (2002 apud SILVA, 2009) destacam que em um sistema puxado 

de produção, o passo e as especificações de o que é feito são estabelecidos pela estação de 

trabalho do consumidor, que “puxa” o trabalho da estação antecedente (fornecedor). Se uma 

requisição não é passada para trás pelo consumidor para o fornecedor, o fornecedor não é 

autorizado a produzir nada ou mover qualquer material. 

3 METODOLOGIA 

Nesta pesquisa será adotada a observação sistemática como técnica de coleta de dados 

dentro da produção industrial da empresa parceira e para garantir razoável nível de objetividade 

os registros da observação estarão subordinados ao tipo de observação sistemática por 

amostragem temporal, na qual, segundo Gil (2012, p. 107), “as observações deverão ser 

registradas periodicamente, sendo que os momentos de amostragem são selecionados 

aleatoriamente”. A principal vantagem da observação seria a percepção dos fatos diretamente, 

sem qualquer intermediação, de modo a afastar a possibilidade da subjetividade nos resultados. 

(GIL, 2012). Para medição da produtividade será utilizado o método de medição da produtividade 

de fator simples, que relaciona o número de peças produzido na fábrica pelo número de 

empregados-horas trabalhadas. A fase de observação será dividida em dois momentos de coleta 

de dados para obtenção quantitativa dos índices produtivos. No primeiro momento será feito o 

diagnóstico inicial antes do uso da ferramenta informatizada, e no segundo momento da 

observação será quando da utilização da ferramenta informatizada para manter o controle da 

produção. Para garantir maior precisão nos resultados avaliaremos os índices produtivos de cada 

um dos momentos citados anteriormente em duas situações distintas para cada um dos turnos de 

trabalho (matutino e vespertino) por três dias na semana durante cinco semanas. Por sua vez, os 

dados obtidos serão agrupados em uma planilha com o histórico dos índices de produção para que 

no final da pesquisa possamos analisar e interpretar os efeitos causados pela experimentação do 

uso da ferramenta informatizada. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista que o projeto foi recentemente aprovado, mais precisamente no dia 

09/09/2015, e ainda encontra-se na fase de coleta de dados, não dispomos, ainda, de resultados 

que possam ser divulga nesse momento, por este motivo espera-se que possamos apresentar 

apenas um pôster descrevendo as principais ações do projeto que tem caráter inovador e os 

resultados esperados, além dos relatos inicias de coleta de dados. 
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5 CONCLUSÃO 

Com esta pesquisa espera-se encontrar uma variação positiva nos índices de produtividade 

da fábrica (facção) pesquisada, não obstante, o resultado da pesquisa poderá extrapolar para 

outras facções do mesmo seguimento. Ao final desta pesquisa espera-se, também, que tenhamos 

parâmetros reais dos impactos causados pelo uso de ferramentas informatizadas no decorrer de 

um processo produtivo industrial. 

Acredita-se que o uso de uma ferramenta computadorizada para efetuar o controle da 

produção de uma indústria traga maior eficiência produtiva, melhores índices de qualidade e 

maior agilidade para a tomada de decisões estratégicas, de forma que a indústria possa alcançar 

maior nível de produtividade e, consequentemente, maior competitividade no mercado. 

Se tal hipótese for comprovada será aberta uma porta para que os alunos do curso Técnico 

de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN Câmpus Ipanguaçu possam realizar novos 

trabalhos de pesquisa e/ou extensão além do engajamento dos egressos para funções 

relacionadas à informatização das empresas que compõem esse novo nicho econômico industrial 

da região do Vale do Açu. 

Uma das metas desse projeto é a aprovação de um trabalho científico para ser 

apresentado no Congresso de Iniciação Científica do IFRN com o intuito de que a ideia seja 

disseminada e, tendo em vista que a pesquisa ainda encontra- se nas fases iniciais, possamos 

receber críticas e sugestões. 
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RESUMO 

Este trabalho aborda o projeto de desenvolvimento 
de um hardware dedicado ao ensino de atualização 
do BIOS (Basic Input and Output System – Sistema 
Básico de Entrada e Saída) de placa-mãe. O projeto 
iniciou-se com a necessidade de facilitar as aulas com 
atualização do BIOS da placa-mãe, para otimização e 
correção de (bugs) erros na mesma, existindo a 
possibilidade de eventuais riscos, como a falta do 
fornecimento de energia elétrica acarretaria perda 

total da placa-mãe, para esse caso deve ser estudado 
a implementação de um simulador de atualização de 
hardware, por meio de hardware reconfigurável FPGA 
(Field Programmable Gate Array ou Arranjo de Portas 
Programável em Campo), em que propulsionaria a 
possibilidade de regi quantas vezes se precise o uso 
do simulador, além de reduzir custos na aquisição do 
mesmo e futuros reparos de placas-mãe. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicação web, bios, ensino, fpga. 

BIOS-EDUC: DEVELOPMENT OF A HARDWARE UPGRADE FOR EDUCATION BIOS 

ABSTRACT 

This work discusses the development of a hardware 
project dedicated to the BIOS update education 
(Basic Input and Output System - Basic Input Output 
System) of the motherboard. The project began with 
the need to facilitate the classes to update the 
motherboard BIOS, for optimization and correction ( 
bugs) errors in it , with the possibility of possible risks 
such as lack of electricity supply would cause total 
loss of the motherboard , for this case should be 

studied the implementation of a hardware upgrade 
simulator by means of reconfigurable FPGA hardware 
( Field Programmable Gate Array or doors 
arrangement Field Programmable ) where directly 
providing the possibility of region as often as you 
need using the simulator , and reduce costs in the 
acquisition of the same and future motherboards 
repairs. 

KEY-WORDS: Application web, bios, education, fpga. 
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1 INTRODUÇÃO 

O computador, máquina que permite o processo de dados, é constituído de 

componentes externos, como monitor, teclado e mouse, e internos, como processador, memória 

e placa-mãe. A placa-mãe permite interligar todos os componentes de um Pc, alberga o 

processador, a memória, várias interfaces e circuitos importantes, as portas e as restantes placas, 

como a placa de vídeo ou a placa de rede. Para que a placa-mãe funcione corretamente é preciso 

configurá-la. Nesse sentido, conta com um software básico conhecido como BIOS, que lhe 

possibilita preencher as suas funções.  

O BIOS – Sistema Básico de Entrada e Saída – é o programa que controla a maior 

parte dos dispositivos de hardware, fica gravado dentro de um chip com memória ROM. Ao 

inicializar o computador, o BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os 

componentes de hardware conectados à máquina. Depois do processo de identificação o Sistema 

Básico de Entrada e Saída passa o controle para o sistema operacional e o boot realmente 

acontece. 

 Figura 1 - Chip onde é gravado o BIOS na placa-mãe. Página WEB Tom's Hardware.

É no BIOS que pode-se visualizar e alterar algumas informações dos PCs, como ajustar o 

relógio do sistema, verificar a temperatura do processador e da placa-mãe ou, até mesmo, 

averiguar a velocidade com a qual o cooler está girando. No entanto, não é possível alterar suas 

características centrais, sendo admissível apenas atualizá-la ou modificar as opções permitidas.  

A atualização de BIOS é um processo que ocorre com grande frequência, uma vez que a 

tecnologia do hardware avança rapidamente. Entretanto, apesar de ser um procedimento simples, 
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é um tanto quanto arriscado, já que se algo der errado a placa do computador pode ficar 

inutilizada.  

Desse modo, o ensino de atualização de BIOS para profissionais da área de informática 

torna-se algo arriscado e muita das vezes custoso, visto que se durante o procedimento ocorrer 

algum problema, como a falta de energia, a placa poderá ficar deteriorada, o que prejudicará no 

desenvolvimento do ensino desse processo e na aquisição de novas placas. 

Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de um hardware simulador para o ensino 

de atualização de BIOS, que possibilitará a ocorrência do procedimento quantas vezes for preciso, 

otimizando e facilitando o ensino e diminuindo os gastos com a obtenção de novas placas.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Depois de analisadas as fontes, pretendemos chegar a um raciocínio conclusivo que nos 
mostre, mediante a atual situação, a necessidade do desenvolvimento de um hardware para 
atualização de BIOS, visto que o ensino desse processo poderá contribuir para o âmbito 
acadêmico.

Arquitetura para atualização de BIOS de placas-mãe será desenvolvida a partir de duas 

premissas: O desenvolvimento de um simulador WEB com o fluxo da atualização; A simulação da 

memória flash embarcada em hardware reconfigurável (FPGA).  

O simulador web, com o fluxo da atualização, será desenvolvido com a linguagem de 

marcação de hipertexto, HTML. A principal particularidade desse tipo de programação são as 

“tags” – marcações para inserção de algum tipo de objeto/característica de um objeto através de 

comandos. Somado à CSS, utilizada para definir a apresentação, ou seja, a aparência em páginas 

da internet que adotam para o desenvolvimento linguagens de marcação. 

Já a simulação de memória flash utilizará o FPGA (Field- programmable gate array), placa de 

circuito impresso que funcionam como hardware reconfigurável e seguirá os seguintes métodos: 

 Implementação de arquitetura básica de um microcomputador (x86) no FPGA;

 Implementação do circuito de simulação com gravação na memória flash do FPGA;

 Integração da memória flash na arquitetura;

Desse modo, após os procedimentos citados será desenvolvido uma versão de teste já 

atualizando um arquivo qualquer na memória flash. Logo em seguida, uma versão completa 

atualizando uma memória com BIOS típico encontrado no mercado. O projeto levará certa de oito 

meses para o seu completo desenvolvimento.  
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3 NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO BIOS 

O CMOS Setup é um programa responsável pelo funcionamento da placa mãe e fica 

armazenado na memória ROM (Read Only Memory) este tipo de memória é apenas de leitura e os 

seus dados não são apagados na ausência de energia, ou seja, é uma memória não volátil. 

Figura 2 – Desenvolvimento do simulador WEB que será utilizado no BIOS-EDUC. IFRN, 2015 

Para que as configurações de hardware da memória CMOS () sejam sempre mantidas, as 

placas mães possuem uma pequena bateria usada para manter os funcionamentos do setup e 

relógio, se o mesmo começa a ter nível baixo de carga, passa a provoca atraso no relógio e até 

mesmo a indicar mensagem de erros como “CMOS Checksum Erro” quando o computador for 

ligado. 

Outro importante programa para funcionamento do hardware é o BIOS (System out in 

Basic– Sistema Básico de Entrada e Saída) que fica armazenado na memória flash ROM junto com 

CMOS setup. 

O BIOS é um programa que controla a maior parte dos dispositivos de hardware. O CMOS 

Setup é o programa de configuração que informa a BIOS como ela deve operar. O objetivo do setup 

é configurar as opções de funcionamento da placa mãe. (Vasconcelos (2009). 

De acordo com Vasconcelos (2010), a atualização do BIOS é necessária para a resolução de 

problemas no projeto da placa mãe e acrescentar suporte a novos dispositivos que surjam no 

mercado.  
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Entre as funções da BIOS, estar à checagem e inicialização de vários dispositivos de 

hardware, e seção de boot. Quando se deseja aumentar o desempenho do computador como 

velocidade de memórias e do processador ou mesmo o reconhecimento de novos dispositivos 

acoplados a placa mãe precisamos atualizar o BIOS.      

No entanto, essa operação é arisca, a falta de energia pode deixar a placa-mãe totalmente 

inutilizada. Com a simulação dos processos gerais do setup e atualização BIOS por meio de um novo 

hardware permite que várias sequências de simulações sejam realizadas, sem ocorrência da 

danificação do hardware, o custo final gerado é outra vantagem como preço, pois se trata de um 

hardware dedicado.  

Field Programmable Gate Arrays (FPGA) são dispositivos semicondutores que são baseados 

em torno de uma matriz de blocos lógicos configuráveis ( CLBs ) conectados via interconexões 

programáveis. FPGAs podem ser reprogramados para os requisitos das aplicações ou funcionalidade 

desejada (Copyright Xilinx, 2015). Tornando possível que todo o projeto seja inicialmente 

implementado em uma placa FPGA e depois ser reproduzido em um novo hardware. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ensinar é uma das missões mais complexas e quando o ensino envolve a área da informática 

essa complexidade só tende a crescer, já que lecionar com e sobre uma máquina não é tarefa fácil. 

O ensino da manutenção física de um computador, por exemplo, é tão importante quanto o 

ensino da manutenção do sistema para garantir o bom desempenho da máquina, com isso os 

profissionais de ensino tendem buscar o melhor método e as melhores ferramentas para 

lecionarem as suas disciplinas. 

Na manutenção, o ensino correto e dinâmico de todos os componentes físicos de um 

computador torna-se imprescindível, tanto para o professor, quanto para o aluno. Desse modo, os 

devidos cuidados com os processos que apresentam algum risco são extremamente importantes.  

De acordo com Vasconcelos (2010), a atualização do BIOS é necessária para a resolução de 

problemas no projeto da placa-mãe e acrescentar suporte a novos dispositivos que surjam no 

mercado. Entretanto, a atualização é uma atividade crítica, pois caso falte energia durante o 

processo, isso pode inutilizar a placa-mãe. Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de um 

simulador de atualizações de BIOS, por meio de um hardware reconfigurável (FPGA), visando o 

ensino desta atividade, com a finalidade de ampliar a qualidade da educação deste processo e 

diminuir ao máximo a taxa de inutilização de placas-mãe. Assim, tornar as aulas deste 

procedimento mais dinâmicas e seguras, oferecendo, também, o uso de uma ferramenta nova 

para os alunos o que pode aflorar um maior interesse pela área. 
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Desse modo, com a termino do projeto almejasse o desenvolvimento do hardware - BIOS-

EDUC - para oferecer aos profissionais da área de informática a possibilidade de ministrarem aulas 

de atualização de BIOS de placas-mãe sem ter a preocupação em danificar a placa. 

Proporcionando o aumento na qualidade do ensino, aperfeiçoando o âmbito acadêmico, já que 

a atividade poderá ser realizada conforme a necessidade, além de reduzir custos na aquisição ou 

reparos de placas-mães. Espera-se, também, para a equipe do projeto, obtenção de conhecimento 

na área de Arquitetura de Computadores na prática. 

Figura 3 - FPGA utilizado no BIOS-APP. IFRN, 2015 

5 CONCLUSÃO 

O computador é uma máquina que veio para revolucionar. Tornou-se imprescindível ao 

nosso dia a dia e está presente em todos os momentos, como na escola, em casa, no trabalho. No 

entanto, a manutenção de computadores exige o cuidado com algumas coisas, como proteger o 

sistema operacional, manter o computador limpo e, também, atualiza-lo sempre que necessário. 

Nesse sentido, a atualização de BIOS torna-se indispensável. Com isso, projeto contou com o 

estudo de três placas-mães da marca MSI, ASUS e INTEL, com objetivo de conhecer a sua 

arquitetura e atualização do BIOS, no desenvolvimento da aplicação web do CMOS para simulação 

da atualização do BIOS implementada na placa FPGA, para uso do ensino da atualização do BIOS 

de placa-mãe em sala de aula, proporcionando o uso contínuo do simulador, redução dos custos 

na aquisição do mesmo e futuros reparos. O projeto ainda deve contar com realizar testes e 

revisões de simulação de atualização do BIOS a partir do hardware criado. 
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RESUMO 

A inclusão digital é um dos requisitos exigidos pela 
era atual da informação, principalmente para melhor 
desempenho educacional. Entretanto, muitos alunos 
de escolas públicas ainda mostram deficiência no 
ambiente tecnológico, apesar de escolas, colégios e 
instituições apresentarem o ambiente informacional 
cedido pelo governo, inseridos na sua estrutura física. 
O objetivo desse estudo é mostrar que a estrutura 
dos laboratórios de informática não condiz com a 

capacitação de utilização que é cedida aos alunos e 
profissionais. O trabalho identifica, tomando como 
base uma escola pública estadual que essa falta de 
capacitação para utilização é real. Baseado nessas 
informações, uma estratégia é sugerida, o que incluí 
ceder às escolas estaduais e municipais bolsistas de 
instituições federais de ensino para atuarem no 
âmbito da capacitação de profissionais e alunos.

PALAVRAS-CHAVE: digital, escola, governo, inclusão, software. 

INCLUSION DIGITAL THROUGH FREE SOFTWARE 

ABSTRACT 

Digital inclusion is one of the requirements 
demanded by current information was mainly for 
better educational performance. However, many 
public school students still are deficient in the 
technological, although schools, colleges and 
institutions to submit the information environment 
given by the government included in its physical 
structure. The aim of this study is to show that the 

structure of the computer labs is not consistent with 
the empowerment of use that is sold to students and 
professionals. The work identifies, based on a state 
public school that this lack of training to use is real. 
Based on this information, a strategy is suggested, 
which include yield to state and local stock market 
schools of federal educational institutions for 
professionals and students.

KEY-WORDS: digital, government, inclusion, school, software. 
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1 INTRODUÇÃO 

É sabido que principalmente as instituições públicas de ensino, sejam estaduais, municipais 

ou federais devem utilizar software livre como sistema prioritário. É o que nos informa uma das 

diretrizes do Decreto de 18 de outubro de 2000 - que fixa a criação do Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico - onde é informado que software livre deve ser entendido como opção 

tecnológica do governo federal, e onde for possível deve ser promovida sua utilização. Dessa 

forma, entende-se que sua utilização deve ser abrangida, tanto para redução dos gastos públicos, 

como para abrir o campo de produção e circulação de informações e conhecimento no país. 

Com isso, visando à busca por melhores resultados dos alunos no âmbito tecnológico 

vinculado à educação, foi desenvolvimento em 2006 pelo Centro de Experimentação em 

Tecnologia Educacional (CETE) do Ministério da Educação (MEC), a primeira versão de um sistema 

operacional baseado no software livre Linux, o qual é intitulado de Linux Educacional. Atualmente 

– no ano de 2015 – já está na versão 5.0, onde ao longo da sua trajetória de aperfeiçoamento

passou pelo Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do

Paraná (UFPR).

De forma positiva, esse sistema é uma solução que colabora com os propósitos do 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) também do Ministério da Educação (MEC), 

onde obteve-se com o desenvolvimento do sistema uma plataforma totalmente voltada à 

educação, que visa a interação dos alunos das escolas públicas com o ambiente digital, trazendo 

bibliotecas de jogos educativos, livros de autores clássicos da literatura, vídeo-aulas educativas do 

portal da TvEscola e softwares de produtividade. Dessa forma, são cedidos às escolas, os 

laboratórios de informática contemplados com o Linux Educacional na versão 3.0 como sistema 

operacional prioritário.  

Contudo, a utilização em larga escala de software livre nas escolas ainda representa um 

empasse na busca por aproveitamento do ambiente de informática, dos quais os profissionais que 

irão utilizar o sistema em virtude das suas atividades educacionais, não recebem o treinamento 

adequado, deixando a utilização dos recursos presentes nesse sistema restritos à apenas utilização 

de um navegador web, jogos ou documento de texto. Uma das estratégias utilizadas pelo governo 

para diminuir este empasse é o lançamento de seleções para monitores que irão atuar no âmbito 

dos laboratórios. Porém, não é um recurso utilizado amplamente para escolas públicas 

compreendidas em todo país. Muitas, ainda permeiam a inutilização quase completa dos 

laboratórios para atividades informacionais utilizando os recursos totais do sistema. 

Para isso, visando compreender o motivo gerador da falta de aproveitamento dos 

laboratórios de informática, buscaram-se informações que justificassem a inutilização. Nesse 

sentido, destaca-se que o sistema Linux Educacional traz diversas ferramentas de apoio aos 

profissionais das escolas para melhorar o aproveitamento do sistema e a consequente inserção 
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tecnológica, porém se estes profissionais não são informados desses recursos ou não recebem a 

capacitação e treinamento adequados, levam os esforços empregados para desenvolvimento do 

sistema ao desperdício, provocando a inutilização do sistema. É preciso que haja monitoramento 

por parte do governo aos entes estaduais e municipais, para verificação anual da utilização correta 

e eficaz dos laboratórios. 

Este estudo traz uma pesquisa realizada numa escola pública estadual da cidade de 

Palmeira dos Índios - onde é desenvolvido um projeto de inclusão digital a partir de software livre 

– a fim de fomentar dados de alunos que são atendidos por um projeto de extensão, sobre a

situação de conhecimento do laboratório de informática da escola, antes e depois do

desenvolvimento do projeto no local.

Incialmente é feito um levantamento de dados da inclusão digital na educação pública e 

privada no Brasil nos últimos anos, em seguida dos fracassos enfrentados pelo MEC na busca pela 

inclusão digital, e posteriormente da intensificação atual do governo na busca pela redução da 

exclusão digital, principalmente para diminuir as taxas significativamente distintas entre a inclusão 

digital pública e privada.  

2 METODOLOGIA 

Para elaboração desse estudo realizou-se quatro pesquisas, uma relacionada ao avanço da 

inclusão digital por meio da internet na educação de escolas públicas e privadas no Brasil nos 

últimos anos, em seguida dos resultados negativos do MEC com o projeto ProInfo ao decorrer dos 

anos de implantação, posteriormente a análise de investimentos atuais do governo para 

diminuição da exclusão digital, em seguida uma pesquisa física com alunos de uma escola pública 

estadual da cidade de Palmeira dos Índios, - estado de Alagoas localizado na região Nordeste - 

sobre o conhecimento e utilização do laboratório de informática presente na escola em que 

realizam o ensino fundamental. 

A pesquisa desenvolveu-se inicialmente em sites governamentais e vinculados, sobre o 

avanço proposto pela tecnologia atualmente, principalmente compreendido no âmbito da 

educação, já que o avanço informacional por si só provoca a exclusão daqueles que não são 

beneficiados com acesso a computadores e internet em suas residências.  

A segunda pesquisa realizou-se com base em dados governamentais, segundo uma 

investigação realizada em 2013 pela Controladoria-Geral da União, onde foi mostrado que o 

programa de inclusão digital do MEC não cumpriu suas metas, as quais permearam o âmbito do 

uso pedagógico da informática nas escolas públicas.  

A terceira pesquisa contemplou dados obtidos através do Portal do MEC sobre os 

investimentos atuais em internet banda larga a serem inseridos em todas as escolas públicas até 

2025 que possuam laboratórios de informática.  
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A quarta pesquisa foi realizada através de um questionário cedido aos alunos do ensino 

fundamental de uma escola pública estadual, onde foram questionados alguns pontos 

relacionados ao laboratório de informática presente na escola e sua utilização antes e depois do 

projeto de inclusão digital que é desenvolvido na mesma. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para atender as expectativas iniciais do presente estudo, a pesquisa realizada sobre o 

avanço da utilização da internet em escolas públicas e privadas como meio de inclusão digital, 

mostrou diferenças exorbitantes de mais de 42% em escolas privadas comparadas às escolas 

públicas, conforme podemos ver na Tabela 1. Nas quais, no respectivo ano de 2005 a inclusão 

digital ainda estava caminhando a passos lentos, os dados obtidos através da Pesquisa de 

Amostragem Domiciliar de 2005, serve para enfatizar as diferenças entre instituições públicas e 

privadas quanto ao avanço da inclusão por meio do acesso à internet. A partir desses dados, 

podemos estudar a dinâmica do governo ao longo dos anos para diminuição dos índices de 

exclusão digital. 

A partir de dados obtidos de um levantamento realizado pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) em 2013, obteve-se a informação de que as metas do MEC quanto à inclusão digital haviam 

fracassado decorrentes da falta de instalação e utilização dos laboratórios de informática cedidos 

pelo governo aos estados e municipais. O relatório afirma que dos quase 56.510 laboratórios 

fornecidos entre o período de 2007 e 2010 tanto na área urbana quanto rural, cerca de 12.610 

ainda não tinham sido instalados em 2013.  

A responsabilidade de instalação dos laboratórios é devida aos estados e municípios, 

porém a pesquisa mostra que durante cerca de seis anos, não houve monitoramento adequado 

sobre a real instalação dos laboratórios, quanto mais a sua utilização de forma correta. Percebe-se 

que nesses casos, não houve inicialmente capacitação dos profissionais para utilização dos 

laboratórios, se estes atos tivessem sido reais, a conclusão de que os laboratórios estavam 

inutilizados haveriam surgido antes desse levantamento realizado pelo CGU.  

Em 2015, segundo o portal do governo brasileiro, foram firmados acordos com 

concessionárias de telecomunicações para instalação de estrutura e manutenção da internet 

banda larga nos centros de ensino público, advinda do Programa Banda Larga do Governo Federal, 

lançado em abril de 2008. Esse programa visa à instalação de internet banda larga nos centros de 

ensino urbanos e rurais até 2025. Porém, antes de se pensar em instalar ambientes de informática 

com acesso banda larga é necessário pensar em investimentos na capacitação para a utilização 

adequada dos laboratórios. A partir da pesquisa realizada pela CGU pôde-se notar que as escolas 

não obtiveram comunicação com MEC para o envio ou a formação de monitores para atuarem na 

capacitação dos profissionais.  
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Visando a compreensão da real utilização e conhecimento do laboratório de informática, 

foi realizada uma pesquisa numa escola pública estadual, com alguns alunos do 6º ano do ensino 

fundamental que são atendidos por um projeto realizado por bolsistas de extensão - do Instituto 

Federal de Alagoas, campus Palmeira dos Índios - como ferramenta de inclusão digital. Foi 

questionado se os alunos já sabiam da existência do laboratório de informática da escola, cerca de 

89% dos alunos que receberam o questionário informaram que sabiam da sua existência. Em 

seguida, foi questionado se os professores utilizavam o laboratório como ferramenta de apoio às 

atividades educacionais, dos quais 89% responderam que sim, porém sua utilização é variada de 

uma vez na semana ou às vezes em um determinado mês como é possível observar na Tabela 2.  

A partir do desenvolvimento do projeto de extensão, nota-se que a desenvoltura dos 

alunos quanto ao ambiente digital não é a esperada para alunos que declararam sua utilização por 

professores. A possibilidade dos profissionais não terem sidos capacitados de forma coerente com 

a utilização eficaz do sistema é alta.  

Dessa forma, uma estratégia para promover benefícios relacionados à utilização correta 

dos laboratórios de informática das escolas estaduais e municipais seria a união de Estados, 

Municípios e Institutos Federais de Ensino, para promoverem a seleção de alunos inseridos na 

área do curso técnico de informática integrado ou subsequente promovido pelos Institutos 

Federais, para atuarem como bolsistas de extensão para a capacitação de profissionais e alunos de 

escolas públicas estaduais e municipais. Visto que, discentes do curso técnico integrado em 

informática ou subsequentes relacionados à área de informática, utilizam prioritariamente 

sistemas software livre - como Linux, Debian, Ubuntu e outras distribuições - para realização do 

curso. Dessa forma, compreende-se que o emprego de alunos já inseridos na área informacional, é 

mais vantajoso que abrir seleção de monitores para posterior capacitação para atuarem 

realmente nas escolas com os alunos, professores e funcionários.  

O presente estudo está restrito a pesquisas onlines relacionados às informações 

governamentais e a pesquisa física no município de Palmeira dos Índios também do respectivo 

estado. Para melhor aproveitamento das informações e soluções contidas neste artigo, deixa-se a 

opção para continuação de pesquisas em escolas públicas estaduais e municipais sobre a utilização 

dos laboratórios de informática e a capacitação ou falta, que é dada aos profissionais concedidos 

pelos laboratórios de informática. Em caso da não utilização do laboratório, a informação do 

tempo em que o ambiente está inativo torna-se relevante para a continuação do presente estudo. 

Tabela 1: Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar de 2005 

Estudantes por tipo 
de instituição Tipo de ensino Acesso à internet 

(%) 
Escolas Públicas 

Escolas Privadas e Fundamental e médio 
Entre 17,2 e 37,3 

Acima de 80 
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Instituições Fundamental, médio e 
superior 

Tabela 2: Pesquisa de utilização do laboratório de informática na Escola Estadual Antônia Macedo 

Alunos (%) 
Utilização dos professores 

para atividades 
educacionais 

Frequência de 
utilização 

11 
33 
66 

Não 
Sim 
Sim 

Nenhuma 
Uma vez por 

semana 
Às vezes 

4 CONCLUSÃO 

A partir do levantamento de dados de sites governamentais e da pesquisa efetiva realizada 

na escola pública estadual, pode-se notar que ao longo dos anos as tentativas de inclusão digital 

do governo enfrentaram alguns fracassos devido à falta de planejamento adequado para a 

utilização eficaz dos laboratórios que são cedidos às escolas públicas. E o empasse ainda permite 

permear novos declínios com as tentativas bilionárias do governo de investimentos em 

infraestrutura de laboratórios, sem a devida capacitação de profissionais.  

Constatou-se, como mostrado ao decorrer do estudo que apenas investir não é a melhor 

forma de inclusão digital. É necessário fornecer capacitação às pessoas que irão utilizar esse 

investimento. Como estratégia para atender essa demanda que está escassa atualmente, mostra-

se viável a união de representantes de escolas Estaduais, Municipais e Instituições Federais de 

Ensino para a discussão da colocação de discentes do curso integrado ou subsequente em 

informática como bolsistas de extensão para atuarem no âmbito da capacitação dos professores, 

funcionários e alunos que irão utilizar o ambiente de informática concedidos com o sistema Linux 

Educacional. 

O estudo restringe-se a pesquisas onlines e locais. Para melhor aproveitamento dos 

resultados e soluções identificados nesse estudo, torna-se viável a pesquisa para levantamento de 

dados relacionados à utilização dos laboratórios de informáticas com o sistema Linux Educacional 

das escolas públicas abrangidas em outros estados, cidades e municípios. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresentaremos um estudo feito 

sobre a função quadrática, mais especificamente, 

sobre as suas aplicações. Esperamos a partir deste, 

acabar mesmo que parcialmente, com o mito de que 

a matemática estudada nos cursos básicos não tem 

nenhuma aplicação na vida cotidiana. Desta forma, 

mostraremos que é possível relacionar o que é 

estudado durante as aulas com situações práticas do 

dia-a-dia. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicações, Função quadrática, Matemática. 

ABSTRACT 

In this work we present a study on the quadratic 

function, more specifically on their applications. We 

hope from this, end even partially, to the myth that 

mathematics studied in the core courses have no 

application in everyday life. In this way, we show that 

it is possible to relate what is studied in class to 

practical situations of day-to-day. 

KEY-WORDS: Applications, quadratic function, Mathematics 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos cursos de matemática do ensino básico, em geral são estudados uma diversidade de 

assuntos que de acordo com os parâmetros curriculares nacionais que serão úteis para o aluno na 

sua vida cotidiana. 

A ideia de utilidade na matemática é complexa, tendo em vista que em geral quando se 

estuda um determinado assunto, nem sempre o professor apresenta sua real aplicabilidade. 

Porém, uma das maiores motivações para estudar matemática é saber que ela é aplicável. 

Um dos assuntos de matemática estudados em cursos de matemática no ensino básico é a 

função quadrática. Seu ensino muitas vezes é tão superficial que quando se fala nele é comum um 

ou outro perguntar, “é aquele da fórmula de bhaskara ?” ou mesmo, “em que isso pode ser útil 

em minha vida?”. 

Neste trabalho apresentaremos uma diversidade de situações, onde o uso da função 

quadrática está presente. Com isso, esperamos mostrar que este assunto é útil e aplicável em uma 

diversidade de casos muitas vezes até inimagináveis a olhos leigos. 

2 APLICAÇÕES DA FUNÇÃO QUADRÁTICA 

2.1 A Parábola 

De acordo com SOARES (2013) o gráfico de uma função quadrática é uma curva bastante 

peculiar chamada de parábola. Mais geralmente, dado um ponto fixo   e uma reta  , chamamos 

parábola ao conjunto de todos os pontos   equidistantes de   e   , ou seja,  (   )   (   ). A 

reta   é a diretriz e   é o foco da parábola. 

Figura 1: Foco da Parábola. 

A curva parabólica é extremamente comum no cotidiano, podemos percebê-la, em antenas 

parabólicas, faróis de múltiplos meios de transporte, forno solar, pontes pênseis, em uma 

infinidade de construções civis, esculturas e vários monumentos pelo mundo. No que segue 

apresentaremos alguns desses exemplos: 
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2.2 Antena Parabólica 

Recebe o nome Antena Parabólica, por que sua curvatura interna é uma superfície 

parabólica. Seu formato serve para direcionar ondas de radiofrequência para um único ponto 

chamado foco da parábola. Essas ondas são enviadas por um satélite e ao atingirem o foco onde 

está um aparelho receptor, converte as ondas em sinal, que a TV automaticamente transforma em 

imagens, assistidas diariamente. (PEREIRA, 2014) 

Fonte: http://pt.slideshare.net 
Figura 2: Atena Parabólica. 

2.3 Faróis de Meios De Transporte 

Ao acendermos algum tipo de farol, ou mesmo uma lanterna de mão, os raios de luz 

expelidos pela lâmpada, são refletidos pelo espelho que forma uma superfície parabólica, fazendo 

com que os raios reflitam paralelamente ao seu eixo de simetria. 

Fonte: MACHADO 2007. 
Figura 3: Esquema de raios luminosos, utilizados em faróis. 

2.4 Pontes Pênseis 

Também conhecida como pontes suspensas, essas estruturas fazem conexão entre 

rodovias em várias partes do mundo. Na maioria das vezes apresentam projetos arquitetônicos 

futuristas e com isso tornam-se pontos de visitação como é o caso da ponte Akashi-Kaikyo que faz 

a ligação entre Kobe e a ilha Awaji no Japão. Com 3911 metros de comprimento é a maior ponte 

suspensa do mundo. A importância destas, não se dá somente por sua beleza, mas por na maioria 

dos casos serem a única alternativa de acesso entre cidades, bem como único meio de escoar a 

produção de determinada região. 

Sua estrutura apresenta um tabuleiro que é suspenso por cabos metálicos ligados a outros 

maiores e mais resistentes, estes últimos conectados às torres de sustentação formam arcos 
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parabólicos. Nessas pontes os cabos são espaçados regularmente, por isso o peso da ponte é 

distribuído igualmente entre eles. (PEREIRA, 2014) 

Fonte: http://gigantesdomundo/maior-ponte-suspensa-do-mundo. 
Figura 4: Ponte Akashi-Kaikyo, JAPÃO. 

É comum também a construção de pontes onde as torres de sustentação formam uma 

parábola. Neste caso, os cabos de sustentação são ligados diretamente às torres. Veja por 

exemplo esse esquema na imagem abaixo que mostra uma das mais belas pontes do Brasil, 

localizada em Brasília. 

Fonte: https://www.google.com.br/pontejk 
Figura 5: Ponte JK – Brasília, Brasil. 

2.5 Monumentos Pelo Mundo 

O Museu de Arte Contemporânea localizado em Niterói, estado do Rio de Janeiro, foi 

edificado em 1996 e destacou-se pelo arrojo em seus traços contemporâneos. Sua estrutura 

apresenta linhas circulares que chega a ser um tipo de marca registrada de seu criador o arquiteto 

Oscar Niemeyer. A vista panorâmica do monumento é uma superfície parabólica ou paraboloide 

de revolução. (PEREIRA, 2014) 
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Fonte: https://www.google.com.br/ MuseudeArteContempor 
Figura 6: Museu de Arte Contemporânea – Rio de janeiro, Brasil. 

2.6 Lançamento de Projéteis 

Segundo SOARES (2013) As parábolas definem movimentos uniformemente variados. Com 

a ação da gravidade, obtém maior alcance quando o ângulo de lançamento é de    , porém com 

pequenos lançamentos, porque quanto menor a velocidade, menor é a influência da resistência do 

ar. Quando se aumenta a velocidade do projétil, consequentemente aumenta-se a resistência do 

ar, assim o ângulo para alcance máximo tende a diminuir. No caso de longas distancias em que o 

projétil é capaz de atravessar a densa camada de ar da atmosfera chegando onde a densidade do 

ar é muito baixa, o ângulo de lançamento deve ser maior para que possa atingir o alcance máximo. 

Fonte: http://dc344.4shared.com/doc/AACWP8g-/preview.html 
Figura 7: Esquema de lançamento de Projéteis. 

2.7 Forno e Fogão Solares 

Maior forno solar do mundo, localizado na França, inaugurado em 1960. É um grande 

espelho parabólico acoplado em uma estrutura com altura de um edifício de sete andares. Os 

raios solares são focalizados em um forno dentro da torre coletora, capaz de alcançar  °C, 

suficiente para abrir um furo de    cm de diâmetro em uma chapa de aço de aproximadamente 

polegadas de espessura em apenas  segundos. 
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Fonte: https://www.google.com.br/ fornosolar 
Figura 8: Forno Solar – Pririnéus Orientais, França. 

Já no fogão solar, o formato de parábola faz com que os raios solares convirjam para um 

único ponto (foco), onde é colocado o alimento a ser preparado. Dependendo do clima o tempo 

de preparo pode ser comparado com um fogão convencional. O fogão sustentável é muito usado 

em regiões pobres, onde o uso do gás de cozinha é restrito e a lenha cada vez mais escassa. Assim 

o uso desse mecanismo pode preservar a natureza, principalmente em países como a África onde

o sol é constante e a lenha responde por grande parte da energia consumida. (PEREIRA, 2014)

Fonte: https://www.google.com.br/ fornosolar 
Figura 9: Fogão Solar. 

3 PROBLEMAS ENVOLVENDO A FUNÇÃO QUADRÁTICA 
No que segue abordaremos alguns problemas que podem surgir no dia a dia ou mesmo 

com certa regularidade em questões de provas de concursos, vestibulares e outros. Perceber a 

aplicabilidade dos temas abordados em sala de aula pode ser benéfico para a aprendizagem 

significativa.  

3.1 Aplicação na Física 

No movimento estudado na física chamado, queda livre em que corpos soltos a partir do 

repouso, sofrem ação da gravidade, desprezando-se a resistência do ar. A distância percorrida

∆s(em metros), em um intervalo de tempo t(em segundos a partir do zero) pode ser dada pela

função: ∆s(t) =        gt2 ou seja, uma função quadrática. A constante g corresponde à aceleração1
2
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da gravidade, que, nas proximidades da superfície da terra, mede cerca de 9,8 m/s2 . Logo:

∆s(t) = 4,9t2. (IEZZI, 2010)

SITUAÇÃO 1: Um avião de ajuda humanitária lança em queda livre uma caixa contendo

alimentos, qual seria a distância percorrida pela caixa após de 15s em queda livre?

SOLUÇÃO:  

Considerando a função ∆s(t) = 4,9t2 . Obtemos:

Para t = 15s, temos: ∆s(15) = 4,9 . (15)2 = 1.102,5. Assim, após 15s de queda livre, a caixa estava a
 1.102,5 m de onde foi lançada.

Uma outra utilização importante da função quadrática pode ser observada na geometria. 

Uma série de problemas no dia a dia podem ser solucionados com um simples desenho no papel e 

a devida relação entre a figura geométrica, oriunda do problema e os dados algébricos obtidos, 

que em alguns casos dará origem à função quadrática a ser solucionada. Vejamos uma possível 

situação problema. (LEONARDO, 2013) 

SITUAÇÃO 2: Um triângulo retângulo isósceles     tem catetos, que medem   cm. Escolhe-se um

ponto E qualquer sobre o segmento BC e constrói-se um retângulo ADEF, como mostra a figura a 

seguir:  

É possível posicionar o ponto E em para que a área desse retângulo ADEF seja 6 cm? 

Fonte: Conexões com a Matemática. 
Figura 10: Aréa de retângulo 

SOLUÇÃO: Para resolver esse problema vamos inicialmente escrever a situação algebricamente: 
Vamos chamar de x a medida do segmento AD. Assim, a medida do segmento DB, equivale a 

4 - x. Note que os triângulos DBE e       ABC  são semelhantes, pois têm os ângulos 
correspondentes congruentes. Dessa forma, temos dois triângulos retângulos isósceles. 
Com isso, a medida de AF também é: 4 - x.  

Podemos então, expressar a área do retângulo    ADEF em função de x, logo:

(1) A(x) = x . (4 - x ) = 4x - x2

Agora, para verificar se o retângulo ADEF  pode ter área   cm, basta substituir  ( ) por   na lei

encontrada e verificar o valor   de correspondente. Assim, obtemos: 

∆ = 42 - 4 . (-1) . (-6) = 8 (2)
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Como ∆>0 ,não existe x real que satisfação essa equação. Podemos então, concluir que não é 
possível posicionar o ponto E no segmento BC  para que a área do retângulo seja igual a   cm.

3.2 Aplicação em Definição de Áreas 

Problemas envolvendo funções quadráticas surgem naturalmente na definição de áreas, 

quando precisamos determiná-las na construção civil, na compra de terrenos, na agricultura e em 

um grande número de situações corriqueiras. Vamos simular abaixo uma destas situações.  

SITUAÇÃO: Um fazendeiro pretende construir um viveiro maior para aumentar sua produção de

codornas, para isso compra    metros de tela apropriada para sua criação. Decide que a área 

cercada deve ser máxima, para que as aves tenham mais espaço. Como deve proceder para obter 

a área desejada? 

 metros. 

Como a área
SOLUÇÃO: Sabemos que o perímetro deve ter o tamanho da tela comprada que é de 90
Então temos que 2a+2b=90. Escrevendo a em função de b, obtemos:  a=45 - b. 
retangular é dada pela fórmula A = a.b,vem que:

A = (45-b) . b ➢ A = 45b - b2 ➢ A = -b2 + 45b. (1) 

Note que A é uma função quadrática. Como queremos determinar a área máxima,vamos 
determinar o valor de b. Observe que 0 < b < 45, já que ao isolarmos  b teremos b=45 - a. 

Inicialmente, 

(2) 

Assim  e  (3) 

Portanto a área máxima é Yv = 506,25 quando b = Xv = 22,5. Como a = 45 - b, temos a = 22,5.
Com isso, o Criador de codornas terá um viveiro com área máxima quando as 

dimensões forem 

3.3 Definição de volume 

O metro cúbico é a unidade padrão de medida de volume de acordo com o Sistema 

Internacional de Medidas. O volume pode ser entendido como a capacidade que um sólido tem de 

comportar determinada substância. Vejamos a seguir uma situação onde a função quadrática 

aparece no cálculo de volume. (IEZZI, 2010) 

SITUAÇÃO: Uma fábrica de móveis planejados necessita produzir uma gaveta que se encaixe

em um novo projeto. A fábrica dispõe de uma placa de aço retangular de 80cm por  50cm, deseja-

se que essa gaveta tenha volume máximo. Para isso é necessário fazer duas dobras no maior 

dos lados do aço, de acordo com a figura abaixo. Deseja-se saber qual a medida da dobra x e

qual o volume da gaveta? (GIOVANNI, 2005) 

∆ = 452 - 4 . (-1) . 0 = 2025

Yv = 2025  - -4 = 506,25 b = Yb =   45  - 
  -2 = 22,5. 

a = b = 22,5, ou seja, uma superfície quadrada de lado 22,5.
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Fonte: Adaptado de: Matemática Completa 
Figura 11: Definição de volume. 

SOLUÇÃO: Para determinar o volume interno da gaveta vamos precisar da medida de suas três

dimensões. Note que as dimensões são         cm e a altura mede  . Agora para encontrar o 

volume da gaveta, basta fazer o produto das medidas encontradas. Assim, 

V = 50 . x . (80 - 2x) = 4000x - 100x2 (1) 

O volume será dado pela função quadrática encontrada. Note que o volume está em função da 

altura  . Assim: 

 e (2) 

(3) 

Daí, obtemos que para a altura x =20 cm, o volume máximo será V = 40.000 cm3.

4 METODOLOGIA 

Para elaboração deste trabalho foi utilizado como fontes de pesquisa livros didáticos, 

trabalhos acadêmicos e pesquisas na internet. Além disso foram realizados seminários com o 

objetivo de discutir e expandir o tema abordado. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das informações presente neste trabalho podemos perceber que a função 

quadrática e suas aplicações estão muito presente no cotidiano das pessoas. Este material tem um 

grande potencial para ser transforma em uma ferramenta de aprendizagem significativa, pois, a 

utilização destas aplicações como um mecanismo de motivação ou quem sabe como uma nova 

metodologia de ensino, chama a atenção do aluno em sala de aula e mostra que a função 

quadrática não é somente mais um assunto sem utilidade, quando estudado na disciplina de 

Matemática do ensino médio. Fica evidenciado que este trabalho pode gerar futuras pesquisas 

sobre o tema em discussão, ou até mesmo novos métodos de ensino aprendizagem sobre as 

aplicações da função quadrática.   

Xb = -      = -          = 20 b
2a

4000
-200

Yb = -      = -                  = 40.000∆
4a

16.000.000
-400
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6 CONCLUSÃO 

As funções quadráticas surgiram ao longo da historia da necessidade de resolver 
problemas. Neste trabalho, pudemos perceber que elas continuam sendo aplicadas em uma 
diversidade de situações ainda hoje. Sua relevância se dá, não só pela forma como foram se 
desenvolvendo ao longo do tempo, mas, pela variedade de problemas que podem ser 
solucionados através delas.  

Podemos perceber que tais aplicações, mostram que se pode estudar a função quadrática 
sob outro aspecto, um olhar prático quando se observa sua aplicabilidade e dinâmico quando se 
resolve problemas que trazem essa aplicabilidade real.  

Esperamos que o texto sirva como motivação para quem acredita que função quadrática é 
só mais um assunto sem nenhuma utilidade, tenho em vista que quando estudado em 
cursos de matemática do ensino básico, esse tema geralmente é ministrado somente através das 
fórmulas, sem relação alguma com a prática. 
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RESUMO 

Fatos cronológicos tiveram uma grande importância 

na elaboração desse trabalho. Partindo da premissa 

que a historia não é falha, esse trabalho apresenta de 

forma sucinta como surgiu à parábola e quem de fato 

elaborou a tão famosa formula de Bháskara. 

PALAVRAS-CHAVE: Formula de Bháskara. História. Parábola.

ABSTRACT 

Chronological facts had great importance in the 
preparation of this work. Assuming that history is not 
failure, this work presents succinctly how did the

parable and who actually drafted the so 
famous formula of Bháskara . 

KEY-WORDS: Formula of Bháskara . History. Parable .

IS THE FORMULA FROM BHÁSKARA?
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1 INTRODUÇÃO

Para se chegar à chamada formula de Bháskara como a conhecemos hoje foi preciso 

trilhar um longo caminho. Não se sabe ao certo a data, mas a busca por essa formula e todo o 

conteúdo que foi descoberto para se chegar nela teve seu “pontapé” inicial dado pelo rei Grego 

Minos, que ordenara que o tamanho do túmulo de seu filho Glauco fosse duplicado. A partir daí, 

os geômetras da época resolveram desvendar o problema de duplicar um sólido sem alterar sua 

forma, foi onde se destacou Hipócrates de Chios (c. 440 a.C), mostrando que essa duplicação seria 

possível desde que pudessem encontrar curvas. (BOYER, 2012) 

Mais tarde, uma praga descrita como “um grande mal” atingiu a ilha de Delos. Os 

delianos buscaram ajuda com o oráculo, que os aconselhou a duplicar o volume do altar cúbico 

oferecido ao deus Apolo, afirmando que isso acabaria com o mal que devastava os moradores de 

Delos. Os delianos fizeram com que esse fato, chegasse até Platão em Atenas, que usou de sua 

influência dentre a comunidade Matemática para publicar a necessidade que tinha os habitantes 

dessa ilha. Foi assim que surgiu o problema deliano, ou como também é conhecido, problema da 

duplicação do cubo. É claro que esse foi apenas o inicio da jornada ate que se pudesse chegar à 

chamada formula de Bháskara e alguns dos mais famosos e importantes matemáticos da historia, 

tais como Platão, Euclides, Galileu Galilei, entre muitos outros deram sua contribuição. (EVES, 

1997) 

Neste trabalho faremos um levantamento cronológico e sucinto que ira mostrar o 

caminho que vem sendo trilhado desde a Grécia antiga até se chegar a formula de Bháskara como 

conhecemos hoje. A construção deste texto foi feita com base em fatos históricos, os quais 

tivemos acesso por meio de pesquisas realizadas em livros e artigos relacionados ao tema. É Com 

base nessas pesquisas que podemos afirmar que na verdade a formula não é de Bháskara.  

2 A PARÁBOLA
As construções referentes a curvas começou com Sócrates, que morreu no início do quarto século 
a.C. Há relatos de que a contribuição de Sócrates para a matemática não foi de grande relevância,
isso surpreende alguns historiadores a esse despeito, pois seu discípulo Platão acabou tornando-se
um grande ícone para a matemática do século IV a.C. Este também divide opiniões, visto que não
apresentou trabalhos matemáticos técnicos de grande importância, mas inspirava e incentivava

matemáticos e com isso tornou-se conhecido.

Platão adquiriu visão Matemática quando encontrou um amigo, o siciliano Arquitas por 
volta de 388 a.C., tornou-se cada vez mais importante para a Matemática por inspirar outros 
matemáticos, fez na Grécia Antiga a distinção entre aritmética e logística, seus pensamentos em 
relação aos números eram muito sofisticados. Uma das maneiras de incentivar outros 
matemáticos foi a criação da Academia Platônica em Atenas, estes feitos tornaram-no muito 
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influente no desenvolvimento da Matemática. Da Academia Platônica saíram muitos 
pesquisadores, dentre eles Eudoxo de Cnido que foi um dos discípulos de Platão e tornou-se o 
matemático mais importante de sua época. É lembrado não só pela importância de seus trabalhos, 
mas pelo trabalho de seus discípulos à saber Menaecmus e seu irmão Dinóstrato, ambos 
indispensáveis para o desenvolvimento da Matemática. Aqui, vamos falar um pouco sobre 
Menaecmus o qual realizou o feito que nos interessa para este trabalho. (BOYER, 2012) 

Estudos mostram que o verdadeiro autor da curva é um tanto quanto incerto, talvez pelo 

fato dos poucos trabalhos encontrados dessa remota época. As primeiras necessidades de se 

obter curvas na matemática surgiram com o objetivo de duplicar o cubo, tal problema deve-se à 

ordem do Mítico rei Minos para dobrar o tamanho do túmulo de seu filho Glauco. A par da 

intenção do rei os geômetras resolveram desvendar o problema em duplicar um sólido sem alterar 

a forma do mesmo, destacou-se então Hipócrates de Chios (c. 440 a.C), mostrando que essa 

duplicação seria possível desde que pudessem encontrar curvas. (EVES, 1989) 

Mais tarde, surgia na ilha de Delos um problema semelhante. Aconselhados por seu 

oráculo a duplicar o volume do altar cúbico oferecido ao deus Apolo, afim de acabar com um mal 

que devastava os moradores da ilha, os delianos fizeram com que esse fato que ficou conhecido 

como o problema deliano, chegasse até Platão em Atenas, que usou de sua influência dentre a 

comunidade Matemática para publicar a necessidade que tinha os habitantes da ilha. Muitos 

matemáticos engajaram-se pela resolução do problema, foi quando surgiu os préstimos brilhantes 

de Menaecmus (c. 350 a.C), que acabou por descobrir uma família de curvas que mais tarde 

ficariam conhecidas por seções cônicas. A solução para a duplicação do altar do deus Apolo foi 

dado pela intersecção de duas curvas, hoje conhecidas como parábolas. Para obter tais curvas, 

Menaecmus usou superfícies cônicas dos três tipos possíveis quanto à seção meridiana, a saber, 

agudas das quais saiu a elipse, retas que originou a parábola, e obtusas a Hipérbole. Menaecmus 

não poderia prever quantas belas propriedades viriam futuramente de suas descobertas, pois, 

tinha com muito sucesso parado nas cônicas o esforço para obter a duplicação do cubo. (BOYER, 

2012) 

Menaecmus (c. 350 a.C.) deu duas soluções do problema e, tanto quanto se sabe, inventou 

as secções cônicas para esse propósito. Atribui-se a Erastóstenes (c. 230 a.C.) uma solução 

posterior usando dispositivos mecânicos e outra, por volta da mesma época, a Nicomedes. Uma 

outra solução foi oferecida por Apolônio (c. 225 a.C.). Diócles (c. 180 a.C.) inventou uma curva 

chamada cissóide com o mesmo objetivo. E, obviamente, descobriram-se modernamente muitas 

soluções mediante curvas planas superiores. (PEREIRA, 2014) 

A Solução de Apolônio foi uma obra extraordinária a qual lhe atribuíram o nome de o 

grande geômetra. As Seções Cônicas foi resultado de estudos intensos e superou trabalhos 

anteriores de Menaecmus, Aristeu e até mesmo de Euclides, nesse estudo. Diferente dos gregos, 

Apolônio obtinha todas as seções cônicas a partir de um cone circular duplo, reto ou obliquo e foi 

ele quem nomeou as curvas obtidas como elipse, parábola e hipérbole. (ARNOLD, 2012)  
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Figura 1: Cortes em cone circular reto. 

Euclides tinha associado função quadrática e equação do 2º grau por volta de 300 a.C. 
quando desenvolveu uma técnica chamada Álgebra Geométrica. Depois de alguns períodos sem 
grandes descobertas nesse contexto,  surgiram tentativas de explicar o movimento de queda livre 
de um corpo ou trajetória de uma bala de canhão. Apesar de esse trajeto descrever uma parábola, 
teóricos dos séculos XVI e XVII, tentaram explicá-la sem obter essa curva. Tais explicações foram 
se aperfeiçoando até chegar à associação da parábola à curva do 2º grau, consequentemente a 
álgebra e a geometria. (PEREIRA, 2014) 

Em estudos feitos através de experimentos, Galileu Galilei chegou à lei 𝑦 = 𝑘𝑥2 com 𝑘 
constante, aqui descrita em linguagem moderna. Galilei obteve esse resultado rolando bolas em 
uma superfície plana até caírem em queda livre e medindo as respectivas distâncias horizontais e 
verticais, a partir deste experimento concluiu que a trajetória percorrida por um corpo em queda 
livre é uma semiparábola.   

O termo 𝑥2 é chamado de x ao quadrado em álgebra, porque pode representar a área de um 

quadrado de lado x, apesar da denominação atual que vem de uma palavra latina (quadratum), 

esse termo já era usado por volta de 2000 a. C. quando os babilônios já conseguiam resolver um 

par de equações simultâneas da seguinte forma: 

𝑥 + 𝑦 = 𝑝  (1) 

𝑥𝑦 = 𝑞  (2) 

Que são equivalentes à equação quadrática  𝑥2 + 𝑞 = 𝑝𝑥.  E usaram o método á seguir, que 

deu origem ás duas raízes da equação quadrática: 

𝑥, 𝑦 =
𝑝

2
± √(

𝑝

2
)

2
− 𝑞  (3) 

Os babilônios seguiam os passos a segue, visto que não usavam números negativos:  
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1. 
𝑥+𝑦

2
 (4) 

2. (
𝑥+𝑦

2
)

2
  (5) 

3. (
𝑥+𝑦

2
)

2
− 𝑥𝑦   (6) 

4. √(
𝑥+𝑦

2
)

2
− 𝑥𝑦 =

𝑥−𝑦

2
  (7) 

Com o algoritmo anterior, obtinham os valores de 𝑥 𝑒 𝑦. 

Já os babilônios não dispunham de símbolos (letras), para usar os métodos anteriores, 

determinavam as raízes através de um exemplo seguido por coeficientes numéricos. O uso de tais 

símbolos só foi possível no final do século XVI, com o matemático francês François Viète que viveu 

por volta de 1530 a 1630. (STILLWEL, 2010) 

Um método geral, expresso em palavras foi usado por Brahmagupta (628 d.C.).  Tal método 

pode ser transcrito em notação atual, da seguinte forma: 

𝑥 =
√4𝑎𝑐+𝑏2−𝑏

2𝑎
  (8) 

Que é solução da equação 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑐. Questiona-se ainda hoje se Brahmagupta 

entendia realmente dessa fórmula, pois, linhas depois ele expressa outra trivialmente equivalente 

a primeira que era: 

𝑥 =
√𝑎𝑐+(

𝑏

2
)

2
−(

𝑏

2
)

𝑎
 (9) 

quando expressa em nossa notação. 

Os métodos dos babilônios e Brahmagupta chegam a soluções corretas, mas a sua base não 

é clara. O significado das raízes quadradas, por exemplo, não foi questionada como era pelos 

gregos. Uma base para soluções de equações do segundo grau pode ser encontrada em os 

elementos de Euclides, livro VI. Entretanto, a interpretação algébrica está longe de ser óbvia, logo 

parece pouco provável que Euclides estava ciente da álgebra, o que nos leva a pensar que talvez 

ele estivesse interessado na verdade era pela solução geométrica. (PEREIRA, 2014) 

A transição da geometria para a álgebra pode ser vista em a solução da equação quadrática 

de al-Khwarizmi. A solução ainda é expressa em linguagem geométrica, mas agora a geometria se 

relaciona diretamente com a álgebra. 

A solução é algébrica, mas partindo de quadrados e retângulos geométricos. Por exemplo, 

para resolver a equação 𝑥2 + 10𝑥 = 39, representamos inicialmente 𝑥2 por um quadrado de lado 

𝑥 e um retângulo de lado 10 e outro lado igual 𝑥, obtendo assim área igual a 10𝑥. O quadrado de 
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área 25 completa o quadrado de lado 𝑥 + 5. Assim, para encontrar a área total basta somar 25 +

39, pois, 𝑥2 + 10𝑥 = 39. Logo o quadrado tem área 64, daí o lado 𝑥 + 5 = 8, ou seja, 𝑥 = 3. Para 

melhor entendimento analisaremos passo a passo a figura a seguir: (STILLWEL, 2010) 
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Primeiramente tomamos um quadrado de área 𝑥2 e um retângulo de área 10𝑥, em 
seguida dividimos o retângulo em duas partes iguais de área igual a 5𝑥. Perceba que deslocamos 
um dos retângulos para o lado do quadrado e finalmente podemos notar que para completar a 
figura falta um quadrado de área igual a 25. Observando a figura completa podemos concluir que 
quando completamos a figura adicionando o quadrado que falta, formamos um quadrado maior 

cuja área é 39 + 25 = 64, visto que a equação dada é 𝑥2 + 10𝑥 = 39. Assim temos que o 
quadrado maior tem lado 𝑥 + 5 = 8, subtraindo 5 em ambos os membros obtemos 𝑥 = 3. 
((STILLWEL, 2010) 

Como Euclides e al-Khwarizmi não admitiam comprimentos negativos, então a solução da 

equação 𝑥2 + 10𝑥 = 39 com 𝑥 = −13 não foi considerada. 

2.1 BHASKARA 

Conterrâneo de Brahmagupta, Bháskara Acharya (1114, 1185), foi o matemático mais importante 
do século doze. Publicou trabalhos matemáticos grandiosos, entre eles o Lilavati e o Vija-Ganita, 
este sobre Álgebra, traz resoluções de equações determinadas e grandes descobertas em 
equações indeterminadas ou diofantinas. (PEREIRA, 2014)

Os indianos ficaram conhecidos como os pais da Álgebra, não só pelos grandes 

matemáticos que ali surgiram na segunda metade da Idade Média, mas pelas descobertas de seu 

ultimo matemático medieval.  

Bháskara Acharya nasceu de uma família de astrólogos indianos e apesar de suas 

contribuições para a Matemática, não deixou de seguir as tradições de sua família, dedicou-se 

também a parte astronômica como cálculos do dia e da hora, ocorrência de eclipses e posições 

dos planetas. 

 E a tão famosa fórmula de Bháskara? A fórmula que leva seu nome não foi descoberta por 

ele, como pudemos perceber ao longo deste texto. Bháskara ainda não dispunha de fórmulas. 

Suas publicações eram feitas como receitas em prosa. As fórmulas como conhecemos hoje, 

Figura 2: Transição da geometria para álgebra 
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começaram a surgir 400 anos após a morte de Bháskara aos 71 anos em Ujjain na Índia, em 1185. 

A denominação atribuída a ele, é uma homenagem ao celebre matemático, porém, tal relação 

difundida no Brasil a partir de 1960, só é usada em  nosso país, não há relatos desta nomenclatura 

“fórmula de Bháskara” na literatura internacional. (SILVEIRA, 2014) 

3  METODOLOGIA
A metodologia utilizada na produção desse trabalho foi puramente de pesquisa, tendo em 

vista que esse tema é bastante histórico. Não foram utilizados livros de matemática pura, mas sim 

livros que dessem um enfoque maior a historia da Matemática, livros nos quais foram feitas 

pesquisas maciças, por meio das quais se pode ter um maior entendimento sobre o assunto. Ao 

aliarmos essas pesquisas com dados reunidos de sites acadêmicos cujo foco principal é a 

Matemática, foi desenvolvido um trabalho que reúne de forma cronológica e sucinta fatos 

históricos que, quando associados, nos levam a uma conclusão simples e objetiva: A formula não é 

de Bháskara. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tendo em vista que o material presente neste trabalho foi elaborado e organizado de 

forma cronológica e precisa, acreditamos firmemente que este pode servir como motivação para 

aqueles que gostam da matemática, em particular, do tema aqui apresentado. Além disso, espera-

se que o mesmo possa expandir o conhecimento histórico sobre a Matemática.  

5  CONCLUSÃO

De acordo com o levantamento cronológico realizado na elaboração desse trabalho vimos 

que Bháskara especializou-se em Astronomia e apesar de suas colaborações para a Matemática, a 

chamada “formula de Bháskara” não é uma delas. Por meio de pesquisas sabemos que as formulas 

só começaram a ser escritas como são hoje por volta de 1580, aproximadamente quatro séculos 

após a morte de Bháskara. Traçando uma linha do tempo que vem desde a Grécia antiga o texto 

mostra como surgiu a função quadrática e que a nomenclatura “formula de Bháskara” é uma 

homenagem a Bhaskara, que só foi adotada no Brasil a partir de 1960. 
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RESUMO	  

Com	  o	  advento	  da	  tecnologia	  da	  informação	  e	  de	  um	  
mundo	   globalizado,	   as	   instituições	   passaram	   a	  
armazenar	   grandes	   quantidades	   de	   dados	   que,	   em	  
geral,	  são	  pouco	  explorados.	  Nessa	  perspectiva,	  surge	  
a	  necessidade	  de	  transformar	  estes	  dados	  brutos	  em	  
informações	  úteis.	  Uma	  das	  organizações	  que	  podem	  
ser	   beneficiadas	   com	   o	   uso	   das	   técnicas	   de	   KDD	  
(Knowledge	   Discovery	   in	   Databases)	   são	   as	  
instituições	  de	  ensino.	  Neste	  âmbito,	  o	  KDD	  pode	  ser	  
útil	   na	   análise	   de	   perfis	   socioeconômicos	   e	   de	  
desempenho	  dos	  discentes.	  Este	  processo	  consiste	  na	  
extração,	   não	   manual,	   de	   conhecimentos	   úteis	   em	  

grandes	  repositórios	  de	  dados,	  bem	  como	  a	  validação	  
do	   conhecimento	   adquirido.	   Nesse	   sentido,	   este	  
artigo	   tem	   o	   objetivo	   de	   apresentar	   o	   uso	   da	  
mineração	   de	   dados	   (principal	   etapa	   do	   KDD)	   para	  
descoberta	   de	   informações	   úteis	   sobre	   os	   discentes	  
do	   Instituto	   Federal	   do	   Rio	   Grande	   do	   Norte	   -‐	  	  
Campus	  Apodi,	  no	  intuito	  de	  possibilitar	  a	  formulação	  
de	   políticas	   sociais	   e	   estratégias	   pedagógicas	  
adequadas	   à	   realidade	   da	   instituição	   e	   que	  
contribuam	   para	   a	  melhoria	   do	   processo	   de	   ensino-‐
aprendizagem.

PALAVRAS-‐CHAVE:	  banco	  de	  dados,	  educação,	  mineração	  de	  dados,	  tomada	  de	  decisão.	  

DATA	  MINING	  IN	  AID	  TO	  THE	  DEFINITION	  OF	  EDUCATIONAL	  POLICIES	  IN	  
IFRN	  CAMPUS	  APODI	  

ABSTRACT	  

With	   the	   advent	   of	   information	   and	   of	   a	   globalized	  
world	   technology,	   institutions	   began	   to	   store	   large	  
amounts	  of	  data	  that,	  in	  general,	  few	  explored.	  From	  
this	   perspective,	   the	   need	   arises	   to	   transform	   these	  
raw	   data	   into	   useful	   information.	   The	   type	   of	   the	  
institutions	   that	   can	   benefit	   from	   the	   use	   of	   the	  
techniques	   of	   KDD	   (Knowledge	   Discovery	   in	  
Databases)	   is	   the	   educational	   ones.	   In	   this	   context,	  
the	   KDD	   can	   be	   useful	   in	   the	   analysis	   of	   socio-‐
economic	  profiles	  and	  performance	  of	  students.	  This	  

process	   consists	   of	   extraction,	   no	   manual,	   useful	  
knowledge	   in	   large	   repositories	   of	   data	   and	   the	  
validation	   of	   acquired	   knowledge.	   In	   this	   sense,	   this	  
article	   aims	   to	   present	   the	   use	   of	   data	  mining	   (KDD	  
major	  step)	  to	  discover	  useful	   information	  about	  the	  
students	  of	  Federal	  Institute	  of	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  –	  
Campus	  Apodi,	   in	   order	   to	   promote	   the	   formulation	  
of	   social	  policies	  and	  appropriate	   teaching	   strategies	  
to	   the	   reality	   of	   the	   institution	   and	   contribute	   to	  
improving	   the	   teaching-‐learning	   process.

KEY-‐WORDS:	  	  data	  base,	  education,	  data	  mining,	  decision	  taking.	  
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1   INTRODUÇÃO	  

A	   partir	   da	   segunda	   metade	   do	   século	   XX,	   com	   o	   advento	   da	   Terceira	   Revolução	  
Tecnológica,	   novas	   tecnologias	   da	   informação	   e	   comunicação	   passaram	   a	   ser	   cada	   vez	   mais	  
presentes	   no	   mundo	   globalizado,	   contribuindo	   para	   a	   geração	   exponencial	   de	   novos	   dados	   e	  
contínuo	  investimento	  em	  sistemas	  de	  bancos	  de	  dados.	  Esses	  fatores	  acarretaram	  a	  necessidade	  
de	  interpretação	  de	  tais	  dados	  de	  forma	  eficiente,	  possibilitando	  que	  os	  cientistas	  da	  computação	  
desenvolvessem	   um	   grupo	   de	   conceitos	   e	   técnicas	   para	   gerenciar	   grandes	   repositórios	   de	  
informações.	  

Essas	   técnicas	  estão	   ligadas	  ao	  processo	  de	  KDD	   (Knowledge	  Discovery	   in	  Databases,	   em	  
tradução	  livre,	  Descoberta	  de	  Conhecimento	  em	  Bancos	  de	  Dados),	  que	  é	  um	  processo	  composto	  
por	   vários	  passos	  que	   transformam	  dados	  brutos	  em	   informações	  úteis	   (TAN	  et	  al.,2009)	  e	   tem	  
como	   principal	   etapa	   a	   mineração	   de	   dados	   (Data	   Mining).	   A	   mineração	   de	   dados	   pode	   ser	  
entendida	  como	  uma	  alternativa	  para	  extrair	  informações	  úteis	  de	  bases	  de	  dados.	  De	  uma	  forma	  
geral,	   ela	   consiste	   no	   processo	   de	   análise	   inteligente	   de	   grandes	   bancos	   de	   dados	   de	   forma	  
semiautomática	   para	   encontrar	   padrões	   relevantes	   (SILVA,	   2004;	   SILBERSCHATZ;	   KORTH;	  
SUDARSHAN,	  2006).	  	  	  

Com	   o	   crescente	   uso	   de	   softwares	   em	   apoio	   à	   atividade	   educacional	   e	   o	   acúmulo	   de	  
informações	  sobre	  docentes	  e	  discentes	  em	  sistemas	  de	  bancos	  de	  dados,	   inserir	  o	  processo	  de	  
KDD	   na	   área	   de	   ensino	   tornou-‐se	   algo	   natural	   e	   necessário.	   Segundo	   Baker,	   Isotani	   e	   Carvalho	  
(2011),	  técnicas	  de	  mineração	  de	  dados	  educacionais	  têm	  sido	  frequentemente	  utilizadas	  para	  a	  
identificação	   de	   alunos	   com	   características	   comuns,	   bem	   como	   para	   possibilitar	   a	   previsão	   de	  
desempenho	  ou	  risco	  de	  evasão.	  	  

A	  contínua	  inserção	  de	  estudantes	  no	  Instituto	  Federal	  de	  Educação,	  Ciência	  e	  Tecnologia	  
do	   Rio	   Grande	   do	   Norte	   (IFRN)	   -‐	   Campus	   Apodi,	   bem	   como	   o	   crescimento	   substancial	   do	  
armazenamento	   de	   informações	   sobre	   eles	   nos	   bancos	   de	   dados	   da	   instituição,	   configuram-‐se	  
como	  fatores	  motivadores	  para	  aplicação	  do	  processo	  de	  mineração	  de	  dados,	  uma	  vez	  que	  esta	  
técnica	   é	   eficiente	   para	   a	   extração	   de	   conhecimentos	   úteis	   a	   partir	   de	   grandes	   conjuntos	   de	  
informações.	  O	  sucesso	  na	  adoção	  dessas	  técnicas	  no	  Campus	  Apodi	  também	  pode	  ser	  entendido	  
como	  um	  avanço	  no	  sistema	  educacional	  local	  e	  um	  estímulo	  à	  adesão	  das	  mesmas	  técnicas	  por	  
outros	  Campi	  da	  rede.	  	  

O	  objetivo	  desse	   trabalho	  é	   apresentar	   a	  utilização	  do	  processo	  de	  KDD,	   em	  especial	   da	  
etapa	  de	  mineração	  de	  dados,	  na	  descoberta	  de	  padrões	  úteis	  em	  repositórios	  de	  dados	  contendo	  
informações	   sobre	   os	   alunos	   do	   IFRN	  Campus	   Apodi.	   Com	   a	   aplicação	   desse	   processo,	   padrões	  
obtidos	  com	  base	  nos	  dados	  dos	  estudantes	   foram	  elencados,	   indicando	  os	  obstáculos	  que	   tem	  
dificultado	  o	  rendimento	  acadêmico	  dos	  discentes,	  bem	  como	  auxiliando	  a	  definição	  de	  políticas	  
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sociais	   e	   estratégias	   pedagógicas	   que	   visem	   melhorar	   o	   processo	   de	   ensino-‐aprendizagem	   da	  
instituição.	  

2   REVISÃO	  BIBLIOGRÁFICA	  

O	  setor	  educacional	  tem	  muito	  a	  ser	  explorado.	  A	  grande	  quantidade	  de	  informações	  sobre	  
discentes	   e	   docentes	   exige	   grande	   esforço	  de	   análise	   e	   tratamento,	   de	  modo	  que	  os	   resultados	  
possam	  servir	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  ações	  acadêmicas	  por	  parte	  das	  instituições.	  As	  técnicas	  
de	   mineração	   de	   dados	   auxiliam	   nessa	   descoberta	   de	   conhecimento	   por	   meio	   de	   algoritmos	  
diversos.	   Nesta	   seção,	   serão	   apresentados	   alguns	   trabalhos	   que	   fazem	   uso	   de	   processos	   de	  
mineração	  de	  dados	  na	  área	  da	  educação.	  

O	   TADA-‐Ed	   (Merceron,	   2005)	   é	   uma	   plataforma	   para	  mineração	   de	   dados	   direcionada	   a	  
professores	  que	  permitem	  aos	  discentes	  a	  visualização	  e	  a	  mineração	  de	  dados	  correspondentes	  a	  
exercícios	   on-‐line	   que	   lhes	   foram	   propostos.	   Esta	   ferramenta	   faz	   uso	   de	   algoritmos	   de	  
agrupamento,	  adaptados	  da	  ferramenta	  Weka,	  que	  é	  um	  repositório	  de	  algoritmos	  para	  mineração	  
de	  dados.	  Os	  dados	  dos	  alunos	  são	  minerados	  na	  tentativa	  de	  buscar	  informações	  relevantes,	  que	  
auxiliem	   no	   processo	   pedagógico,	   assim	   os	   professores	   terão	   uma	   participação	   direta,	   tanto	   no	  
processo	  de	  mineração	  quanto	  no	  processo	  de	  análise	  dos	  dados.	  

Gottardo,	   Kaestner	   e	   Noronha	   (2012)	   propõem	   a	   definição	   de	   um	   conjunto	   de	   atributos	  
amplo	   e	   generalizável	   a	   ser	   utilizado	   para	   realizar	   inferências	   relativas	   ao	   desempenho	   de	  
estudantes.	   Este	   trabalho	   baseia-‐se	   no	   grande	   volume	   de	   dados	   dos	   Ambientes	   Virtuais	   de	  
Aprendizagem	  (AVAs),	  que	  são	  utilizados	  por	  alunos	  da	  educação	  a	  distância.	  Por	  meio	  de	  técnicas	  
de	   mineração	   de	   dados,	   os	   autores	   do	   estudo	   buscaram	   informações	   que	   auxiliassem	   os	  
professores	  na	  gestão	  do	  processo	  de	  ensino.	  Experimentos	  realizados	  demonstraram	  a	  viabilidade	  
desta	  proposta	  atingindo-‐se	  índices	  de	  76%	  de	  acerto	  na	  previsão	  de	  desempenho.	  

Silva	  e	  Vieira	  (2002)	  discutem	  como	  os	  recursos	  de	  data	  warehouse	  e	  data	  mining	  podem	  
ser	   utilizados	   para	   a	   avaliação	   do	   ensino	   a	   distância	   e	   propõe	   o	   ambiente	   MultiStar	   para	  
descoberta	  de	  conhecimento	  em	  data	  warehouse.	  Esta	  abordagem	  implica	  em	  uma	  mineração	  de	  
dados	  mais	  precisa.	  Além	  disso,	  este	  sistema	  também	  propõe	  a	  participação	  direta	  dos	  usuários,	  
tanto	  na	  mineração	  como	  na	  análise	  dos	  dados	  obtidos	  no	  processo.	  

3  METODOLOGIA	  

A	  metodologia	   aplicada	  nesse	  estudo	  para	   a	   realização	  do	  processo	  de	  KDD	   consistiu	  na	  
realização	  de	  um	  estudo	  de	   caso	  no	   IFRN	  Campus	  Apodi.	   Trata-‐se	  de	  uma	   instituição	  de	  ensino	  
médio	  e	  superior,	  localizada	  no	  interior	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  próximo	  à	  divisa	  com	  o	  
Estado	  do	  Ceará.	  	  
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Segundo	  Fayyad	  et	  al.	  (1996),	  o	  KDD	  é	  um	  conjunto	  de	  atividades	  contínuas,	  composto	  por	  
05	  (cinco)	  etapas:	  seleção	  de	  dados,	  pré-‐processamento,	  formatação,	  mineração	  de	  dados	  e	  pós-‐
processamento.	  

A	  primeira	  etapa,	  seleção	  de	  dados,	  tem	  o	  objetivo	  de	  selecionar	  os	  dados	  de	  interesse	  no	  
repositório	   de	   informações.	   Este	   trabalho	   utilizou	   os	   dados	   coletados,	   por	   meio	   de	   um	  
questionário	  digital	  contendo	  23	  perguntas,	  em	  uma	  pesquisa	  com	  os	  discentes,	  a	  partir	  do	  2º	  ano	  
letivo,	  dos	  4	  (quatro)	  Cursos	  Técnicos	  de	  Nível	  Médio	  Integrado	  ofertados	  pela	  instituição,	  a	  saber:	  
Agricultura,	  Biocombustíveis,	  Informática	  e	  Zootecnia.	  O	  questionário	  aplicado	  visava	  realizar	  um	  
levantamento	  dos	  dados	  socioeconômicos	  e	  de	  desempenho	  dos	  discentes.	  	  

Este	   trabalho	   considerou	   os	   dados	   de	   424	   discentes,	   que	   responderam	   aos	  
questionamentos	  de	   forma	  voluntária,	   correspondendo	  a,	  aproximadamente,	  90%	  dos	  discentes	  
que	  frequentam	  os	  cursos	  técnicos	  de	  nível	  médio	  integrado	  do	  IFRN	  Campus	  Apodi.	  

Após	   selecionar	   os	   dados,	   teve	   início	   a	   etapa	   de	   pré-‐processamento.	   Esta	   consistiu	   em	  
excluir	  os	  dados	  pouco	   relevantes	  para	  a	  pesquisa	  e	   selecionar	  os	  atributos	  de	  cada	  perfil	   a	   ser	  
descoberto	  na	  etapa	  de	  mineração	  de	  dados.	  Foram	  excluídos	  os	   resultados	  de	  desempenho	  de	  
algumas	   disciplinas	   que	   apresentavam	  baixas	   taxas	   de	   reprovação	   ou	   de	   conclusão,	   não	   sendo,	  
portanto,	  motivos	  de	  preocupação	  aparente.	  Essas	  disciplinas	  também	  não	  foram	  consideradas	  na	  
geração	  dos	  atributos	  para	  representação	  dos	  alunos.	  

A	  terceira	  etapa,	  formatação,	  consistiu	  na	  padronização	  das	  perguntas	  do	  questionário	  em	  
atributos,	   de	   modo	   que	   a	   mineração	   de	   dados	   fosse	   realizada	   satisfatoriamente.	   A	   Tabela	   1	  
apresenta	  os	  atributos	  gerados	  acompanhados	  de	  uma	  breve	  descrição.	  

Tabela	  1:	  Atributos	  considerados	  para	  representação	  dos	  perfis	  de	  estudantes.	  
Atributo	   Descrição	  
satisfacao_curso	   Grau	  de	  satisfação	  do	  aluno	  com	  o	  curso	  
sexo	   Sexo	  do	  aluno	  
como_se_desloca	   Tipo	  de	  transporte	  utilizado	  para	  chegar	  a	  instituição	  
n_pessoas_casa	   Número	  de	  pessoas	  que	  residem	  na	  casa	  do	  aluno	  
renda	  (R$)	   Renda	  da	  família	  do	  aluno	  
etnia	   Como	  o	  aluno	  se	  considera,	  quanto	  à	  etnia	  
reside_na_cidade	   Se	  o	  aluno	  reside	  em	  Apodi	  ou	  não	  

problemas_com_transp	   Se	  o	  aluno	  considera	  ter	  problemas	  com	  transporte	  para	  chegar	  a	  
instituição	  

casa_zona	   Se	  o	  aluno	  vive	  na	  zona	  rural	  ou	  urbana	  
com_quem_reside	   Com	  quais	  responsáveis	  o	  aluno	  reside	  

auxílio	   Se	   o	   aluno	   recebe	   algum	   auxílio	   da	   instituição	   (alimentação	   ou	  
transporte)	  

bolsa_acadêmica	   Se	  o	  aluno	  recebe	  alguma	  bolsa	  acadêmica	  
matemática	   Situação	   do	   aluno	   em	   matemática,	   referente	   às	   aprovações	   e	  
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reprovações	  

disciplinas_tec	   Situação	  do	  aluno	  nas	  matérias	  técnicas	  do	  seu	  curso	  referente	  às	  
aprovações	  e	  reprovações	  

coeficiente_rendimento	   Coeficiente	  de	  rendimento	  do	  aluno	  

Após	   a	   formatação	   dos	   dados,	   realizou-‐se	   a	   mineração	   de	   dados,	   etapa	   essencial	   do	  
processo	  de	  KDD.	  As	  principais	  tarefas	  de	  mineração	  de	  dados	  estão	  relacionadas	  à	  classificação,	  à	  
associação	  e	  ao	  agrupamento	  de	  padrões	  (FAYYAD	  et	  al.	  1996).	  Vale	  ressaltar	  que,	  para	  cada	  uma	  
dessas	  tarefas,	  há	  diferentes	  tipos	  de	  algoritmos,	  que,	  por	  sua	  vez,	  devem	  ser	  escolhidos	  conforme	  
o escopo	  e	  o	  objetivo	  do	  estudo.

Nesse	   trabalho,	   foi	   utilizada	   a	   tarefa	   de	   agrupamento	   (ou	   clusterização)	   sobre	   os	   dados	  
levantados.	   Esta	   atividade	   foi	   escolhida	   por	   classificar	   naturalmente	   os	   dados	   em	   diferentes	  
grupos	   pelo	   grau	   de	   semelhança	   entre	   eles,	   permitindo	   encontrar	   padrões	   por	   meio	   da	  
organização	  dos	  alunos	  em	  grupos,	  baseado	  nas	  semelhanças	  e	  diferenças	  destes.	  Os	  perfis	  foram	  
montados	  embasados	  em	  objetivos	  específicos,	  e	  a	  aplicação	  do	  algoritmo	  de	  mineração	  sobre	  os	  
atributos	  do	  perfil	  gerou	  os	  resultados	  dessa	  pesquisa.	  O	  algoritmo	  escolhido	  para	  esse	  trabalho	  
foi	   o	   Simple	   K-‐Means,	   comumente	   utilizado	   e	   investigado	   por	   implementar	   um	   método	   de	  
particionamento	  eficiente	  para	  classificar	  os	  dados	  em	  grupos	  (BOGORNY,2003).	  

Para	   realizar	   o	   processo	   de	   mineração	   de	   dados,	   foi	   utilizado	   o	   aplicativo	   Waikato	  
Environment	   for	   Knowledge	  Analysis	   (WEKA).	  O	  WEKA	  é	   uma	  biblioteca	   de	   algoritmos	   em	   Java,	  
cabendo	  ao	  usuário	  determinar	  a	  tarefa	  e	  o	  algoritmo	  que	  mais	  lhe	  convém.	  Para	  cada	  algoritmo,	  
há	   especificações	   a	   serem	   determinadas.	   No	   caso	   do	   Simple	   	   K-‐Means,	   as	   principais	  
caracterizações	  são:	  número	  de	  clusters,	  número	  de	   interações	  e	  “seed”.	  Tais	  dados	   influenciam	  
na	  margem	  de	  erro	  dos	  resultados.	  

Para	  cada	  perfil,	  foram	  definidas	  as	  especificações	  do	  Simple	  K-‐Means	  e	  um	  atributo	  chave,	  
baseando-‐se	  no	  objetivo	  daquele	  perfil.	  Após	  essas	  definições,	  os	  atributos	  chave	  de	  cada	  perfil	  
são	   combinados	   a	   outros	   atributos	   e	   submetidos	   ao	   algoritmo	   de	   mineração.	   Essa	   etapa	   foi	  
repetida	  até	  que	  se	  obtivessem	  atributos	  interligados	  e	  uma	  margem	  de	  erro	  próxima	  a	  zero.	  

A	  última	  etapa	  do	  processo	  de	  KDD,	  pós-‐processamento,	  consiste	  em	  analisar	  e	  validar	  os	  
resultados	   obtidos	   na	   etapa	   de	   mineração	   de	   dados,	   podendo	   haver	   repetição	   das	   etapas	  
anteriores,	  caso	  necessário.	  Nesse	  trabalho,	  essa	  etapa	  foi	  realizada	  repetidamente	  e	  contou	  com	  
o apoio	  da	  equipe	  técnico-‐pedagógica	  e	  dos	  coordenadores	  de	  curso	  do	  Campus	  Apodi.

4   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÕES	  

A	   seguir,	   há	   a	   apresentação	  dos	  perfis	   levantados	  e	  dos	   resultados	  obtidos.	  Vale	   ressaltar	  
que	  os	  valores	  dos	  atributos	  de	  cada	  cluster	  são	  aqueles	  que	  apresentam	  maiores	  proporções	  nas	  
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respostas	   dos	   alunos	   ao	   questionário,	   não	   devendo	   ser	   entendidos	   como	   a	   totalidade	   das	  
respostas.	  	  

4.1 Perfil 1: 

O	  IFRN	  Campus	  Apodi	  é	  uma	  instituição	  de	  ensino	  que	  atende	  alunos	  não	  só	  da	  cidade	  em	  
que	  está	   inserido,	  mas	  também	  das	  cidades	  circunvizinhas	  e	  por	  esse	  motivo	  a	   locomoção	  até	  a	  
instituição	   muitas	   vezes	   é	   um	   obstáculo	   para	   muitos.	   Assim,	   buscou	   identificar	   o	   perfil	   do	  
estudante	  que	  apresenta	  maior	  dificuldade	  para	  se	  locomover	  até	  a	  instituição.	  

Tabela	  2:	  Resultado	  do	  agrupamento	  para	  o	  primeiro	  perfil	  descoberto.	  

Atributos	   Cluster	  1	  
(112	  alunos)	  

Cluster	  2	  
(244	  alunos)	  

Cluster	  3	  
(68	  alunos)	  

como_se_desloca	   Transporte	  fretado	   Transporte	  fretado	   Transporte	  público	  
n_pessoas_casa	   5	   4	   4	  
renda	  (R$)	   788	   788	   Entre	  788	  e	  1000	  
reside_na_cidade	   Não	   Sim	   Não	  
problemas_com_transp	   Sim	   Não	   Não	  
casa_zona	   Zona	  urbana	   Zona	  urbana	   Zona	  urbana	  
auxílio	   Não	  possui	   Não	  possui	   Não	  possui	  

Analisando	   os	   dados	   da	   Tabela	   2,	   é	   possível	   verificar	   a	   existência	   de	   três	   grupos	   de	  
discentes,	   dois	   dos	   quais	   apontam	   para	   alunos	   que	   não	   têm	   problemas	   para	   se	   deslocar	   até	   o	  
Campus	  do	   IFRN	  e	  outro	  grupo	  que	  contempla	  os	  estudantes	  com	  dificuldades	  de	   locomoção.	  O	  
cluster	   1	   agrega	   os	   alunos	   que	   possuem	   dificuldade	   de	   locomoção	   até	   o	   instituto,	   residem	   em	  
outra	  cidade	  e	  tem	  renda	  familiar	  de	  um	  salário	  mínimo.	  Outrossim,	  não	  dispõem	  de	  transporte	  
público	  que	  os	   leve	  até	  o	   instituto,	  obrigando-‐os	  a	  dispor	  de	  recursos	  pecuniários	  para	  viabilizar	  
seu	  deslocamento	  até	  a	  instituição.	  	  

Os	  clusters	  2	  e	  3	  congregam	  os	  alunos	  que	  afirmam	  não	  ter	  problemas	  para	  se	  locomoverem	  
até	  a	  instituição.	  Os	  alunos	  do	  segundo	  cluster	  residem	  na	  cidade	  em	  que	  estudam,	  o	  que	  facilita,	  
sobremaneira,	  seu	  deslocamento.	  Já	  os	  discentes	  que	  compõem	  o	  terceiro	  cluster	  possuem	  renda	  
familiar	  acima	  da	  média	  e	  tem	  a	  disposição	  transporte	  público	  que	  realiza,	  diariamente,	  o	  percurso	  
até	  o	  Campus	  do	  IFRN.	  	  

Ainda	   analisando	   outras	   informações	   contidas	   nos	   clusters	   apresentados	   na	   Tabela	   2,	   é	  
possível	  notar	  que	  os	  auxílios	  ofertados	  pelo	  instituto	  não	  estão	  atingindo	  um	  número	  suficiente	  
de	  alunos,	  pois,	  em	  todos	  os	  grupos	  identificados,	  a	  maior	  parte	  dos	  discentes	  não	  possui	  qualquer	  
tipo	  de	  auxílio,	  seja	  transporte	  ou	  alimentação.	  Este	  fato	  é	  mais	  um	  agravante	  para	  os	  estudantes	  
carentes,	   neste	   caso	   os	   componentes	   do	   primeiro	   cluster.	   Outro	   fator	   a	   ser	   considerado	   diz	  
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respeito	   ao	   tamanho	   das	   famílias.	   Com	   uma	   renda	   per	   capita	   baixa	   e	   uma	   composição	   familiar	  
grande,	   fica	   difícil,	   para	   muitos	   pais,	   investir	   na	   educação	   dos	   filhos.	   Dessa	   forma,	   ressalta-‐se	   a	  
importância	  de	  políticas	  públicas	  voltadas	  para	  a	  área	  educacional.	  Escolarizar	  a	  população	  não	  só	  
aumenta	  seu	  padrão	  de	  renda,	  como	  também	  melhora	  sua	  qualidade	  de	  vida.	  

4.2 Perfil 2: 

O	  grau	  de	  satisfação	  dos	  alunos	  com	  seu	  curso	  é	  um	  fator	  muito	  importante	  para	  verificar	  se	  
o investimento	  realizado	  pelo	  governo	  e	  pela	  instituição	  está	  correspondendo	  às	  expectativas,	  de
modo	  que	  se	  possa	  identificar	  falhas,	  bem	  como	  evitar	  evasões	  e	  trancamentos.

Tabela	  3:	  Resultado	  do	  agrupamento	  para	  o	  segundo	  perfil	  descoberto.	  

Atributos	   Cluster	  1	  
(88	  alunos)	  

Cluster	  2	  
(264	  alunos)	  

Cluster	  3	  
(72	  alunos)	  

satisfacao_curso	   Muito	  satisfeito	   Satisfeito	   Pouco	  satisfeito	  

disciplinas_tec	   Aprovado	  em	  todas	   Aprovado	  em	  todas	   Reprovou	  em	  uma	  

matemática	   Aprovado	  sempre	   Aprovado	  sempre	   Reprovou	  uma	  vez	  

coeficiente_	  rendimento	   Entre	  70	  e	  80	   Entre	  70	  e	  80	   Entre	  60	  e	  70	  

Relacionando	   os	   atributos	   satisfacao_curso,	   disciplinas_tec,	   matemática	   e	  
coeficiente_rendimento,	  percebe-‐se	  que	  os	  alunos	  que	  já	  foram	  reprovados	  em	  alguma	  disciplina,	  
técnica	  ou	  propedêutica	  (como	  matemática,	  português,	  história,	  etc),	  tendem	  a	  serem	  insatisfeitos	  
com	   o	   curso.	   Em	   contrapartida,	   os	   alunos	   mais	   satisfeitos	   com	   seu	   curso	   nunca	   reprovaram	   em	  
nenhuma	   disciplina	   e	   possuem	   um	   coeficiente	   de	   rendimento	   maior	   do	   que	   os	   alunos	   não	  
satisfeitos.	  Vale	  salientar	  que	  a	  falta	  de	  interesse	  do	  aluno	  nas	  disciplinas	  técnicas	  do	  curso	  reflete	  
em	   sua	   reprovação	   nestas.	   Essa	   falta	   de	   interesse	   pode	   ocorre	   por	   diversos	   fatores,	   dentre	   os	   
quais	   destacam-‐se:	   falta	   de	   motivação,	   ausência	   de	   identificação	   do	   aluno	   com	   o	   curso	   e	   até	  
mesmo	   pouca	   dedicação	   do	   próprio	   aluno.	   Não	   foi	   encontrada	   qualquer	   relação	   de	   outros	  
atributos	  com	  os	  alunos	  que	  estão	  muito	  satisfeitos	  com	  seu	  curso.	  Uma	  possível	  conclusão	  é	  que	  
estes	  planejam	  permanecer	  na	  área	  de	  atuação	  do	  curso	  e,	  dessa	  forma,	  aproveitam	  ao	  máximo	  
os	  momentos	  dentro	  de	  sala	  de	  aula.	  

4.3 Perfil 3: 

O	   IFRN	   Campus	   Apodi	   conta	   com	   uma	   grande	   diversidade	   de	   alunos	   das	   mais	   diferentes	   
condições	    socioeconômicas.	    Esses	    fatores	    podem	    interferir	    no	    rendimento	    acadêmico	    dos	  
estudantes.	  Desse	  modo,	  cabe	  à	  instituição	  conhecer	  o	  perfil	  do	  educando	  que	  apresenta	  maiores	  
problemas	   acadêmicos	   e	   intervir	   por	   meio	   de	   algum	   auxílio	   estudantil	   ou	   de	   bolsas	   acadêmicas	   
(ex:	   bolsas	   de	   iniciação	   profissional,	   projetos	   de	   pesquisa,	   inovação	   e	   extensão),	   o	   que	   poderá	  
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contribuir	  para	  melhoria	  do	  desempenho	  dos	  discentes	  que	  possuem	  restrições	   financeiras	  que,	  
por	  vezes,	  afetam	  sua	  permanência	  no	  ambiente	  de	  ensino.	  

Tabela	  4:	  Resultado	  do	  agrupamento	  para	  o	  terceiro	  perfil	  descoberto.	  

Atributos	   Cluster	  1	  
(192	  alunos)	  

Cluster	  2	  
(108	  alunos)	  

Cluster	  3	  
(48	  alunos)	  

	  	  	  	  	  	  	  Cluster	  4	  
	  	  	  	  	  (76	  alunos)	  

n_pessoas_casa	   4	   3	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
renda	  (R$)	   Inferior	  a	  788	   Entre	  1500	  a	  2000	   788	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  788	  
reside_na_cidade	   Sim	   Sim	   Não	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  

problemas_com_transp	   Não	   Não	   Não	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  
com_quem_reside	   Pai	  e	  mãe	   Apenas	  mãe	   Pai	  e	  mãe	   	  	  	  	  	  	  	  Pai	  e	  mãe	  
auxílio	   Possui	   Não	  possui	   Não	  possui	   	  	  	  	  	  	  Não	  possui	  
bolsa_academica	   Não	  possui	   Não	  possui	   Possui	   	  	  	  	  	  	  Não	  possui	  
coef_rendimento	   Entre	  70	  e	  80	   Entre	  70	  e	  80	   Entre	  90	  e	  100	   	  	  	  Entre	  60	  e	  70	  

O	  processo	  de	  mineração	  de	  dados	  aplicado	  sobre	  os	  8	  atributos	  identificados	  na	  Tabela	  4	  
permitiu	   uma	   compreensão	   mais	   abrangente	   sobre	   a	   influência	   dos	   auxílios	   estudantis	   e	   das	  
bolsas	   acadêmicas	   sobre	   o	   rendimento	   dos	   alunos.	   Da	   mesma	   maneira,	   possibilitou	   também	  
analisar	  a	   relação	  existente	  entre	  desempenho,	  distância	  da	  cidade	  de	  origem	  e	  dificuldades	  de	  
locomoção.	  	  

Os	  alunos	  presentes	  no	  cluster	  1	  possuem	  renda	  inferior	  a	  um	  salário	  mínimo,	  residem	  na	  
cidade	   em	  que	   estudam,	   recebem	  algum	   auxílio	   do	   IFRN	   e	   possuem	  uma	   família	   relativamente	  
pequena	   e	   estabilizada,	  morando	   com	   o	   pai	   e	   a	  mãe.	   Relacionando	   esses	   dados,	   percebe-‐se	   o	  
perfil	  de	  um	  aluno	  que	  não	  sofre	  com	  tantos	  problemas	  externos	  à	  sua	  vida	  acadêmica,	  e	  mesmo	  
possuindo	   uma	   renda	   baixa,	   graças	   ao	   auxílio	   financeiro	   fornecido	   pela	   instituição,	   tem	   uma	  
preocupação	  a	  menos	  e	  conseguem	  ter	  um	  coeficiente	  acadêmico	  razoável,	  entre	  70%	  e	  80%.	  

No	   cluster	   2,	   há	   alunos	   com	   situação	   financeira	   estabilizada,	   não	   sendo	   necessária	   a	  
concessão	  de	  nenhum	  tipo	  de	  auxílio.	  	  Outra	  informação	  que	  os	  distingue	  dos	  demais	  clusters	  é	  o	  
fato	   de	   não	   possuírem	   uma	   estrutura	   familiar	   completa,	   residindo	   apenas	   com	   a	   mãe.	  
Considerando	   a	   faixa	   etária	   do	   público	   em	   estudo	   (entre	   14	   e	   18	   anos	   de	   idade),	   isto	   pode	  
contribuir	  para	  diminuição,	  em	  algum	  momento,	  no	  desempenho	  acadêmico.	   Logo,	   sempre	  que	  
possível,	  a	  instituição	  deve	  oferecer	  apoio	  psicológico	  aos	  discentes	  que	  estão	  nesta	  situação.	  

Os	  alunos	  presentes	  no	  terceiro	  agrupamento	  são	  os	  que	  apresentam	  melhor	  desempenho	  
acadêmico,	  possuem	  bolsa	  acadêmica	  oferta	  pela	  instituição,	  benefício	  este	  que	  deve	  ser	  sempre	  
assegurado.	   A	   importância	   da	   oferta	   de	   bolsas	   fica	   evidente	   ao	   observar	   outros	   dados	   desse	  
cluster,	  pois	  seus	  alunos	  não	  possuem	  problemas	  com	  transporte,	  mesmo	  possuindo	  uma	  renda	  
baixa	  e	  residindo	  em	  outra	  cidade.	  	  
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Os	   alunos	   do	   último	   cluster	   são	   os	   que	   requerem	   maior	   atenção	   dos	   gestores.	   Esses	  
passam	  por	  dificuldades	  financeiras,	  além	  de	  residirem	  em	  outras	  cidades.	  Esses	  fatores	  acabam	  
contribuindo	  para	  um	  desempenho	  abaixo	  da	  média.	  

Analisando	  esses	  perfis,	  percebe-‐se	  a	  importância	  da	  instituição	  sobre	  diferentes	  aspectos	  
da	   vida	   do	   aluno,	   devendo,	   sempre	   que	   possível,	   fornecer	   auxílio	   a	   alunos	   mais	   fragilizados	  
economicamente	  e	  que	  possam	  vir	  a	  ter	  motivos	  maiores	  para	  abandonar	  a	  instituição,	  como	  é	  o	  
caso	  dos	  alunos	  do	  quarto	  cluster,	  que	  podem	  ter	  que	  recorrer	  a	  algum	  trabalho	  para	  auxiliar	  na	  
renda	   da	   família	   e,	   por	   conseguinte,	   ter	   o	   desempenho	   acadêmico	   comprometido.	   Também	   é	  
importante	  o	  acompanhamento	  psicológico	  adequado	  aos	  alunos	  que	  mais	  necessitarem.	  

5   CONCLUSÃO	  

Devido	   à	   tecnologia	   da	   informação,	   nos	   dias	   atuais,	   é	   possível	   armazenar	   informações	  
institucionais	   de	   forma	   eficiente	   e	   segura	   em	   grandes	   repositórios	   de	   dados.	   No	   entanto,	   o	  
acúmulo	  desses	  dados	  pode	  ocultar	  informações	  que	  podem	  ser	  úteis	  no	  processo	  de	  tomada	  de	  
decisões	  de	  uma	  instituição.	  Uma	  das	  organizações	  que	  podem	  sofrer	  com	  este	  tipo	  de	  problema	  
são	   as	   instituições	   de	   ensino,	   já	   que	   armazenam	   um	   grande	   volume	   de	   informações	   de	   um	  
número	  crescente	  de	  alunos.	  	  

Este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  aplicar	  o	  processo	  de	  KDD	  em	  dados	  educacionais	  a	  fim	  
de	   descobrir	   perfis	   de	   alunos,	   com	   base	   em	   seus	   dados	   socioeconômicos	   e	   em	   sua	   trajetória	  
estudantil.	  Com	  os	  perfis	  descobertos,	  foi	  possível	  identificar	  indicadores	  positivos	  e/ou	  negativos	  
que	  ajudarão	  no	  processo	  de	  tomada	  de	  decisão	  por	  parte	  da	  administração	  do	  estabelecimento	  
de	  ensino.	   Este	  artigo	   foi	   realizado	  visando	  ajudar	  os	   gestores	  do	   IFRN	  Campus	   Apodi,	   porém	  a	  
metodologia	  pode	  ser	  aplicada	  em	  qualquer	  instituição	  de	  ensino,	  seja	  pública	  ou	  privada.	  	  

Utilizar	   um	   recurso	   como	   o	   processo	   de	   KDD	   pode	   ajudar	   bastante	   os	   gestores	   de	  
instituições	   de	   ensino,	   uma	   vez	   que	   a	   aplicação	   de	   técnicas	   computacionais	   pode	   gerar	  
informações	   úteis	   para	   tomada	   de	   decisões	   pedagógicas	   que	   favoreçam	   o	   processo	   ensino-‐
aprendizagem	  dos	  estudantes.	  	  

É	   importante	   ressaltar	   que	   ainda	   não	   é	   possível	   concluir	   se	   os	   resultados	   apresentados	  
neste	   artigo	   são	   completamente	   significativos.	   Entretanto,	   as	   informações	   descobertas	   poderão	  
ser	  utilizadas	  para	  apoiar	  as	  reuniões	  pedagógicas	  visando	  a	  formação	  de	  grupos	  de	  discentes	  mais	  
homogêneos.	   Outrossim,	   espera-‐se	   que	   com	   os	   resultados	   obtidos,	   estratégias	   pedagógicas	  
preventivas,	  paliativas	  ou	  remediadores	  sejam	  formuladas	  e	  aplicadas	  no	  IFRN	  Campus	  Apodi.	  
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RESUMO 

A criação em cativeiro de camarão, também chamada 
de carcinicultura, vem se destacando como uma 
importante atividade econômica no Brasil e no 
mundo. Para atender a essa crescente demanda, a 
criação em cativeiros torna-se uma boa alternativa. 
Uma vez que o grande diferencial do camarão 
oriundo da carcinicultura em relação ao camarão 
extrativo está relacionado ao controle de produção, 
que dentre outros fatores, deve permitir, identificar e 
corrigir problemas ou falhas que porventura ocorram 
ao longo do ciclo produtivo. Para a implementação de 
um sistema de automação é necessário pensar em 
sua viabilidade, seja ela econômica, ou mesmo de sua 

aplicação. No caso em estudo, a carcinicultura, 
principalmente, no Rio Grande do Norte é por muitas 
vezes artesanal. A placa de prototipagem Arduino é 
capaz de incorporar sensores que permitem sentir a 
mudança de estado no ambiente que o cerca, e por 
meio da recepção de sinais interagir com este 
ambiente. A proposta deste trabalho é o estudo e 
viabilidade de uma nova tecnologia aplicada a 
carcinicultura. Propor um sistema de monitoramento 
e automatização dos principais parâmetros, na fase 
de cultivo, deverá influenciar positivamente esta 
atividade econômica.  

PALAVRAS-CHAVE: automatização, carcinicultura, controle, arduino. 

ABSTRACT 

The creation of shrimp in captivity, also called shrimp 
farming, has emerged as an important economic 
activity in Brazil and worldwide. To meet this growing 
demand, the creation in captivity becomes a good 
alternative. Once the great advantage of the shrimp 
coming from the shrimp in relation to the extractive 
shrimp is related to production control, which among 
other factors, should allow, identify and correct 
problems or failures that may occur during the 
production cycle. For the implementation of an 
automation system it is necessary to think about their 
viability, whether economic, or even of their 

application. In this particular case, the shrimp 
farming, mainly in Rio Grande do Norte is why often 
handmade. The Arduino prototyping board is able to 
incorporate sensors to sense the state of change in 
the environment that surrounds it, and by receiving 
signals interact with this environment. The purpose of 
this work is the study and viability of a new 
technology applied to shrimp farming. Propose a 
system for monitoring and automation of key 
parameters, in the growing phase, should positively 
influence this economic activity.  

KEY-WORDS: automation, shrimp, control, arduino. 

PROPOSAL FOR AN AUTONOMATION AND CONTROL SYSTEM
 FOR SHRIMO FARMING 
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1 INTRODUÇÃO

A criação em cativeiro de camarão, também chamada de carcinicultura, vem se destacando 

como uma importante atividade econômica no Brasil e no mundo. A procura crescente por uma 

alimentação equilibrada e saudável também contribui para o aumento de seu consumo. Para 

atender a essa crescente demanda, a criação em cativeiros torna-se uma boa alternativa, 

(OSTRENKY, 2008).  

No Brasil, a região Nordeste é responsável pela maior produção de camarão em cativeiro, 

com destaque para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. No Rio Grande do Norte a 

maior produção concentra-se na microrregião sul do estado e da costa branca. No entanto, a falta 

de investimento, as dificuldades de se obter licenças, a falta de profissionais capacitados e, 

principalmente, a falta de tecnologia, torna a atividade mal estruturada, (OSTRENKY, 2008; 

SIDONIO, 2011). 

Entre as fases de cultivo do camarão, compreendidas pela: reprodução, desova, pós-larvas 

e por último a engorda, há uma perda de aproximadamente 70% de toda produção. Tal perda, 

devido, principalmente, ao mau controle dos parâmetros (temperatura, oxigênio, amônia, pH, 

etc.), ou seja, após todas as fases, apenas, aproximadamente, 30% de toda a quantidade de 

camarão tornou-se apto ao consumo, (ORMOND, 2004; SOUZA, 2005). 

Uma vez que o grande diferencial do camarão oriundo da carcinicultura em relação ao 

camarão extrativo está relacionado ao controle de produção, que dentre outros fatores, deve 

permitir, identificar e corrigir problemas ou falhas que porventura ocorram ao longo do ciclo 

produtivo, (SOUZA, 2005). 

Em busca de produção e lucros maiores, torna-se necessário reavaliar a tecnologia 

investida, e readaptá-la a demanda de produção, visto que, o crescimento da produção de 

camarão está ligado proporcionalmente a implementação de tecnologia e o uso de equipamentos, 

como por exemplo, aeradores e máquinas de despesca, que inclusive ajudaram a aumentar 

consideravelmente a produção na década passada. 

Seguindo esta linha de raciocínio, acreditamos que para uma maior produção o uso de uma 

tecnologia mais eficaz, que faça um controle intensivo dos parâmetros de sobrevivência do 

camarão, durante 24 horas, irá como consequência aumentar a produtividade e os lucros do 

produtor.  

Para a implementação de um sistema de automação é necessário pensar em sua 

viabilidade, seja ela econômica, ou mesmo de sua aplicação. No caso em estudo, a carcinicultura, 

principalmente, no Rio Grande do Norte é por muitas vezes artesanal, (ROCHA, 2012).  
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Neste sentido, não é possível ignorar o custo financeiro necessário para implementação e 

manutenção. Por este motivo, o trabalho em questão propõe o usa de uma plataforma de 

prototipagem eletrônica, open-source, que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de 

usar, chamada de Arduino. (OLIVEIRA, 2015). 

A placa de prototipagem Arduino é capaz de incorporar sensores que permitem sentir a 

mudança de estado no ambiente que o cerca, e por meio da recepção de sinais interagir com este 

ambiente, que seja, por meio do acionamento de alarmes, motores e outros. Com o Arduino é 

possível criar projetos acessíveis, de baixo custo, fáceis de usar e escaláveis. As possibilidades são 

variadas já que é possível o uso de placas de expansão (shields), capazes de adicionar variadas 

funções. (MCROBERTS, 2011). 

O Arduino, já é adotado em projeto na robótica, automação, segurança dentre outros. Os 

projetos feitos nessa placa de prototipagem podem ser autônomos ou podem comunicar-se com 

um computador. (BASCONCELLO). 

A proposta deste trabalho é o estudo e viabilidade de uma nova tecnologia aplicada a 

carcinicultura. Propor um sistema de monitoramento e automatização dos principais parâmetros, 

na fase de cultivo, deverá influenciar positivamente esta atividade econômica. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Brasil apresenta grande potencial à produção aquícola. Analisando as dimensões 

geográficas nacionais, percebemos que somos o país com a maior reserva de água doce do 

mundo, ou seja, temos um grande porte hídrico e de biodiversidade disponível. Temos uma costa 

com 7 mil e 367 km de extensão, demonstrando a gigantesca área propícia à aquicultura litorânea 

de diversas espécies (peixe, algas, ostras etc.).  Porém, a falta de uma tecnologia especifica, torna 

a atividade mal estruturada no país, (OSTRENKY, 2008). 

A aquicultura no Brasil apresenta resultados abaixo do esperado, por isso, é positiva 

qualquer iniciativa que tire proveito do lado negativo da produção aquícola como uma 

oportunidade de crescimento e investimento para atingir uma produção mais eficiente e lucrativa. 

Um dos ramos aquícolas que tem sofrido com esses problemas é a produção de camarão em 

cativeiro, um dos ramos da aquicultura, (SIDONIO, 2011).  

Para que o camarão esteja apto à comercialização, ele deve passar por três fazes em toda 

sua produção, a primeira fase compreende a maturação, reprodução, desova e crescimento das 

pós-larvas, este é um trabalho dos laboratórios e das empresas voltadas à larvicultura, a segunda 

diz respeito à aclimatização das pós-larvas (PL), que visa colocar os parâmetros físico-químicos da 

água das PLs que vieram da empresa de larvicultura em estado de equilíbrio com a água da 

fazenda de engorda e, por último, a engorda, nesta ocorrerá todo o processo de crescimento das 

PLs, este é um trabalho de responsabilidade da fazenda que as adquiriu, (SOUZA, 2005). 
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Segundo Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão 

(ABCC), o Rio Grande do Norte (RN), destaca-se como um dos maiores produtores de camarão do 

Brasil, chegando a uma incrível produção de 54 toneladas, entre os anos 2003 e 2004, porém, essa 

marca grandiosa na economia “carcineira” brasileira, e até mundial, decaiu por volta de 2006, 

perdendo seu posto de maior produtor do Brasil para o Ceará (CE). O RN apresenta uma enorme 

área propícia para a produção de camarão, (ROCHA, 2012). 

O RN vem tentando retornar para o posto de maior produtor de camarão do Brasil. Este é 

um trabalho difícil, pois exige pesquisas e investimentos, que deveriam ser feitos pelo governo e 

produtores. O RN tem grande potencial para tal produção e ainda apresenta importantes números 

na economia brasileira, (ROCHA, 2012). 

As placas Arduino são placas de baixo custo e visam o desenvolvimento de prototipos 

eletrônicos e sistemas interativos. As placas Arduinos interagem com quase todos os sistemas 

eletrônicos. Sendo assim, é capaz de enviar dados captados por sensores a um computador ou 

sistema remoto. Esta plataforma é formada por software e hardware, (OLIVEIRA, 2015). 

A placa Arduino uma espécie de sistema que pode ser usada até por amadores devido a 

facilidade de implementação. Ela possui baixo custo, pode ser programada, tem componentes 

baratos e diversos e pode ser conectada nas mais diversas fontes de energia, (OLIVEIRA, 2015). 

Para construir um protótipo é muito simples: escrever o programa usando sua a interface 

Arduino, conectar em um computador por porta USB, compilar a programação e enviá-la à placa. 

Sendo ainda capaz de enviar dados captados por sensores à um computador ou sistema remoto, 

(MCROBERTS, 2011; BASCONCELLO, 2015). 

3 METODOLOGIA

Com o objetivo de estudar a viabilidade de um sistema de controle automático de baixo 

custo para carcinicultura este trabalho está divido em cinco etapas. Na etapa inicial, consiste em 

um estudo bibliográfico, pesquisa em campo, entrevistas com os produtores de camarão da 

microrregião sul e da costa branca do estado do Rio Grande do Norte. Na segunda etapa, 

levantamento das variáveis (parâmetros) a serem monitoradas no processo de cultivo do camarão. 

Na terceira etapa, escolha de um sistema que atenda a proposta. Na quarta etapa, construção de 

algoritmo e programação, ou codificação, da placa Arduino que será utilizada para monitoramento 

e controle das variáveis do processo. Na quinta etapa, espera-se obter resultados satisfatórios 

conforme a proposta. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES

O sistema de automação e controle aqui proposto tem como objetivo realizar leituras 

de variáveis no ambiente de cultivo do camarão, tais como: temperatura, pH, oxigênio. 

Essas informações serão tratadas pela placa controladora Arduino. Uma vez definido os 

parâmetros de controle, ou valores referenciais, aqui chamados de set-points, o sistema pode 

comparar o que foi lido pelos sensores com os valores pré-estabelecidos. 

Costuma-se dizer que o carcinicultor não cultiva o camarão, mas sim a água de seus 

viveiros, desta forma, controlar os parâmetros físicos e químicos da água usada no cultivo, é fator 

primordial que garante a sobrevivência, saúde e qualidade do crustáceo.  

A temperatura é um parâmetro físico que deve ser controlado com muito cuidado, pois o 

camarão é um organismo pecilotérmico, ele tende a elevar e diminuir sua temperatura interna de 

acordo com o ambiente, ou seja, quando o clima está frio, a temperatura do crustáceo também 

estará fria, da mesma forma com temperaturas mais elevadas, influenciando diretamente no seu 

metabolismo. A temperatura ideal está compreendida entre 20°C e 32°C, (BARBIERI, 2002; ALVES, 

2007; ROSS, 1997). 

O oxigênio é o mais importante e vital elemento à vida de todo ser vivo, obviamente, ele é 

o parâmetro que deve ser examinado com maior frequência. A quantidade de oxigênio deve estar

acima 4 e abaixo de 10 ppm (partes por milhão), porém abaixo de 4 ppm, o camarão entra em

estado de estresse e fica debilitado, e abaixo de 1,5 ppm, a mortalidade do organismo é certa,

(BARBIERI, 2002; ALVES, 2007).

O potencial hidrogeniônico (pH) deve ser medido para saber a concentração de íons 

hidrogênio dissolvidos na solução (água do viveiro) através de cálculos logarítmicos. O nível 

considerado ideal está entre 7,5 e 9, por isso, manter este parâmetro bem ajustado garante a vida 

e o crescimento de forma saudável, (BARBIERI, 2002). 

O controle desses parâmetros de forma eficaz dentro de um sistema de produção, diz 

respeito a estabelecer os níveis de acordo com a necessidade do animal. A produção deve ter seus 

parâmetros monitorados bem definidos para uma maior qualidade do produto e uma maior 

rentabilidade para o produtor. 

Tabela 1: Valores de referência set-points. 

Parâmetros Valor mínimo Valor máximo Valor Ideal 

Oxigênio 4mg L-1 10 mg L-1 >5mg L-1 a 10mg L-1 <

pH 7 9 >7,5 a 9<

Temperatura 20°C 32°C >24°C à 30°C<
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Espera-se como este trabalho, estimar o custo benefício da implementação do sistema de 

automação para carcinicultura, através da utilização de um sistema de controle automático que 

utilize hardware de fácil aquisição e manutenção, simples de programar e operar, assim como 

utilizar sensores de medição das variáveis de processo com baixo custo, alta sensibilidade e 

confiabilidade.  

Figura 1. Diagrama de funcionamento do sistema. 

Este trabalho pretende permitir entre outras coisas um sistema viável para o produtor, 

capaz de propiciar maior produtividade ao cultivo de camarão. Assim, aumentando sua produção 

e lucros. Com a implementação desse sistema é possível não só controlar as variáveis indicadas, 

mas também direcionar as informações coletadas para um sistema supervisório, local ou remoto 

em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais rápida. Em uma proposta futura deste 

trabalho será possível visualizar um histórico semanal ou mensal, através do armazenamento de 

dados em um sistema de banco de dados. 

5 CONCLUSÃO

Conclui-se então com esse trabalho que a implementação de um sistema de controle 

automático trará resultados satisfatórios para a carcinicultura. Justificando o seu custo os 

benefícios de sua implementação, através de um controle intensivo da produção, por meio de um 

sistema de fácil aquisição e manutenção, simples de programar e operar, assim como utilizar 

sensores de medição das variáveis no processo de cultivo de baixo custo, alta sensibilidade e 

confiabilidade. 
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Este trabalho assegura a viabilidade da implementação desse sistema, trazendo para o 

carcinicultor uma maior rentabilidade e qualidade de produção. O monitoramento das variáveis 

pelo sistema, que pode ser local, ou mesmo móvel em tempo real, permitirá tomadas de decisão 

mais corretas e ágeis. Uma proposta futura deste projeto é manter um histórico mensal ou 

semanal das variáveis lidas, e através de um sistema de informação controlar e arquivar melhor os 

dados coletados. 
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RESUMO 

O Equaly consiste num aplicativo, direcionado ao 
sistema operacional Android e que tem como público-
alvo alunos do ensino médio, relacionado ao campo 
matemático dos polinômios, um dos que mais 
apresenta dificuldades de ensino. Sua primeira versão 
calcula analiticamente raízes de equações polinomiais 
de grau menor ou igual a dois, posteriormente 
estendendo-se a resoluções numéricas das que 

tenham grau maior que dois. Além disso, plota gráficos 
com funcionalidades interativas para polinômios de 
qualquer grau. Foi majoritariamente desenvolvido na 
IDE Android Studio, usando-se a IDE Netbeans para a 
construção de códigos independentes da plataforma 
Android, nas linguagens de programação e marcação 
Java e XML, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: equações polinomiais, android, plotagem de gráficos 

EQUALY – SOLVING POLYNOMIAL EQUATIONS AND DISPLAYING THEM AT 
CARTESIAN PLANE 

ABSTRACT 

Equaly consists of an application directed to the 
Android operational system, which has high school 
students as its target audience. The application 
approaches the mathematical field of the polynomials, 
which is one of the fields that presents the most 
educational difficulties. Its first version analytically 
estimates the roots of polynomial equations with a 
degree equal or lesser than two, posteriorly including 

the numerical resolution of the ones with a greater 
than two degree. Furthermore, it plots interactive-
featured graphics for polynomials of any degree. It was 
predominantly developed in the Android Studio IDE, 
while the Netbeans IDE was used for the construction 
of independent codes of the Android platform, whose 
programming and markup languages used were, 
respectively, Java and XML.

KEY-WORDS: polynomial equations, android, graph plotting. 

1522



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

A história dos polinômios está intrinsicamente ligada à história da Álgebra. Os babilônios, 

por volta de 4000 a.C., já conheciam métodos para a resolução de equações quadráticas, por 

exemplo. Desde então, cada vez mais avanços vêm sendo alcançados no estudo desse campo da 

Matemática. 

A importância do tema na sociedade atual é inegável. Problemas cotidianos que envolvam o 

uso de funções, por exemplo, são um bom exemplo disso, visto que toda função pode ser tratada 

como um polinômio. O cálculo de áreas e volumes é outra situação a ser citada. Entretanto, além 

de a própria Matemática não ser considerada atrativa por grande parte dos estudantes atualmente, 

os polinômios são vistos com indiferença, sobretudo pela forma com que geralmente são abordados 

pelos professores. A dificuldade natural para lidar com a área, aliada à maneira que pode não ser 

muito satisfatória de ensinar o assunto e aos obstáculos encontrados durantes as tentativas de 

reforçar o que foi aprendido em casa, formam o quadro vigente do aprendizado sobre o tema. 

Os smartphones são, em contrapartida, moda entre jovens e adultos de todas as idades, 

sendo tidos como acessórios praticamente obrigatórios na vida de todos. A praticidade e a riqueza 

gráfica que possuem vêm ajudando a consolidar este quadro, unindo um objeto de apreço com um 

assunto não muito apreciada, e comumente temida, por uma parcela considerável e preocupante 

da população. É nótoria a imprescindibilidade de desenvolver estratégias de educação que 

envolvam o uso de smartphones em virtude da grande quantidade de recursos e potencialidades 

possuídos por eles. 

Assim, integrar o estudo da Matemática ao uso de smartphones torna-se uma solução viável 

e evidentemente necessária, tendo em vista a baixa atratividade da disciplina e o poder desses 

aparelhos cada vez mais comuns na realidade dos estudantes atualmente. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Java 

Java, que surgiu na década de 1990, é uma das linguagens de programação mais utilizadas 

atualmente. Um dos fatores que a conferem tanta fama é o fato de ela ser multiplataforma. Tal 

versatilidade se dá em virtude de os programas desenvolvidos na linguagem serem executados 

numa máquina virtual nativa do próprio Java (Java Virtual Machine, ou JVM). Quando um arquivo 

.java é compilado, gera-se um arquivo .class (bytecode, próximo a códigos de baixo nível) que pode 

ser lido e executado pela JVM independentemente do sistema operacional utilizado, bastando que 

o computador tenha a máquina virtual instalada.
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É, também, uma linguagem orientada a objetos (OO). Objetos, no paradigma OO, são tipos 

de dados que possuem comportamentos específicos. Estão associados a Classes, que ditam a forma 

como irão se comportar através de atributos e métodos. 

2.2 Polinômios 

Recebem a denominação polinômio expressões algébricas que obedecem ao formato da 

Fórmula (1). 
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n

n
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n
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  (1) 

Na Fórmula (1), an, an–1, ..., a0 são os coeficientes; anxn, an–1xn–1, ..., a0, os termos e x, a variável 

do polinômio, cujos expoentes restringem-se ao conjunto dos números naturais. Os polinômios de 

um, dois e três termos possuem nomeações alternativas: monômio, binômio e trinômio, 

respectivamente. O coeficiente junto à variável de maior expoente é o coeficiente dominante, 

sendo o expoente da respectiva variável o grau do polinômio. 

A um polinômio qualquer pode-se associar uma função f: C→ C, definida pelo polinômio ao 

qual está associada, opcionalmente chamada função polinomial. Dado um polinômio f e uma 

variável complexa α, o resultado obtido substituindo-se x por α e realizando-se os cálculos é o valor 

numérico f(α), descrito na Equação (2). 
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Caso o valor numérico seja igual a zero, o complexo α é denominado raiz do polinômio f. 

2.2.1 Extração de raízes de equações polinomiais  

Para resolver equações polinomiais do primeiro grau, que estão na forma ax + b = 0, 

costumeiramente usa-se a fórmula descrita na Equação (3). No caso de equações polinomiais, usa-

se a fórmula de Bhaskara, descrita na Equação (4). 
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2.3 Android 

    A empresa Google, juntamente com a Open Handset Alliance, grupo de empresas voltado 

para o investimento em tecnologias móveis, é responsável pela criação do sistema operacional de 

código aberto Android, voltado exclusivamente para dispositivos portáteis, e, portanto, 

amplamente conhecido por sua presença em smartphones e tablets. 

   O seu kit de desenvolvimento de software, o SDK, fornece as ferramentas necessárias para 

a construção de novas aplicações e jogos, usando a linguagem de programação JAVA. Na plataforma, 

o código é escrito e então compilado um APK (Android package, que em português significa “pacote

Android”) que posteriormente será utilizado para a instalação do aplicativo nos dispositivos.

3 METODOLOGIA 

A metodologia empregada no presente projeto consiste em realizar o estudo mais 

aprofundado através de livros e pesquisas na Internet acerca dos polinômios e das ferramentas 

usadas para então começar de fato a criação do aplicativo. O aprendizado sobre a plataforma 

Android Studio adveio principalmente do site direcionado aos próprios desenvolvedores que fazem 

uso do ambiente de desenvolvimento integrado, no qual a empresa Google oferece informações e 

tutorias sobre a construção de aplicações usando o Android Studio, fornece o suporte necessário 

para a implementação do aplicativo de forma que este possa ser usado em diversas versões do 

sistema operacional e em mais de uma plataforma móvel. O seu kit de desenvolvimento de software 

promove facilidade para a elaboração do aplicativo de forma que este possa ser usado em diversas 

versões do sistema operacional e em mais de uma plataforma móvel, usando a linguagem de 

programação JAVA e a linguagem de marcação XML, que serão usados em sistemas Android. 

Por meio deste mecanimo houve a possibilidade de criar os elementos da partes gráfica nos 

quais o usuário pode escolher entre calcular as raízes de funções polinomiais de primeiro grau ou 

de grau maior que 2, que requerem cálculos mais robustos do que os do outro caso. Cada Activity 

corresponde a uma tela do aplicativo e é responsável pelos tratamento dos eventos que ocorrem 

nela. Dessa forma, para haver o acesso de uma Activity para outra é necessário inserir um botão na 

primeira Activity que ao ser clicado executará um método que instancia um objeto da classe Intent 

(que em português quer dizer “Intenção”), que é basicamente uma definição abstrata de como deve 

ser um determinado funcionamento. O novo objeto deve receber a referência para a atividade de 

origem usando-se a palavra “this” para remeter à Activity onde a intenção está sendo criada e a 

classe que representa a atividade que deseja-se abrir. Logo após, chama-se de fato a próxima 

Activity por meio do comando startActivity, que recebe como parâmetro o nome do objeto Intent 

instanciado anteriormente. 

Em seguida, há a janela na qual serão inseridos os dados e, depois de o botão com o método 

responsável ser acionado, o gráfico é gerado a fim de mostrar como a função em questão funciona. 

O gráfico é desenhado e controlado por causa da classe Canvas, cuja função é justamente permitir 
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que o desenvolvedor desenhe gráficos ou animações na View, ou Visão, que é aquilo que pode ser 

visto por quem usa o aplicativo por meio de uma interface gráfica. Com o auxílio desta classe, faz-

se a plotter do gráfico, que consiste em fazer uma linha reta entre dois pontos próximos, parecendo 

uma curva quando há várias retas. A partir desse plotter, há, assim, a base para a plottagem, ou 

seja, para a visualização do comportamento de determinada função polinomial como desejado pelo 

usuário. 

Além das funcionalidades já citadas, há a função de ampliar o gráfico com o movimento de 

pinça realizado com os dedos, que é possível através da mudança de escala. A ferramenta para 

mover o mesmo também está presente no projeto, criada com a entrada da posição final do dedo, 

diminuindo-a da posição inicial e em seguida somando ou subtraindo essa diferença das 

coordenadas do centro do gráfico. 

Em relação à programação para realizar a extração de raízes de funções polinomiais de 

primeiro grau na forma de f(x) = ax + b, o suporte oferecido pelo Android Studio bastou para as 

necessidades referente aos cálculos, já que estes consistem basicamente na divisão do termo 

constante com sinal inverso(-b) pelo o coeficiente de x (a). 

Quanto à parcela do código que diz respeito à classe responsável pela resolução das 

equações de segundo grau, a plataforma usada para estes cálculos que precisam ser mais 

elaborados é o ambiente de desenvolvimento integrado, ou  Integrated Development 

Environment (IDE) Netbeans, que fornece as ferramentas para desenvolvedores interessados em

aplicações Java, tanto para desktops quanto dispositivos móveis ou para Web, apresentando-se 

como um editor que oferece auxílio ao programador para diversas linguagens de programação, 

como Java e C/C++, e linguagens de marcação, sendo notável seu suporte para HTML5. A classe 

mencionada foca em tipos de retorno de modo que tornem mais fácil a interpretação pela View, a 

fim de diminuir a probabilidade de haver erros durante a execução. 

Para resolver as equações de grau igual ou maior que 3, o método utilizado será resolução 

numérica. Faz-se a analise teórica e gráfica da função, observando elementos como intervalos de 

crescimento e decrescimento, pontos de máximo e mínimo, concavidade, dentre outras 

características do comportamento da função estudada. Refina-se os valores obtidos por meio da 

aplicação de métodos numéricos específicos designados para o aprimoramento de raízes.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A view do Android responsável por desenhar o gráfico de polinômios, incluindo suas funções 

de zoom e movimentação, foi desenvolvida. Também o foram as classes Java que resolvem, no 

conjunto dos números complexos, equações de primeiro e segundo grau. Nessas estão tratados 

todos os possíveis formatos de raízes considerando coeficientes racionais. Já foi pensada a interface 

gráfica do aplicativo, que possuirá espaços para que o usuário informe o grau de equações 

polinomiais e insira os coeficientes destas. Como mostrado na Figura 1, o Equaly exibe corretamente 
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o gráfico de funções polinomiais, em questão as de primeiro e segundo grau, cujo gráfico consiste

numa reta e numa parábola, respectivamente.

a) b) 

Figura 1: Exibição de gráfico de equações polinomiais – a) primeiro grau; b) segundo grau. 

A decisão de calcular numericamente as raízes de polinômios cujo grau seja maior que dois 

leva em conta a viabilidade do processo. Apesar de existirem os métodos de Cardano-Tartaglia, para 

polinômios do terceiro grau, e Ferrari, que reduz os de quarto grau ao terceiro, são abordados no 

ensino superior em virtude de sua complexidade. A nível de ensino médio, a resolução de equações 

cúbicas ou mais complexas consiste na redução destas a equações de segundo grau, facilmente 

calculáveis pela fórmula de Bhaskara. Tal redução, entretanto, não atende a todos os casos visto 

que só pode ser feita quando se conhece uma raiz racional do polinômio, encontrada pelo método 

das raízes racionais, limitado aos que possuem apenas coeficientes inteiros.  

5 CONCLUSÃO 

É notável o surgimento e a eficiência de jogos e outros tipos de aplicativos voltados para a 

área da educação, tendo em vista que é um meio de ensinar ou aprender de modo mais fácil e 

interativo. Sendo assim, a aplicação na qual o presente projeto consiste cumpre com seu objetivo 

de apresentar uma área de certo modo desprezada pelos estudantes de ensino médio, já que muitos 

veem apenas fórmulas a decorar, de uma maneira mais visualmente agradável. Pode-se dizer, 

então, que a possibilidade de visualizar o comportamento das equações polinomiais é capaz de 

trazer um ânimo a mais para os alunos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA AUXILIAR NO 
CONTROLE DE DIETAS
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RESUMO 

É notável que, atualmente em nossa na sociedade, há 
grande preocupação em relação a alimentação 
saudável. Porém, são muitos os casos daqueles que 
não conseguem se manter focados na dieta devido à 
dificuldade em adequar-se às metas e prescrições de 
quantidades consideráveis de diferentes alimentos. 
Tendo em vista que este problema, em grande parte 
dos casos, é causado pela dificuldade de estar sempre 
atento aos horários de cada refeição, estabeleceu-se o 
objetivo de desenvolver uma aplicação móvel que seja 
capaz de tornar a execução de uma dieta bem definida 

de forma prática e eficaz com sua função de alarme. 
Para isso, considerou-se a potencialidade dos 
smartphones que se popularizaram no mundo e 
agregam cada vez mais funcionalidades por meio de 
aplicativos. O presente artigo tem como objetivo 
apresentar os resultados parciais do projeto de 
pesquisa em andamento bem como a perspectiva que 
se tem para o prosseguimento das atividades.  

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo, Móvel, Multi-plataforma, Saúde, Alimentação. 

APPLICATION DEVELOPMENT OF A MOBILE TO ASSIST IN CONTROL 
DIETS

ABSTRACT 

It is remarkable that today in our society, there is great 
concern about healthy eating. However, there are 
many cases of those who can not keep focused on diet 
due to the difficulty in adapting to the goals and 
provisions of considerable amounts of different foods. 
In view of this problem, in most cases, it is caused by 
the difficulty of always being aware of the time of each 
meal, was established in order to develop a mobile 

application that is capable of making the execution of 
a well-defined diet practical and effective way to its 
alarm function. For this, we considered the potential 
of smartphones that became popular in the world and 
increasingly add functionality through applications. 
This article aims to present the partial results of the 
research project in progress and the prospect that one 
has for the continuation of activities. 

KEY-WORDS: Application, Mobile, Cross-platform, Health, Alimentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alimentação é essencial para a saúde do ser humano. E muito mais importante é a 

diversificação dos alimentos, as inúmeras combinações entre eles e, sobretudo, a forma com que 

são consumidos diariamente. Para manter uma alimentação de qualidade é preciso controlar o que 

e quanto se come fazendo refeições em horários semelhantes todos os dias, consumindo com 

atenção e sem pressa, favorecendo a digestão dos alimentos (BRASIL, 2014). 

Porém, um problema bastante comum é a dificuldade com que a maioria das pessoas têm 

para manter a regularidade na alimentação e adequação aos novos hábitos alimentares. 

Consequentemente, aderem às dietas genéricas sem qualquer acompanhamento de um 

profissional da saúde.  As dietas “milagrosas” estão longe de serem soluções perfeitas e comumente 

trazem efeitos colaterais indesejados (GOMES, 2013). A consequência disto, infelizmente, é a 

grande frustação que os leva à desistência gerando grandes impactos negativos na saúde. 

Paralelamente, a tecnologia dos celulares inteligentes, ou smartphones, avançou muito nos 

últimos anos, agregando a cada nova versão uma gama maior de tarefas tornando-se cada vez mais 

simples, práticos e portáteis. O mercado de smartphones cresceu bastante em todo o mundo e, 

hoje no Brasil, estes dispositivos já somam cerca 154 milhões (MEIRELLES, 2015). Sendo o Android 

e iOS as plataformas mobile líderes na disputa pelo topo do mercado global (NETMARKETSHARE, 

2013). Esta tecnologia possibilita o desenvolvimento de aplicações com as mais diferentes 

funcionalidades e áreas de atuação que facilitam, otimizam e simplificam tarefas do cotidiano dos 

usuários. Em 2014, um estudo da Universidade do Estado do Arizona concluiu que os aplicativos da 

área de nutrição ajudam no monitoramento da dieta e, consequentemente, na persistência, porém 

o acompanhamento profissional continua sendo necessário (WHARTON et al., 2014, tradução

nossa).

Partindo do exposto, estabeleceu-se o objetivo de desenvolver uma aplicação móvel 

disponível para Android, iOS e Windows Phone que torne mais prático a realização de uma dieta 

alimentar prescrita por um profissional e sem qualquer tipo de sugestões automáticas. Atuando 

basicamente na tarefa de lembrar e monitorar o progresso da dieta. Fazendo uso das mais recentes 

tecnologias, sobretudo do Xamarin que possibilita a desenvolvimento de aplicações 

multiplataformas mantendo um alto reaproveitamento de código (MICROSOFT; XAMARIN, 2015, 

tradução nossa). 

Os resultados parciais do projeto em andamento já se mostram de grande valia visto que a 

etapa atual é essencial para o andamento do projeto. Com o projeto espera-se não só desenvolver 

uma aplicação de qualidade, mas também contribuir para os estudos da área de Ciência e Tecnologia 

de Informática estimulando os alunos ao desenvolvimento de pesquisas no âmbito da Iniciação 

Científica no IFRN. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Intervalos alimentares

A maioria das dietas tem como referência o intervalo de tempo pré-estabelecido para as 

refeições, esse processo garante um condicionamento específico ao organismo para absorção 

desses alimentos, porém as obrigações diárias das pessoas e o acúmulo de funções na vida moderna 

acarretam uma desorganização cada vez maior do intervalo estabelecida para as refeições e 

associado a esse fator existem, também, os alimentos prontos, que geralmente por questão de 

comodidade são usados nessas e feitas às pressas. Geralmente são alimentos ricos em carboidratos 

e gorduras e pobres em proteínas. Esse tipo de alimento garante uma saciedade momentânea, 

porém passado esse momento a fome volta com uma intensidade bem maior do que já acontecia 

anteriormente. 

Dessa forma, as dietas que apresentam bons resultados são aquelas onde as pessoas 

conseguem associar a qualidade da alimentação, com intervalo adequado para realizá-las. Tempo 

esse, que geralmente é estabelecido por um nutricionista, pois toda dieta deve ter a orientação de 

um profissional da área (A. A. Silva et al, Diálogo, 2012). 

2.2 Desenvolvimento de software 

Cada vez mais, aumenta-se a dependência dos sistemas de software avançados e, por isso, 

os desenvolvedores devem ser capazes de produzir sistemas confiáveis econômica e rapidamente. 

Uma forma inteligente de se fazer isto é usar métodos e técnicas da engenharia de software para 

construir sistemas de software, em vez de simplesmente escrever os programas de qualquer 

maneira (SOMMERVILLE, 2011). A abordagem sistemática utilizada na engenharia de software, 

chamada processo de software, consiste em uma sequência de atividades que leva à produção de 

um produto de software.  As atividades Especificação de software, Desenvolvimento de software, 

Validação e Evolução software são fundamentais e comuns a todos processos de software 

(SOMMERVILLE, 2011). Na Especificação de software, clientes e engenheiros definem o software a 

ser produzido e as restrições de operação. No Desenvolvimento, o software é projetado e 

programado. Na Validação, o software é verificado para garantir a confiabilidade do sistema.  Na 

Evolução, o software é modificado para refletir a mudança de requisitos do cliente e do mercado.   

2.3 Android, iOS e Windows Phone: as três plataformas móveis mais utilizadas do 

mercado atual 

Windows Phone é uma versão móvel do sistema operacional da Microsoft. E veio como 

sucessora do Windows Mobile que não obteve tanto sucesso (JESUS, 2015). A principal ideia desta 

plataforma móvel é de integrar diversos aspectos da vida do usuário em um só dispositivo e pode 

ser entendida através de “Sua vida é plena, repleta de pessoas, eventos, música, fotos e vídeos. O 
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Windows Phone permite tudo isso em suas telas” (WINDOWS PHONE, 2015). As principais inovações 

do Windows Phone são os live tiles, onde você pode fixar qualquer aplicativo, música ou contato. 

“Você é o que você fixa. Seus live tiles são únicos com você [...]” (WINDOWS PHONE, 2015).

O sistema Android, antes pertencente a Android inc., foi comprado em 2005 pela Google 

fundando, assim, a Google Mobile Division (ANDROIDPIT, 2015). O Android é baseado em Linux, 

contêm uma interface visual rica, GPS, diversas aplicações e ainda um ambiente de desenvolvimento 

poderoso, inovador e flexível (LECHETA, 2010). É um sistema operacional personalizável e projetado 

principalmente para aqueles que estão se encontrando a primeira vez com a tecnologia Android. 

Assim fazendo mover mais de um bilhão de dispositivos ao redor do mundo, desde smartphone e 

tablets a relógios, TVs e Carros (ANDROID, 2015). 

Fabricado pela Apple Inc., o iOS é outro sistema operacional móvel de sucesso no mercado 

dos smartphones. Rodando nos dispositivos IPhone e IPad, o sistema móvel da Apple conta com [...] 

uma interface projetada para leigos, em informática. Base do Sistema Operacional procurando 

sempre melhor desempenho e uma melhor segurança, ele tem uma interface bem projetada e 

funciona perfeitamente, assim até as tarefas mais simples ficam mais envolventes (APPLE, 2015). O
iOS ainda se encontra na frente dos outros sistemas móveis pelos os atrativos de armazenamento 

na nuvem, iCloud, e o assistente com comando por voz, Siri. “Sem falar na velocidade de 

reconhecimento de comandos, navegabilidade e a interface tem melhor capacidade de realizar 

diversas tarefas e são melhores que as demais.” (BARROS, 2011).

2.4 Visual Studio e desenvolvimento cross-platform com Xamarin 

O Visual Studio é IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) da Microsoft, onde é 

possível criar aplicativos multiplataformas para Windows, iOS, Android e muito mais usando uma 

única ferramenta (VISUAL STUDIO, 2015). Contém ferramentas e serviços para projetos de qualquer 

tamanho ou complexidade. O Visual Studio oferece suporte para linguagens de programação como 

C#, Visual Basic, F#, C++, Python, HTML e JavaScript. Fazendo o desenvolvimento de aplicativos cada 

vez mais simples e práticos (VISUAL STUDIO, 2015).   

O Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento cross-platform (multiplataforma) que 

possibilita a criação de aplicações móveis utilizando código compartilhado para plataformas 

diferentes. O alvo do Xamarin é alcançar o iOS, Android e Windows Phone em uma mesmo código 

compartilhado utilizando a linguagem C#. Desenvolvida pela Microsoft, o C# é considerado a melhor 

linguagem para desenvolvimento de aplicativos móveis, pois trabalha com código nativo (XAMARIN, 

2015). Com Xamarin, você escreve seus aplicativos inteiramente em C#, compartilhando o mesmo 

código no iOS, Android e Windows Phone gerando assim códigos nativos para os pacotes. Tendo 

mudança apenas na interface gráfica (XAMARIN, 2015).  
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento de software envolve diferentes etapas seguindo a metodologia básica 

de desenvolvimento de projeto de softwares (SOMERVILLE, 2011. Visando uma melhor organização, 

agilidade e eficácia, o processo é dividido em quatro etapas. São elas: levantamento de requisitos, 

arquitetura, implementação e avaliação. 

3.1 Levantamento de requisitos 

Para levantar os primeiros requisitos do projeto, foram realizadas duas entrevistas. Na 

primeira buscou-se recolher tais requisitos junto à concepção do professor de química como um 

futuro usuário da aplicação. Na segunda, buscou-se requisitos um pouco mais aprofundados 

partindo do ponto de vista da nutricionista do IFRN campus Currais Novos. A partir destas 

entrevistas, foi elaborado um documento de requisitos e notações UML, como o diagrama de casos 

de uso e diagrama de sequência.   

3.2 Arquitetura do projeto 

Uma vez tendo as informações recolhidas no levantamento de requisitos, iniciou-se a 

arquitetura do sistema, ou seja, a elaboração detalhada das funções, comportamento, entre outros 

aspectos. A definição dos componentes do sistema, suas propriedades e relacionamentos foi feita 

através da abordagem OO (orientada à objetos). Para isto, foi utilizado a ferramenta de modelagem 

UML Astah Community para a elaboração dos diagramas de classes e de sequência. Para a 

arquitetura do banco de dados utilizou-se da abordagem ER (Entidade-Relacionamento) para a 

elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento através da ferramenta disponível no software 

MySQL Workbench. 

3.3 Implementação 

É na fase de implementação que o software é construído de fato. A implementação, ou 

construção do software, envolve as atividades de codificação, compilação, integração e testes de 

unidades. Para tal, pretende-se utilizar o ambiente Visual Studio 2015 com o qual é possível integrar 

a tecnologia Xamarin.Forms desfrutando dos diversos recursos desta IDE. A tecnologia de cross-

platform, ou multi-plataforma, Xamarin.Forms integrada ao Visual Studio permitirá o 

desenvolvimento da interface de usuário que poderá ser compartilhada de forma nativa entre 

Android, iOS e Windows Phone. Desta forma, cerca de 99% da codificação C# e XAML será 

compartilhada entre as três diferentes plataformas permitindo, assim, vantagens como 

interoperabilidade, maneabilidade, qualidade e rapidez no desenvolvimento. 
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3.4 Testes e operação 

Pretende-se testar a aplicação com ajuda de um grupo de voluntários composto, 

preferencialmente, por alunos e profissionais da nutrição. Estes terão acesso durante um período 

para avaliar o desempenho da aplicação. Os resultados serão registrados em uma análise de 

questionários para que seja feito um levantamento dos dados sobre a atuação, aceitação do 

software e suas possíveis falhas. Constado que o software está funcionando como desejado, este 

será disponibilizado gratuitamente nas lojas virtuais de cada uma das três plataformas. 

4 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

Todo projeto de software é caracterizado por um estágio inicial, sendo este um momento 

muito importante para o projeto, pois marca a fase de análise em que se procura estudar como o 

mesmo será construído. Neste sentido, os diagramas UML fornecem meios para auxiliar o 

levantamento dos requisitos que irão compor um sistema por meio de recursos para a modelagem 

de estruturas que farão parte do mesmo. Cumprindo com os objetivos do trabalho foi feito o 

levantamento da ideia principal do sistema a partir das entrevistas e, em seguida, foram elaborados 

os diagramas abaixo compondo a modelagem do sistema. 

Figura 1: Diagrama UML de Casos de Usos. 
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Figura 2: Diagrama de Classes UML. 

Figura 3: Modelo Entidade-Relacionamento. 

Figura 4: Diagrama de Sequência UML. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados, obtidos até então, tem-se mostrados satisfatórios, pois cumprem com o 

planejado. Constata-se que, com o que foi colhido através das entrevistas e elaborado através dos 

levantamentos de requisitos, foi possível formar uma base principal na arquitetura do projeto de 

software e determinante no prosseguimento das fases posteriores. Por isso, o projeto agora parte 

para sua próxima fase onde se iniciará a construção das primeiras interfaces gráficas. No entanto, é 

sabido que, no desenvolvimento de software, os requisitos não são imutáveis. É normal que novos 

requisitos surjam no decorrer das outras fases e que outros sejam modificados ou até deixem de 

existir. Por isso, considera-se o potencial de mudanças que venham a serem necessárias, mas que 

não comprometam a estrutura principal do projeto. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta e analisa os desafios 
enfrentados pelos docentes para realizar trabalhos 
interdisciplinares em escolas Estaduais, elencadas por 
professores de Física da Região do Trairi Potiguar. A 
análise de conteúdo foi escolhida como instrumento 
metodológico de análise e a entrevista 
semiestruturada para coleta de dados dessa 
investigação. A pesquisa é qualitativa de cunho 
interpretativo, em que as principais etapas foram: o 
levantamento bibliográfico relativo ao tema 
estudado; a construção do instrumento de coleta de 
dados (roteiro da entrevista semiestruturada); a 
coleta de dados, na qual realizamos entrevistas com 

doze professores de Física da região do Trairi; a 
análise das entrevistas, que resultou na estruturação 
de três categorias, as quais evidenciam que entre os 
desafios a serem superados estão: a falta de recursos 
materiais, a falta de tempo para planejamento, à 
ausência do apoio pedagógico. Considerando a 
relevância da interdisciplinaridade na educação 
encerramos este artigo refletindo sobre a 
necessidade de algumas mudanças em função da 
realidade vivida na escola, em função do perfil dos 
alunos, dos professores e da comunidade na qual a 
escola está inserida.

PALAVRAS-CHAVE: Desafios docentes, Interdisciplinaridade, Formação de Professores, Prática Profissional. 

ABSTRACT 

This article presents and analyzes the challenges 
faced by teachers to carry out interdisciplinary work 
in state schools, listed by physics teachers of Trairi 
Potiguar Region. Content analysis was chosen as a 
methodological tool for analysis and semi-structured 
interviews to collect data in this research. The 
research is qualitative of interpretative, where the 
main stages were: the literature relating to the 
subject studied; the construction of the data 
collection instrument (screenplay semi-structured 
interviews); data collection, in which we conducted 

interviews with twelve teachers of Physics at the 
Trairi region; the analysis of the interviews, which 
resulted in the structuring of three categories, which 
show that among the challenges to be overcome are: 
the lack of material resources, lack of time for 
planning, the lack of teaching aids. Considering the 
importance of interdisciplinarity in education 
conclude this article reflecting on the need for some 
changes due to the reality experienced in school, 
depending on the profile of students, teachers and 
the community in which the school is located.

KEY-WORDS: Challenges teachers, Interdisciplinary, Teacher Training, Vocation Practice. 

OS DESAFIOS DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE FÍSICA DO
TRAIRI POTIGUAR

THE CHALLENGES OF INTERDISCIPLINARY PRACTICE IN POTIGUAR TRAIRI 
PHYSICS TEACHING
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1 INTRODUÇÃO 
O conhecimento, neste início de século XXI, vem sendo construído por meio da integração 

de culturas e de diversos campos científicos. Devido à popularização dos sistemas e tecnologias de 

informação passamos a viver em um mundo onde o isolamento é praticamente impossível. A 

facilidade de acesso à troca de informação ocasionou uma inversão no fluxo do conhecimento. 

Hoje é o mundo exterior que invade a escola, ao invés de ser ela a disseminadora do 

conhecimento para a comunidade. Deste modo, os adolescentes que frequentam o ambiente 

escolar vivem em um mundo em que as informações circulam de forma rápida e livremente. 

Com a ascendência cada vez maior da tecnologia e da informática nas salas de aula, a ideia 

de rede de conhecimento encontra-se cada vez mais presente. Os currículos das diferentes 

disciplinas devem também se entrelaçar formando uma rede facilitadora da aprendizagem 

(Machado, 2000). Dessa forma, a necessidade de conectar conhecimentos, de relacionar, de 

contextualizar, torna-se essencial ao aprendizado humano.  

Diante disso e das questões sociais complexas que compõem questões científicas, 

tecnológicas, geográficas, históricas, culturais e ambientais, o desafio das atuais gerações é 

relacionar informações e serem capazes de pensar e agir criticamente sobre elas. Se o número de 

informações e a forma veloz como ela se propaga fazem o planeta parecer cada dia menor, não faz 

sentido o docente lecionar de forma fragmentada e estanque como até uma ou duas décadas 

atrás.  

Deste modo, de acordo com Behrens (2000, p. 73), “o desafio imposto aos professores (na 

sociedade atual) é mudar o eixo de ensinar para optar por caminhos que levem ao aprender”. Os 

profissionais preparados para o século XXI devem ser críticos, questionadores, participativos e, 

principalmente, transformadores da realidade social.  

Desta forma, acreditamos que isto só será possível por meio de um ensino interdisciplinar, 

que permitirá a contextualização e a globalização dos saberes que ainda se apresentam 

fragmentados e compartimentados. Além disso, a interdisciplinaridade busca a ampliação e o 

enriquecimento do saber, não no sentido de sobrecarregar o ensino de determinado assunto com 

futilidades e superficialidades, mas no sentido de vislumbrar possibilidades e enfoques que 

superem o reducionismo da abordagem tradicional. 

Nesta perspectiva, no presente artigo analisamos os desafios enfrentados pelos docentes 

para realizar trabalhos interdisciplinares em escolas estaduais, elencadas por professores de Física 

da Região do Trairi.  

2 CONCEPÇÕES SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE 
A interdisciplinaridade é um termo que não possui um sentido único e estável, trata-se de 

um conceito que varia, não somente no nome, mas também no seu significado, havendo assim, 

diferentes interpretações. Entender o sentido desse vocábulo foi e ainda é muito discutido por 
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vários estudiosos, pois existem várias definições, depende do ponto de vista, da vivência e da 

experiência educacional de cada um. 

As concepções sobre interdisciplinaridade defendidas por Japiassu (1976) são 

caracterizadas por uma forte oposição à fragmentação do conhecimento em disciplinas, à 

excessiva especialização e ao isolamento das ciências, na qual predominam pela busca da unidade 

do saber.  

Sobre o conceito de interdisciplinaridade, Japiassu (1992) o apresenta como uma 

[...] interação entre duas ou mais disciplinas, podendo ir da simples 
comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos, da 
epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos 
dados e da organização da pesquisa. É imprescindível a complementaridade 
dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas sobre as quais se 
fundam as diversas práticas científicas. Diríamos que o objetivo utópico do 
interdisciplinar é a unidade do saber (JAPIASSU, 1992, p. 88). 

De acordo com esse autor, o espaço interdisciplinar deve ser construído na superação das 

fronteiras disciplinares. Assim, a prática interdisciplinar não deve ser um campo unitário do 

conhecimento, ou uma unidade construída pela adição das especialidades e, nem tampouco, por 

uma síntese dos saberes específicos.  

Para Santomé (1998), “a interdisciplinaridade é um objetivo que nunca é completamente 

alcançado e, por isso, deve ser permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, 

mas, sobretudo, uma prática. Sua perfectibilidade é realizada na prática; na medida em que são 

feitas experiências reais de trabalho em equipe (...)” (Santomé, 1998, p. 66). Dessa forma, a 

interdisciplinaridade se coloca como uma metodologia que não depende somente das disciplinas, 

pois está associada a certos “traços da personalidade”, como: flexibilidade, confiança, paciência, 

capacidade de adaptação, aceitação de riscos e capacidade de aprender a agir na diversidade.  

Na mesma linha de raciocínio, Fazenda (1979) apresenta a interdisciplinaridade como uma 

prática de integração, caracterizada “pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau 

de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Fazenda, 1979, 

p. 25). Desse modo, pode-se dizer que a interdisciplinaridade depende, basicamente, de uma

atitude, revelada entre o diálogo dos interessados e corresponsáveis pelo processo

interdisciplinar.

Podemos perceber que, apesar das concepções sobre o conceito interdisciplinaridade 

sofrerem variações terminológicas de autor para autor, todas elas se fundamentam na interação 

entre as disciplinas. Como afirmam Pátaro e Bovo (2012, p. 45): “São vários os significados 

atribuídos ao conceito de interdisciplinaridade e, apesar da grande variedade de definições, seu 

sentido geral pode ser definido como a necessidade de interligação entre as diferentes áreas do 

conhecimento”. Compreender isso é perceber também que a interdisciplinaridade pode ser 
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abordada por diferentes perspectivas: histórica, social, curricular, metodológica e também, 

epistemológica.  

No entanto, para que haja a interligação entre as diversas áreas do conhecimento é 

necessário mudanças nas metodologias de ensino, assim como, a participação dos demais 

professores a partir da própria prática docente e jamais ser algo estabelecido “de cima pra baixo”, 

já que está constatado, historicamente, que mudanças estabelecidas, geralmente não funcionam 

nas salas de aula (AMARAL, 1998). Por isso, a importância em saber o que os docentes pensam a 

respeito das propostas interdisciplinares: se já trabalham desta maneira, e quais as dificuldades 

que encontram para realizar tais atividades.  

3 METODOLOGIA 
O presente estudo se baseou numa abordagem qualitativa. Segundo Moraes (1999), as 

pesquisas qualitativas, estão cada vez mais se valendo de análises textuais. Seja, às vezes, partindo 

de textos pré-existentes, como editoriais de jornais, livros, revistas ou artigos, e, por outras vezes, 

por meio da produção do próprio material de investigação, a partir de entrevistas e observações. 

Para este autor, o objetivo deste tipo de analise é: 

[...] aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de 
uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não 
pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da 
pesquisa; a intenção é a compreensão (MORAES, 1999, p. 191). 

Nesse caso, a análise textual qualitativa pode ser caracterizada como uma metodologia na 

qual, a partir de um conjunto de materiais linguísticos e discursivos, produz-se um metatexto, 

descrevendo e interpretando sentidos e significados que o analista constrói ou elabora a partir do 

referido corpus. É denominado o corpus da pesquisa o conjunto de textos que são submetidos à 

análise.  

O corpus da análise que compõe o nosso trabalho são entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os professores de física da região do Trairi/RN. Optamos por uma entrevista 

semiestruturada por dois aspectos: primeiro, dar abertura para que o entrevistado fale mais a 

respeito da questão abordada, e, segundo aprofundar o fenômeno de interesse na investigação. 

Em seguida, organizamos o roteiro para a execução das entrevistas. 

Escolhemos como metodologia de análise de dados a análise de conteúdo, pois propicia ao 

analista uma interpretação dos dados que “oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e ela 

fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 1977, p. 9), tendo como finalidade a interpretação dos 

discursos por meio de uma análise sistematizada das comunicações.  

No seu livro, Bardin (1977, p. 9) define a análise de conteúdo como “um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. No entanto, é necessário que 

o pesquisador faça uma análise rigorosa e vá além de uma leitura superficial, de forma que
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possibilite a construção de novas compreensões e teorias a partir de um conjunto de informações 

sobre determinados fenômenos. 

Quanto ao processo de seleção dos sujeitos esse foi bem simples, pois como a nossa 

intenção é analisar os desafios enfrentados pelos docentes para realizar trabalhos 

interdisciplinares em escolas estaduais, elencadas por professores de Física da Região do Trairi, 

nós já, automaticamente, delimitamos os sujeitos da nossa pesquisa, ou seja, apenas os 

professores que atuam na área de Física dessa região.  

A cidade de Santa Cruz/RN é considerada pólo da região do Trairi, sendo assim, buscamos 

algumas informações necessárias para a nossa coleta de dados na 7ª Diretoria Regional de 

Educação e Cultura (DIREC), que fica localizada na referida cidade. Dentre as informações 

solicitadas estavam: o nome de todas as escolas estaduais da região, acompanhada do endereço e 

o telefone das mesmas, e também, a quantidade de professores de Física que estão em sala de

aula.

Após o levantamento dos dados, constatamos doze professores de Física em exercício 

nessa região. Os doze professores que participaram da coleta de dados para a pesquisa e que nos 

concederam entrevista foram designados por P1 (professor 1), P2 (professor 2), P3 (professor 3) e 

assim sucessivamente, com a finalidade de preservar a identidade dos mesmos.  

Lembramos que, tais informações foram colhidas por meio da entrevista realizada no 

período de 27 de novembro a 5 de dezembro de 2014. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 
Diante das exigências postas pela sociedade moderna para a formação dos jovens e sua 

preparação para a vida, pensamos ser de grande relevância analisar os desafios enfrentados pelos 

professores para executar um trabalho interdisciplinar no ensino médio, com a finalidade de 

promover reflexões sobre esses obstáculos. 

É essencial ressaltar aqui que desenvolver o trabalho interdisciplinar envolve muito mais 

do que a assimilação e apropriação de uma nova concepção. De fato, aceitar e praticar a 

interdisciplinaridade implica em um movimento revolucionário e, sobretudo, enfrentar barreiras 

que a secular tradição disciplinar conservou na organização curricular e pedagógica do sistema 

educacional. 

Sendo assim, evidenciaremos, em forma de categoria, os principais desafios relatados 

pelos sujeitos dessa pesquisa, assim como os trechos que as exemplificam. 

Vale destacar que, a estruturação das categorias temáticas foram realizadas por meio da 
intercepção dos estudos teóricos e das análises dos dados empíricos, seguindo os 
encaminhamentos metodológicos da análise de conteúdo. 
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A figura a seguir evidencia as categorias que construímos, na qual começaremos a 
apresentar ao leitor na sequência: 

Figura 2: Categorias da análise realizada 

A seguir, descreveremos cada categoria, bem como o discurso dos professores que as 

exemplificam. 

 A falta de recursos materiais

Nesta categoria reunimos os discursos dos professores que alegaram a falta de recursos 

materiais como um desafio para realizar práticas interdisciplinares. 

Observem a seguir fragmentos dos discursos dos entrevistados que ilustra essa categoria: 

P2- A falta de recursos materiais, audiovisuais [...], pois as escolas públicas 
ainda são carentes desses recursos.  

P3- Questão de material, pois a escola não possui material suficiente e nós 
temos que estar correndo atrás de material. 

P11- [...] a falta de ferramenta para você executar tal atividade. 

Por meio das falas, podemos perceber que os professores, quando pretendem realizar 

ações interdisciplinares em suas aulas, não dispõem de material e/ou recursos para executá-las, 

isso é, sem dúvida, um elemento que dificulta o trabalho docente com atividades 

interdisciplinares. Contudo, entende-se que na ausência de tais recursos, o professor ou 

professora pode planejar atividades que necessitem de materiais mais simples ou dos que lhe 

estejam disponíveis.  

Uma das características dos projetos interdisciplinares é justamente, segundo Citelli (2001, 

p. 102), “a utilização não convencional dos recursos disponíveis no cotidiano do aluno, em especial

os livros didáticos”. De acordo com a autora, levar o aluno a uma nova organização do

CATEGORIAS

A falta de recursos materiais 

Tempo para planejamento 

 Apoio pedagógico 
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pensamento é favorecido pela utilização de recursos variados, entendidos como meios e não 

como fins em si mesmos. 

Sendo assim, acreditamos que o trabalho interdisciplinar não depende de materiais, não 

sendo, portanto, um grande impedimento para a realização de atividades dessa natureza. 

 Tempo para planejamento

A falta de tempo para planejar as aulas também é um obstáculo que percebemos por meio 

dos discursos dos professores. 

Sendo assim, apresentaremos nesta categoria, os resultados encontrados, conforme o 

quadro a seguir: 

P3- Eu também diria o tempo, pois nós não temos muito tempo de planejarmos as 
aulas. 

P4 - Eu vejo a questão do tempo, pois muitos professores trabalham em outras 
escolas [...] 

P8- O tempo [...] nós não temos muito tempo de planejar as aulas. 

No discurso dos professores observamos que eles consideram importante um tempo de 

encontro coletivo para planejar as aulas, onde todos possam contribuir com ideias e propor 

estratégias para as atividades interdisciplinares. 

Acreditamos, que a maneira como a escola é organizada, tradicionalmente disciplinar, com 

aulas sucessivas de disciplinas distintas, na qual os professores raramente se encontram, nem 

mesmo para conversar quanto mais para realizarem um planejamento conjunto de suas aulas 

e/ou projetos interdisciplinares contribuem para a não realização de práticas interdisciplinares. 

 Apoio pedagógico

 Outro desafio enfrentado pelos professores de acordo com o discurso deles é a ausência 

da coordenadora ou coordenador pedagógico, que deveria ser o elo entre os docentes, 

coordenando as ações conjuntas, intermediando e subsidiando o trabalho dos professores.  

Destarte, apresentaremos os resultados encontrados nesta categoria. 

P5- [...] nós não temos um apoio pedagógico, principalmente nas aulas 
práticas. 

P7- O suporte pedagógico da escola que nem sempre a gente tem a noção do 
que é interdisciplinaridade, então nós, não temos esse profissional que nos 
oriente. 

Os trechos de P5 e P7 deixam bem claros a ausência de um suporte pedagógico que os 

oriente nas ações interdisciplinares.  
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De acordo com Fazenda (1994), nem sempre o professor consegue fazer sozinho a leitura 

das limitações e possibilidades de sua prática; portanto a coordenadora ou coordenador 

pedagógico deveria ajudá-lo nesse sentido. 

...é fundamental o papel de um interlocutor que vá ajudando a pessoa a se 
perceber, que vá ampliando as possibilidades de leitura de sua prática 
docente e da prática docente de outros colegas. O papel de um supervisor 
ou de um coordenador pedagógico é fundamental nesse caso (FAZENDA, 
1994, p. 72). 

Portanto, consideramos que o trabalho interdisciplinar exige um planejamento coletivo 

coordenado por alguém hábil para unir e motivar os colegas, ao mesmo tempo em que orienta e 

dá suporte às atividades. Ao liderar o processo, essa pessoa precisa saber quando intervir e 

quando deixar o grupo trabalhar sozinho. Esse líder deve ser capaz, ainda, de detectar os 

problemas enfrentados pelo grupo e ajudar a resolvê-los. 

4 CONCLUSÃO 
A análise dos dados empíricos, fundamentada pela análise dos dados, nos permitiu 

estruturar três categorias que explicitam os desafios encontrados pelos professores para colocar 

em prática um trabalho interdisciplinar.  

Dentre as dificuldades elencadas pelos professores, um dos pontos que mais nos 

chamaram atenção foi “a ausência de um apoio pedagógico”.  A falta de um apoio pedagógico ou 

de uma equipe que articule as ações didáticas pode provocar a falta de motivação por parte dos 

docentes de realizar práticas interdisciplinares. 

 Diante dos resultados obtidos por meio da análise dos dados, podemos concluir que o 

modelo tradicional de ensino não é suficiente para a resolução dos atuais problemas educacionais, 

pois os docentes, na perspectiva de interligar o conhecimento e superar a fragmentação imposta 

pelas disciplinas isoladas enfrentam alguns desafios para executá-las.   

Dessa forma, a fim de superar esses desafios, são necessárias algumas mudanças em 

função da realidade vivida na escola, em função do perfil dos alunos, dos professores e da 

comunidade na qual a escola está inserida. 

Analisando esse quadro, e tendo como exemplo esses professores de Física, foi relevante, 

neste trabalho, evidenciar alguns aspectos que contribuam para reflexão a respeito da prática 

interdisciplinar deste profissional, frente os desafios impostos na atual sociedade. 
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RESUMO 

Devido à necessidade de profissionais 
qualificados com conhecimentos táticos, as 
empresas têm utilizado as instituições de ensino 
para contratação de alunos já formados. Isso faz 
com que as instituições busquem renovar 
periodicamente sua grade curricular e 
metodologia de ensino, visando uma melhor 
preparação do estudante para o mercado de 
trabalho. Partindo deste conceito, este trabalho 
propõe projetar um sistema web que tem como 

intuito prover a interação do egresso com a 
instituição e o mercado de trabalho. Foram 
usados, como instrumentos de coleta, 
questionários estruturados com intenção de 
avaliar o nível de incipiência com que a 
instituição atende à demanda dos alunos e do 
mercado de trabalho. O trabalho visa manter a 
interação entre egresso e instituição, e 
futuramente, integrar o sistema ao banco de 
dados do próprio instituto.

PALAVRAS-CHAVE: Egressos, Ensino-aprendizagem, Ensino técnico, Mercado de trabalho. 

ALUMNIF: GRADUATES GEOLOCATION SYSTEM 

ABSTRACT 

Because of the need for qualified professionals 
with tactical knowledge, companies have used 
the educational institutions to hire students 
already formed. This makes the institutions seek 
to periodically renew its curriculum and teaching 
methodology to improve student preparation for 
the labor market. Based on this concept, this 
paper proposes to design a web system that has 
the intention to provide the interaction of 

graduates with the institution and the labor 
market. They were used as collection 
instruments, structured questionnaires intended 
to assess the level of incipient with the 
institution meets the demands of students and 
the labor market. The work aims to maintain the 
interaction between graduate and institution, 
and in the future integrate the system to the 
database of the Office itself. 

KEY-WORDS: Graduates, Teaching and learning, Technical education, Labor market.
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1 INTRODUÇÃO 

A palavra Alumni significa ex-aluno, sendo usada para se referir a turmas formadas de cursos 
universitários, especialmente nos Estados Unidos da América. 

A integração existente entre IE’s e o mercado de trabalho se torna cada vez mais medular, e 
junto a essa relação primordial encontra-se o egresso. Denomina-se de egresso aquele que 
concluiu efetivamente sua jornada de ensino dentro de certa instituição, recebe seu diploma e 
está apto a ingressar no mercado de trabalho. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) tem-
se uma constante preocupação em relação a carência de informações vinculadas a avaliação dos 
cursos, satisfação profissional, contribuição acadêmica para a vida profissional etc. Informações 
estas, essenciais para o avanço do ensino em qualquer instituição educacional. 

Devido as mudanças contínuas e frenéticas que ocorrem no mundo, é necessário que os 
Institutos Federais (IF’s) preparem profissionais que além de capacitados possuam também uma 
visão multidisciplinar, de forma que subjuguem a complexidade do conhecimento cientifico. Para 
isso é imprescindível que o instituto realize periodicamente ajustes necessários em seus currículos 
e nos seus processos de ensino-aprendizagem, tendo em vista preencher lacunas que existam. 

Diante dessa situação, esse trabalho apresenta um sistema de geolocalização e 
acompanhamento de egressos. O sistema manterá o vínculo do aluno egresso com o instituto por 
intermédio de informações pessoais e profissionais fornecidas pelos próprios discentes, assim o 
IFRN poderá preencher as lacunas que deseja e ao mesmo tempo os egressos terão um meio de 
comunicação com o instituto e outras pessoas na sua área de atuação. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A forte relação entre a sociedade a as Instituições de Ensino (IE’s) é indiscutível. Segundo 
Souza(1999), a finalidade principal das IE’s é inserir no corpo social cidadãos aptos a exercerem 
ofícios em seu meio profissional. 

Segundo Machado (2001), os egressos realimentam com informações a escola e a sociedade 
sobre as tendências do mercado, e o acompanhamento de egressos é um mecanismo que 
proporciona um quadro fiel do processo de inserção do ex-aluno no mundo do trabalho além de 
permitir uma avaliação de como o profissional vem desempenhando suas atividades. 

Na visão de Schwartzman e Castro (1991), o estudo de egressos recupera, de fato, várias 
questões do estudo de alunos, particularmente as ligadas: à qualidade do ensino e adequação dos 
currículos à situação profissional; à origem dos projetos profissionais e a sua consistência em 
relação à situação profissional de fato. 

3 METODOLOGIA 

O sistema utiliza uma metodologia cliente-servidor, que distribui tarefas entre fornecedores 
de recurso ou serviços, da mesma maneira que ocorre com um Banco de Dados (BD’s), onde as 
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informações armazenadas podem ser requisitadas por vários requerentes (clientes) a um ou mais 
fornecedores (servidores) comunicando-se por meio de uma rede de computadores. 

 A parcela de software pertencente ao servidor foi implementada com PHP (Hypertext 
Preprocessor). Uma linguagem open source de uso geral e especialmente voltado para o 
desenvolvimento web. 

Já a parcela de software pertencente ao cliente foi implementada com Linguagem de 
Marcação de Hipertexto (HTML). Esta é uma linguagem de marcação utilizada na montagem de 
páginas web. Contando com suporte de Folhas de Estilo em Cascata (Cascading Style Sheets ou 
CSS) para definir a apresentação do conteúdo HTML, além de efetuar uma evidente distinção de 
conteúdo (HTML) e forma (CSS). 

O lado cliente do sistema também conta com a linguagem de programação JavaScript, que 
permite a criação de pequenos programas que se encarregarão de realizar efeitos especiais e 
interações com o usuário dentro de uma página web. 

Além das linguagens citadas foram necessárias algumas tecnologias, visando dar mais 
funcionalidades ao sistema e facilita o desenvolvimento.  

O design responsivo web é uma tecnologia que soluciona a necessidade de desenvolver 
diversas versões do mesmo website com o intuito de suprir a grande variação de tamanhos de 
telas e resoluções existentes no atual mercado. O foundation 5 é um framework que usa a técnica 
de design responsivo, no qual adapta automaticamente os componentes que dispostos na tela. 

A API (Acrônimo de Application Programming Interface ou Interface de Programação de 
Aplicativos) é um conjunto de padrões pré-programados definidos pelo fornecedor. A API do 
Google Maps concede ao desenvolvedor criar mapas com locais definidos, controle de zoom, tipos 
de mapas, geração de rotas, pesquisa por estabelecimentos, entre outras coisas.  

A figura 1 esquematiza toda a metodologia cliente-servidor implementada com as 
tecnologias citadas acima. 
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Figura 1. Representação da metodologia cliente-servidor com todas as tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento do sistema de acompanhamento de egressos. Autor, 2015. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o fim da implementação começa a fase de implantação do sistema, onde os 
questionários relacionados produzem tabelas acompanhadas por análises (estatísticas e 
descritivas) pertinentes aos dados recebidos. 

No momento, sem o software, o setor do IFRN responsável pelo estudo de egressos faz 
pesquisas por meio de correios eletrônicos, nos quais encontra-se um baixo índice de devoluções, 
ou por problemas de contado ou por pura falta de interesse do ex-aluno, tornando-se um 
empecilho as pesquisas. 

O desenvolvimento do projeto o aprendizado para complementar a grade acadêmica, 
profissional e pessoal, já que foi possível aplicar uma série de conhecimentos adquiridos pelo 
curso de informática, praticando analise e programação de sistemas. 

5 CONCLUSÃO 

O AlumnIF tem como proposta prover interação entre instituição e egresso. O 

acompanhamento de egressos é essencial para a prosperidade das técnicas de ensino-

aprendizagem e aperfeiçoamento da grade curricular de qualquer instituição de ensino.  

A organização dos dados e o sistema de geolocalização proporcionam aos ex-alunos que 

mantenham uma rede de contatos com indivíduos da mesma área de conhecimento, além de 

facilitarem a divulgação de oportunidades de estágio e emprego. Assim, o AlumnIF é um 
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diferencial da instituição com o mercado de trabalho, agregando egressos as suas respectivas 

áreas de atuação. 

O sistema está restrito ao IFRN, porém pode ser facilmente adaptado para qualquer outra 

instituição de ensino. 

Propõe-se que durante trabalhos futuros seja feita uma integração do BD do IFRN com o da 

aplicação, pois assim facilitará a coleta de informações dos usuários, sem a necessidade de um 

ator administrador ou egresso tenha que cadastrar os dados. 
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WebOS: PROJETO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO 
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RESUMO 

Este projeto visa desenvolver uma aplicação web para 
substituir o processo de gerenciamento de 
manutenção de equipamentos, que é feito em papel, 
do Projeto de Recondicionamento de Resíduos 
Eletrônicos do IFRN - Campus Natal - Zona Norte. 
Pretende-se, com isso, evitar que haja complicações 

dentro do ambiente de trabalho, como a perda dos 
dados ou a dupla geração de Ordens de Serviço, seja 
para um mesmo equipamento ou com números 
repetidos. Por fim, o projeto pretende promover o 
pensamento sustentável, que é completamente 
incorporado aos nossos ideais dentro do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos Eletrônicos, Ordem de Serviço Eletrônica, Gerenciamento de Manutenção 

WebOS: MAINTENANCE MANAGEMENT PROJECT 

ABSTRACT 

This project aims to develop a web application to 
replace the equipment maintenance management 
process, which is done on paper, in e-waste 
refurbishing project, from IFRN – Campus Natal – 
Zona Norte. It is intended , therefore, to prevent any 

complications within the work environment, such as 
data loss or dual generation work orders, for the 
same equipment or repeated numbers . Finally, the 
project aims to promote sustainable thinking, which 
is fully incorporated into our ideals within the project

KEY-WORDS: electronic waste, electronic order service, maintenance management project. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das estratégias de marketing das grandes empresas e multinacionais é a chamada 

obsolência programada em que os fabricantes produzem algo para ficar obsoleto ou com mal 

funcionamento depois de determinado tempo. Gerando diretamente o aumento na produção do 

chamado Lixo Eletrônico. Os impactos socioambientais relacionados ao acelerado crescimento 

desses resíduos tem sido mundialmente reconhecido como uma grande ameaça para o meio 

ambiente. De acordo com dados da ONU (2012) o Brasil é o país emergente que mais gera lixo 

eletrônico por pessoa a cada ano.  

O problema é que a maior parte desses resíduos não tem ainda destinação adequada e isso 

pode ser gerado pela falta ou mesmo uma manutenção ineficiente desses equipamentos, 

causando impacto à saúde pública e ao meio ambiente. Entendendo melhor esse grave problema, 

o Projeto de Recondicionamento de Resíduos Eletrônicos do IFRN Campus Natal - Zona Norte

surgiu como forma de contribuir com a redução desse porém. Qualquer informação coletada é

inserida nas OS (Ordem de Serviço). Os equipamentos consertados são doados e os demais

desmontados.

As Ordem de Serviços (OS) contêm informações como data de entrada, categoria, tipo, 

local de origem, defeito, manutenções feitas, entre outros. Tendo isso em consideração, este 

projeto visa substituir as OS’s manuais, por um sistema informatizado, facilitando muito mais o 

trabalho de seus extensionistas e organizadores, e também barateando o custo de investimento. 

2 JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Recondicionamento de Resíduos Eletrônico do IFRN Campus Zona Norte em 

relação à baixa dos equipamentos recebidos, a decisão de criar um projeto voltado principalmente 

para esse pequeno problema, se torna importante, pois é ele que irá dar um toque de eficiência 

ao trabalho, dentro do seu campo de realização.  

O projeto WebOS visa evitar algumas complicações como por exemplo, no ambiente de 

trabalho, em que as OS são feitas em folha de papel ofício e como são centenas de equipamentos 

e cada um deles tem a sua própria , a dificuldade para encontrá-los e manuseá-los aumenta. 

Outro problema visado é o caso de perdas das OS’s, pois caso seja constatado a perda de 

uma delas, necessariamente será preciso a criação de outra, sendo assim mais um gasto com 

folhas e impressão. Seguindo os mesmos parâmetros, uma OS digitalizada se tornaria muito mais 

rápida de produzir do que uma escrita manualmente, e dessa forma promovendo a eficiência em 

questões de tempo. 

Por fim, essa idéia evitará que hajam grande gastos com folhas de papel oficio e impressão, 
facilitará o trabalho dos extensionistas, acabará com a perda de algumas OS, já que se trata de um 
processo físico, além do que acabará com aquele pequeno problema na perda de tempo a procura 
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do documento referido. E como ponto principal a nossa visão se liga a um trabalho mais 
sustentável, evitando o apoio ao desmatamento que tanto nos atormenta. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A equipe, em um primeiro momento, procurou adquirir o conhecimento necessário para a 

criação do programa, utilizando plataformas de ensino online, que servirão de base para a 

construção do projeto, como o Codecademy, destinado ao ensino de variadas linguagens de 

programação, construção de websites e também todas as linguagens que serão necessárias para a 

formação do projeto, sendo eles o HTML, CSS, PHP e JavaScript.  

Buscamos também alguns conceitos de engenharia de software, como diagrama de caso de 

uso e normalização de tabelas em base de dados para melhor traçar nosso projeto.  

Para registro de mudanças feitas nos códigos utilizaremos o Git como controle de versão 

pois desde seu surgimento tem sido fácil de usar e bastante direto. Utilizaremos o Bitbucket que é 

uma solução Git que serve como repositório onde podemos guardar nossos códigos. A escolha do 

Bitbucket foi pelo fato de podermos deixar nossos arquivos privados, já que é permito para uma 

equipe de até 5 pessoas. 

Para contribuir na organização das atividades e no desenvolvimento do nosso diário de 

borde, utilizaremos o Trello que é uma ferramenta bastante dinâmica e funcional para 

sistematização das idéias.

4 OBJETIVO 

4.1 Geral 

Desenvolver uma aplicação web que irá substituir as Ordens de Serviço em papel 

facilitando o trabalho dos extensionistas do Projeto de Recondicionamento de Resíduos 

Eletrônicos. 

4.2 Específico 

 Incentivar a idéia de sustentabilidade através da redução de consumo de papel;

 Promover eficiência na parte de gerenciamento de manutenção no projeto de e-lixo;

 Evitar perdas de Ordens de Serviços no ambiente de trabalho;

 Facilitar as buscas pelas OS’s.
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5 METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

Inicialmente, foi realizada uma observação, dentro do campo de trabalho, que seria 

necessário um programa para substituir um sistema já utilizado, as OS’s, cujo são responsáveis 

pelas baixas dos componentes recebidos. Nosso projeto é um tipo de pesquisa aplicada pois, 

segundo o Gerhardt e Silveira (2009), buscamos “gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Quanto às 

questões de conhecimento sobre a programação, necessárias para o desenvolvimento principal do 

projeto, nossos conhecimentos representam apenas uma pequena parte de toda a área, então 

para o melhor desenvolvimento desse campo do conhecimento, foi indicado que fizéssemos 

explorações em livros, paginas na internet, cursos onlines e também minicursos presenciais.  

Com todos esses processos em andamento, a obtenção de conhecimentos desse extenso 

campo, será altamente utilizada para o desenvolvimento geral, visando um projeto eficiente e 

elegante. Em quesito aos sistemas necessárias, foi decidido que iremos utilizar três, sendo eles: 

linguagem web, banco de dados e servidor web, já que eles serão de fácil manipulação para nós, já 

que obtemos um pequeno conhecimento dentro da área.  

As linguagens utilizadas na web será o HTML5, um banco de dados será na linguagem 

MySql e o servidor web será no Apache. Inicialmente a preferência irá para a construção de todo 

sistema prático, sendo no caso o seu manuseio, como segue o sistema, como irá trabalhar, o que 

irá fazer, o que irá apresentar, para podermos observar o funcionamento de acordo com seus 

comportamentos e detectar falhas e desordens. O sugerido foi elaborar diagramas de caso de uso, 

diagramas de classe e diagrama de entidade-relacionamento para depois iniciarmos a solidificação 

do nosso projeto com as construções das telas do sistema. 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

A princípio pretendemos deixar a aplicação não muito diferente do que as OS’s eram nas 

folhas para não haver um embate com os usuário, visto que nossa aplicação busca facilitar o 

trabalho dos mesmos. Na página inicial, a aplicação contará com uma autenticação de número de 

matrícula e senha para poder acessar o sistema como mostrado na Figura 1. Essa autenticação 

servirá para sabermos se o usuário é do corpo gestor, corpo técnico ou se é coordenador do 

projeto, pois dependendo desse seu nível, algumas funções adicionais serão mostradas. 
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Figura 1: Tela de login do WebOS. 

Logo em seguida o sistema é aberto e estará pronto para edição. Na Figura 2 vemos a tela 

com as opções para cadastrar um novo equipamento no sistema. 

Figura 2: Tela de cadastro de OS. 

Como dito anteriormente para o corpo gestor e para o coordenador do projeto, a página é 

apresenta com algumas funções a mais que são restritas como cadastrar um extencionista, dar 

baixa em uma Ordem de Serviço, emitir uma ordem de serviço em PDF, e outros. Na Figura 3 

visualizamos melhor o diagrama de caso de uso. 
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Figura 3: Diagrama caso de uso do WebOS. 
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RESUMO 

Com importantes aplicações dentro e fora da 
matemática, muitas equações se tornaram famosas e 
outras tem sido objeto de estudo de matemáticos de 
diversas épocas. Baseado nisso, neste trabalho 
abordaremos sobre a curiosa história da equação de 
Pell, que foi batizada com esse nome por Euler 

quando ele creditou ao inglês John Pell a descoberta 
da solução geral de equações diofantinas do tipo 
    , onde A é um inteiro e não é quadrado 

perfeito. Essas equações até os dias de hoje são 
chamadas de equação de Pell, apesar da historia nos 
mostrar que “a equação não é de Pell”. 

PALAVRAS-CHAVE: Equações diofantinas, história da matemática, John Pell. 

THE EQUATION IS NOT FROM PELL 

ABSTRACT 

With important applications in and out of 
mathematics, many equations have become famous 
and others have been mathematicians studied by 
several times. Based on this, this study discuss about 
the curious story of Pell's equation, that was baptized 
with this name by Euler when he credited to 

Englishman John Pell the discovery of the general 
solution of Diophantine's equations of the type x²-Ay² 
= 1, where A is a whole and not a perfect square. 
These equations to this day are called Pell's equation, 
despite the history show us that "the equation is not 
from Pell." 

KEY-WORDS: Diophantine equations, history of mathematics, John Pell. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca pelas soluções das mais variadas equações sempre foi um fascínio para os 

matemáticos de todas as épocas. Dentre as mais famosas estão as equações do tipo        , 

designadas como equações de Pell, apesar de o matemático John Pell (1611-1685) não ter dado 

nenhuma contribuição para soluciona-las. Na verdade, bem antes do seu nascimento, os 

matemáticos gregos já conseguiam encontrar todas as soluções do seu exemplo mais simples, 

quando    .  

Foi o matemático indiano Brahmagupta o primeiro a trabalhar profundamente sobre o 

assunto e a desenvolver um método que estabelece uma igualdade em que é possível encontrar 

uma solução a partir de outras duas. Mais tarde, Bhaskara II enriquece tais técnicas e apresenta 

um novo método mais abrangente chamado chakravala.  

Esses e outros matemáticos europeus como Fermat, Lagrange e Euler também tiveram 

uma grande contribuição no desenvolvimento das soluções dessa equação.  

Neste trabalho apresentaremos a rica e antiga história da equação de Pell de forma 

cronológica desde a Grécia antiga até os dias atuais.  

2 EULER E A EQUAÇÃO DE PELL 

Uma equação algébrica com coeficientes inteiros chama-se uma Equação Diofantina se 

suas soluções são números inteiros ou racionais. Historicamente, essas equações apareceram no 

terceiro século d.C, introduzidas pelo matemático grego Diofanto (Alexandria, 250 a.C). 

 A equação diofantina 

x2 - Ay2 = 1, 
onde, A é um inteiro não quadrado perfeito, é conhecida como Equações de Pell. 

Conforme Sharma (2009), essa equação ganhou esse nome quando Euler, erroneamente, a 

denomina assim acreditando que a solução geral tinha sido descoberta pelo matemático inglês 

John Pell, contudo, Pell somente organizou os resultados e soluções dos matemáticos da época 

que já estudavam esta equação a muito tempo.  

Relatos históricos indicam que a primeira aparição explicita da equação de Pell se deu na 

Grécia Antiga. Nessa época, os estudos eram voltados para a equação do tipo x2 + 2y2 = 1, ou

seja, para A = 2. Suas soluções foram estudadas pelos pitagóricos em conjunto com o estudo da

√2. Uma observação interessante é que se x e y forem números inteiros positivos e soluções da
equação de Pell, então a razão entre x e y aproxima-se de √2.

O que os pitagóricos descobriram foi na verdade uma maneira de obter soluções cada vez 
maiores a partir de uma particular, por essa razão chamada solução fundamental. No nosso caso,
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a solução (x0, y0) = (1,0) gera todas as outras quando substituímos, sucessivamente, n = 
0,1,2,3...  na relação de recorrência: 

Assim, obtemos: 

(x1,y1) = (1,1), (x2,y2) = (3,2),(x3,y3) = (7,5), etc.

De fato, é possível mostrar que 

x2
n+1 + 2y2

n+1 = -(x2
n - 2y2

 n).

Isso nos assegura que se (xn,yn) for solução da equação x2 + 2y2 = 1, então (xn+1, yn+1) 
também será.

Foi também na Grécia que surgiu o famoso problema do gado que, ao tudo indica, 

tenha sido escrito por Arquimedes. O manuscrito que continha esse problema foi 

encontrado por Gotthod Lessing (1729-1781), um escritor alemão, na biblioteca Herzog 

August in Wolfenbüttel quando ele era o então diretor da mesma em 1773. (MACHIAVELO, 

2014) 

Aqui reproduziremos o problema, porém, com certa liberdade de tradução para que 

haja maior compreensão na leitura. 

O Problema de Arquimedes 

Se fores diligente e sábio, ó estranho, calcula o número de bovídeos do deus Sol, que 

há muito tempo atrás pastavam pelos campos da ilha trinácria da Sicília, divididos em 

quatro manadas de diferentes cores, uma branca como o leite, outra de um preto lustroso, 

uma terceira amarela e a última malhada. 

Em cada uma havia bois, imensos em número, de acordo com estas proporções: 

Entende, estranho, que os bois brancos eram tantos quantos a metade e um terço da 

manada preta em conjunto com todo o gado amarelo, enquanto que os bois pretos eram 

tantos quantos a quarta parte mais um quinto dos malhados conjuntamente com, 

novamente, todo o gado amarelo. Sabe ainda que os restantes bois, os malhados, eram em 

número igual à sexta parte mais um sétimo dos brancos e mais toda a manada amarela.  

Esta era a proporção das vacas: As brancas eram precisamente iguais, em número, 

a uma terça parte mais um quarto de toda a manada preta; as vacas pretas eram tantas 

quantas a quarta mais a quinta parte de todo o gado malhado, quando bois e vacas iam 

para o pasto juntos. Agora, as malhadas eram iguais, em número, à quinta mais a sexta 

parte de toda a manada amarela. Finalmente, as vacas amarelas eram iguais, em número, 

à sexta mais a sétima parte da manada branca. 

xn+1 = xn + 2yn.

yn+1 = xn + yn.
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Lema 2: Se x = x1, y = y1 for a solução da equação x2 - Ay2 = k1
2 então x = x1   ,  y = y1

também é solução da equação x2 - AY2 = 1.
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Se tu, ó estranho, conseguires dizer com exatidão qual o número de cabeças de gado do 

deus Sol, fornecendo separadamente o número de bois bem alimentados e o número de fêmeas de 

acordo com cada cor, então tu não poderás ser chamado de inábil ou ignorante dos números, mas 

ainda não poderás ser contado entre os sábios.  

Mas vem, entende também todas estas condições que dizem respeito ao gado do deus Sol. 

Quando os bois brancos misturavam o seu número com os bois pretos, mantinham- se todos 

firmes, iguais em profundidade e largura, e as planícies da Sicília ficavam repletas em todas as 

direções com a sua multidão.  

De igual modo, quando os bois amarelos e os bois malhados eram reunidos numa só 

manada, colocavam-se de tal modo que o seu número, começando com o um, crescia lentamente 

até completar uma figura triangular, não havendo bois de outras cores entre eles, nem faltando 

algum. Se fores capaz, ó estranho, de determinar todas estas coisas e de reuni-las juntas na tua 

mente, fornecendo todas as suas relações, então tu partirás coroado de glória e sabendo que foste 

julgado perfeito neste gênero de sabedoria. 

A resposta desse problema pode ser determinada a partir da resolução da equação: 

x2 - 472949y2 = 1.

Sua menor solução foi encontrada por A. Amthor em 1880 e possuía 206.545 dígitos. 

A equação de Pell também foi amplamente estudada pelos matemáticos indianos e o 

primeiro avanço na busca de suas soluções se deu pelo matemático Brahmagupta que, além de 

resolver alguns casos particulares da equação x2 - Ay2 = 1, também procurou solucioná-la de

forma generalizada, no caso em que A > 0 não é um quadrado perfeito. Tais estudos estão

registrados em seu livro A doutrina de Brama corretamente estabelecida. (STILLWELL, 2010) 
Seus estudos se basearam na descoberta da identidade: 

(  
     

 )(  
     

 )  (          )  (         )   

Com ela, Brahmagupta provou duas regras que, em linguagem atual, podemos escrever como dois 

lemas: 

Lema 1: Se x = x1, y = y1, é solução de x2 - Ay2 = k1, e x = x2, y = y2 é a solução 
x2 - Ay2 = k2, então x = x1x2 + Ay1y2, y = x1,y2 + x2,y1 é a solução de x2 - Ay2 = k1,k2.

Desta forma, Brahmagupta construía, a partir dos ternos (x1,y1,k1) e (x2,y2,k2) o terno
 (x1,x2 + Ay1y2,x1x2 + x2y1, k1k2).

A equação x2 - 92y2 = 1 foi o exemplo mais famoso que Brahmagupta conseguiu
solucionar utilizando esse método. Observe que se substituirmos o valor de y por 1 na equação

dada, obtemos: 

é 100
x2 = 93,

que não é um quadrado perfeito. Por outro lado, o quadrado perfeito mais próximo de 93
ou seja, 93 + 7. Considerando então a equação

____
k1 k2

____
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,com a,b        k

 242 - 92.   5
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e substituindo o valor de   por 1 na nova equação obtém-se 

Portanto, de 102 - 922 = 8 , temos o terno (10,1,8). E, a partir do Lema 1, podemos compor um

novo terno com ele próprio. De sorte que 

(10 . 10 + 92 . 1 . 1, 10 . 10 . 1 + 8 . 8) = (192,20,64).

Então, temos que 
 1922 - 922 = 82

Dividindo ambos os membros por 8   (Lema 2), obtemos:

Da equação anterior, temos o terno .Como estamos procurando soluções inteiras, este 

resultado ainda não serve. Dessa forma, é necessário aplicar o Lema 1 mais uma vez. Assim, vem 

que : 

(24 +92·(
5
2
)
 

  24 (
5
2
)  (

5
2
)  24  1) (1151, 120, 1   

O primeiro matemático a desenvolver um método geral para a resolução das 

equações de Pell foi o indiano Bhaskara II, em 1150. Chamado de método chakravala ou 

processo cíclico, ele generaliza o método de Brahmagupta encontrando soluções para a 

equação x2 - Ay2 = k, quando k =    1,    2, ou    4
Na equação a2 - Ab2 e 

.Vamos a ele.

primos entre si, encontramos o terno

 obtido a(a,b e k) e, a partir do Lema 1, compomos um novo terno com (m, 1, m2 - A)
partir da equação 

Dessa forma, temos 

que, quando aplicado ao Lema 2, pode ser reduzido a 

)

Agora, escolhemos um   de tal forma que (    )   seja um número inteiro e verificamos 

se os demais termos do terno também são. É importante escolhermos um  de modo a tornar 

x2 - 92y2 = 1+7 = 8

x = 10.

( )
2

2
_ = 1.

(24, 5/2, 1)

+-

Portanto, x = 1151, y = 120 é solução da equação x2 - 92y2 = 1.
Apesar do grande avanço nas resoluções da equação de Pell x2 - Ay2 = k, Brahmagupta

não conseguiu encontrar soluções para todos os valores de A. O melhor que podia fazer era mostrar

  que, se x2 - Ay2 tem uma solução inteira para k =   1, -+       2, ou    4 então -  + -  + x2 - Ay2 = 1  também tem uma

 solução inteira.  

-  + -  + -  +

m2 - A x 12 = m2 - A.

(am + Ab, a + bm, k (m2-A))

) (am + Ab)    (a + bm)     (m2-A)
  k                   k                  k
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mínimo o termo   , dessa maneira encontraremos o terno (        )  para  ou 

 , com maior facilidade. O processo será repetido até encontrarmos o terno (   ) 

 O exemplo mais famoso que Bhaskara II conseguiu solucionar com o seu método foi a 

foi a equação    . 

Os matemáticos Europeus também tiveram participação no avanço dos estudos da 

equação de Pell. A primeira contribuição foi dada por Fermat (Matemático Francês Pierre Fermat, 

1601-1665), quando afirmou que tinha provado, no caso especial em que     não é um 

quadrado perfeito, que existia um número infinito de soluções inteiras   e  ; porém, ele não deu 

uma prova. A primeira prova publicada foi dada por Lagrange (Matemático Francês Joseph Louis 

Lagrange, 1736-1813), usando as frações contínuas. Anterior a essa prova, Euler (Matemático 

Suiço Leonard Paul Euler, 1707-1783), provou que existia um número infinito de soluções, desde 

que exista uma. (SILVA, 2014) 

Atualmente o estudo da equação de Pell está intimamente ligado às unidades dos anéis de 

inteiros dos corpos quadráticos, ou seja, à aritmética de conjuntos.  

3 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório, que é realizado a partir de material já 

elaborado, construído de livro e artigos. Nessa perspectiva, a pesquisa foi dividida em três etapas: 

1ª Etapa - Fonte  

A seguir estão descritas as fontes utilizadas para a realização do artigo: 

Foram selecionados um livro internacional que trata sobre a história matemática, uma 

revista cientifica que traz artigos matemáticos em seu conteúdo, uma nota de aula e uma tese que 

apresentam a história da equação de Pell.   

2ª Etapa – Coleta de dados 

A coleta de dados seguiu o seguinte roteiro: 

a) Leitura exploratória de todo material (leitura rápida para verificar se o material será útil

ao trabalho)

b) Leitura seletiva (leitura mais aprofundada das partes realmente interessam). Registro

das informações extraídas das fontes em instrumento específico.

3° Etapa – Análise e interpretação dos resultados 

 Esta etapa foi dedicada para uma leitura analítica com o propósito de organizar as ideias 

contidas nas fontes, de modo a possibilitar a obtenção das informações mais relevantes para o 

trabalho. 

++  _
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme vimos neste trabalho, a história da equação de Pell está recheada de 
curiosidades, assim como toda história da matemática que, na maioria das vezes, são poucos 
explorados no ensino da matemática. Acreditamos que este texto possa útil para este fim, 
assim como para futuras pesquisas sobre o tema que, até então, foi pouco explorado 
nacionalmente.  

5 CONCLUSÃO 

Diante do que foi apresentado neste trabalho vimos que, apesar do nome equação de Pell, 

John Pell não teria dado nenhuma contribuição significativa para os estudos das equações 

diofantinas que receberam seu nome. A propósito, esta equação já havia sido explorada muitos 

anos antes de sua época.  

É claro que esse fato, atualmente não tem importância significativa no meio matemático, 

servindo apenas como uma curiosidade histórica. 

Independente do nome, a equação de Pell tem uma importância significativa para 

Matemática. Com importantes aplicações, essa equação até hoje é objeto de estudo de vários 

matemáticos ao redor do mundo. 
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UMA SOLUÇÃO ANDROID PARA ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO NO IFRN

R. F.Brasil1 eR. G. Norte2 
E-mail: Elaine.ifrn@gmail.com

RESUMO 

Tendo em vista a grande dificuldade dos alunos do 
IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, o trabalho 
objetiva fornecer à comunidade acadêmica do IFRN 
uma forma de maior e mais fácil apropriação de todas 
as informações relacionadas à vida acadêmica no 
Instituto. Nesse sentido, um aplicativo para celular 
pode ser uma ferramenta bem útil, de fácil manuseio 
e com potencial de grande alcance na comunidade.  O 
objetivo final é desenvolver uma ferramenta 
que proporcione maior integração do corpo 
discente do IFRN com o sistema QAcadêmico.  

Essa ferramenta possibilitará uma maior aproximação 
dos alunos com a instituição e os manterá mais 
informados em relação as últimas atualizações 
ocorridas relacionadas a sua vida acadêmica. A 
solução a ser desenvolvida será para 
dispositivos que utilizam o sistema operacional 
Android, já que os alunos estão cada vez mais 
conectados através de dispositivos móveis, 
principalmente os que fazem uso dessa plataforma. 

PALAVRAS-CHAVE: acadêmico, android, ifrn, inovação, smartfhone 

A SOLUTION FOR ANDROID ACADEMIC MONITORING IN IFRN 
ABSTRACT 

Given the great difficulty of students IFRN 

Campus São Gonçalo do Amarante, the study aims to 

provide the academic community IFRN a form of 

greater and easier ownership of all information 

related to academic life at the Institute. In this sense, 

a mobile app can be a very useful tool, easy to handle 

and potentially far-reaching in the community. 

The ultimate goal is to develop a tool that 

provides greater integration of the student body IFRN 

with QAcadêmico system. This tool will enable closer 

the students with the institution and will keep them 

more informed about the latest updates that have 

occurred related to your academic life. 

The solution to be developed will be for 

devices that use the Android operating system, as 

students are increasingly connected through mobile 

devices, especially those that make use of this 

platform. 

KEY-WORDS:  academic, android, ifrn, innovation, smartphones 
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1   INTRODUÇÃO

O projeto chega à comunidade acadêmica para suprir uma dificuldade diária dos alunos:
saber quando o professor lançou alguma nota, conteúdo, ou outra informação relevante para o 
aluno. Da forma atual, para que o aluno possa verificar se uma nota de determinada matéria ou 
disciplina foi postada, é necessário abrir um software navegador de internet, acessar a página do 
sistema QAcadêmico, que é o sistema de gerenciamento acadêmico adotado pelo IFRN, efetuar a 
autenticação e navegar pelas diversas seções oferecidas pelo sistema até chegar a opção desejada 
e observar se houve ou não alguma atualização. 

Com a popularização dos dispositivos móveis, principalmente os smartphones, muitas 
pessoas que não possuem um computador em casa para acessar à internet, agora tem a 
oportunidade de navegar na rede mundial de computadores através desses dispositivos. 

Como a versão do QAcadêmico utilizada no IFRN não é completamente compatível com 
smartphones e tablets, todos os alunos que desejam manter-se informados a respeito de sua vida 
acadêmica e não possuem um computador com acesso à internet em casa encontram uma certa 
dificuldade. 

O aplicativo proposto neste trabalho, vem com a intenção de dinamizar e agilizar a 
interação entre o aluno e o QAcadêmico, de forma a possibilitar que o aluno fique informado de 
postagem de notas, materiais e mensagens de forma muito mais rápida e fácil, utilizando apenas 
seu dispositivo móvel. 

O objetivo do projeto é deixar o alunado mais inteirado sobre sua vida acadêmica através da 
facilitação do acesso às informações. Um segundo objetivo deste projeto é incentivar os 
profissionais e até os alunos do instituto a atuarem na área de desenvolvimento de software, mais 
precisamente para dispositivos móveis, visto que há uma carência de profissionais na nossa 
região. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O aumento do uso de dispositivos móveis fez com que o acesso à internet se popularizasse 
cada vez mais. A tecnologia Android está presente em quase todas as fabricantes de dispositivos 
móveis do mundo, e é a atual líder mundial de usuários do mercado, segundo os estudos Market 
Share Q3 2014, da IDC (International Data Corporation), organização especializada em Market 
Share nas áreas de tecnologia e telecomunicações. 

De acordo com a Strategy Analytics, empresa de pesquisa e consultoria independent e 
atuante em todo o mundo, ao final de 2014, existiam 1.283.500.000 smartphones no mundo, 
sendo eles 1.042.700.000 (81,2%) Android, 192.700.000 (15%) iOS, 38.800.000 (3,0%) Windows 
Phone e 9.300.000 (0,7%) é composto por outras plataformas. 

Para identificar como está a utilização de smartphones no Campus São Gonçalo, um 
questionário foi aplicado em várias turmas de diversos cursos. Os números obtidos seguem a 
mesma tendência apresentada nas pesquisas das empresas citadas. Das 172 pessoas 
entrevistadas, 147 (85,4%) possuem smartphones. Destas, 126 usam Android, o que corresponde a 
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85,7% e 115 pessoas (91,2%) que usam o sistema, acessam a internet todos os dias. Eis a maior 
causa para o nosso projeto. 

3   METODOLOGIA 

Durante todo o desenvolvimento, será adotada uma adaptação do Scrum, renomada 
metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. 

O projeto será dividido basicamente em três etapas. A primeira delas é destinada para o 
aprofundamento de conhecimentos sobre ferramentas de programação específicas para a 
plataforma Android, uma vez que as disciplinas de programação do Curso Técnico em Informática 
no Campus de São Gonçalo do Amarante são lecionadas utilizando a linguagem de programação 
Java. A curva de aprendizado para que todos estejam aptos a desenvolver para essa plataforma é 
reduzida, visto que Android utiliza a mesma essa linguagem de programação. Contudo, os dois 
primeiros meses do projeto serão destinados para uma capacitação da equipe. 

A segunda etapa é destinada ao desenvolvimento, propriamente dito, do aplicativo. Essa 
fase será iniciada paralelamente com a atividade de capacitação da equipe. Nessa fase do projeto, 
o segundo mês de atividades será utilizado para, junto com os conhecimentos adquiridos na
capacitação, elaborar os modelos conceituais e pequenos protótipos que deverão ser utilizados
logo em seguida. Uma vez concluídos os protótipos, entraremos pelo terceiro mês de atividades e
com isso a codificação do aplicativo. As atividades de codificação serão organizadas de forma que
cada integrante da equipe possa desenvolver uma funcionalidade, garantindo assim uma maior
produtividade

A terceira e última etapa é destinada para realização de experimentos, testes e ajustes do 
que foi desenvolvido. Nessa fase o aplicativo deverá ser disponibilizado para um grupo de 
usuários, durante o final de um bimestre, para que possamos analisar como o aplicativo se 
comportará em diversos dispositivos, e colher as opiniões dos usuários. Essa fase é extremamente 
importante para o sucesso do projeto, pois será nela que poderemos obter uma validação do 
produto desenvolvido. 

Apresentar os materiais e equipamentos utilizados na pesquisa de campo e/ou 

experimental, detalhando os métodos e procedimentos empregados durante as atividades, 

detalhando a metodologia utilizada para a resolução do problema, os equipamentos e softwares 

usados no estudo. 

5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O aumento do uso de dispositivos móveis fez com que o acesso à internet se popularizasse 
cada vez mais. A tecnologia Android está presente em quase todas as fabricantes de dispositivos 
móveis do mundo, e é a atual líder mundial de usuários do mercado, segundo os estudos Market 
Share Q3 2014, da IDC (International Data Corporation), organização especializada em Market 
Share nas áreas de tecnologia e telecomunicações. 

De acordo com a Strategy Analytics, empresa de pesquisa e consultoria independente 
atuante em todo o mundo, ao final de 2014, existiam 1.283.500.000 smartphones no mundo, 
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sendo eles 1.042.700.000 (81,2%) Android, 192.700.000 (15%) iOS, 38.800.000 (3,0%) Windows 
Phone e 9.300.000 (0,7%) é composto por outras plataformas. 

Para identificar como está a utilização de smartphones no Campus São Gonçalo do 
Amarante, um questionário foi aplicado em várias turmas de diversos cursos. Os números obtidos 
seguem a mesma tendência apresentada nas pesquisas das empresas citadas. Das 172 pessoas 
entrevistadas, 147(85,4%) possuem smartphones. Destas, 126 usuam android, o que corresponde 
a 85,7% e 115 pessoas(91,2%) que usam o sistema, acessam a internet todos os dias. 

O objetivo do projeto é deixar o alunado mais inteirado sobre sua vida acadêmica através 
da facilitação do acesso às informações. Um segundo objetivo deste projeto é incentivar os 
profissionais e até mesmo os alunos do instituto a atuarem na área de desenvolvimento de 
software, mais precisamente para dispositivos móveis, visto que há uma carência de profissionais 
na nossa região. 

Figura 1. Resultados obtidos em pesquisa feita com discentes do campus São Gonçalo do Amarante.

6    CONCLUSÃO 

Outro resultado aguardado é que este projeto sirva como fonte de estudo para que 
alunos desenvolvam trabalhos de iniciação à prática profissional, científica e até mesmo 
trabalhos de conclusão de curso, estimulando assim o interesse de mais alunos pela área. 
Vislumbramos ainda que artigos científicos possam ser publicados, como fruto dessa 
integração com os alunos. 

Além dos resultados acadêmicos citados, com o aprendizado adquirido, enxerga-se o 
estímulo de uma "veia" empreendedora nos alunos, haja visto o leque de aplicabilidades que 
as tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto provêm. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma abordagem e estratégias 
de desenvolvimento de testes para verificação de 
software crítico. Sistemas usados em transportes de 
pessoas, controles financeiros, equipamentos médicos 
e militares exigem uma certificação rigorosa do 
software. Duas estratégias de testes são apresentadas, 
uma simplificada criando automaticamente casos de 

testes aleatoriamente e uma estratégia baseada em 
restrições, a qual é muito eficaz e usada na 
comunidade de desenvolvimento de software crítico. 
Os testes explorados neste trabalho aumentam os 
critérios de confiabilidade do software e buscam 
atender requisitos rigorosos de certificação de 
software.  

PALAVRAS-CHAVE: Testes, software, modelagem de software, tradução. 

SOFTWARE TESTS STRATEGIES USING MODELS AND PROB 

ABSTRACT 

This paper presents an approach and test 
development of strategies for critical software 
verification. Systems used in the transport of people, 
financial controls, medical equipment and military 
require a rigorous software certification. Two 
strategies tests are presented, one creating 

automatically random cases tests and a constraint-
based tests, which is very effective and used in critical 
software development community. The explored tests 
in this work increases software reliability criteria and 
seek to meet stringent requirements for software 
certification. 

KEY-WORDS: Tests, software, software modelling, translation 
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1 INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas a engenharia de software evoluiu exponencialmente, tendo em vista o 

aumento da demanda por aplicação cada vez mais eficiente e robusta. Essa evolução ocorreu devido 

à constante procura por técnicas que possibilitem o desenvolvimento de aplicações de forma mais 

eficiente e econômica. Apesar dos contínuos avanços, um dos grandes problemas relacionados ao 

desenvolvimento de software refere-se ao fato de que nem sempre se consegue atender as 

necessidades de segurança deste. A verificação do software trata-se de um fator imprescindível no 

sentido de se evitar sérios danos, visto que erros de software podem não só causar prejuízos 

financeiros como também acidentes e perda de vidas. Vários desses erros de software foram 

reconhecidos internacionalmente e mostram a relevância de se aplicar técnicas de segurança cada 

vez mais efetivas.  

A título de exemplo, o foguete Ariane 5 foi lançado e se autodestruiu segundos após o seu 

lançamento no voo inaugural, embora possuísse quatro satélites construídos após anos de pesquisa, 

o prejuízo financeiro estimado foi na ordem de um bilhão de dólares (JAZEQUEL, 1997). A

autodestruição aconteceu quando o sistema de controle de orientação tentou converter um

número de 64 bits para 16 bits. Outro exemplo de um grave erro de software ocorreu na máquina

de radioterapia Therac 25, cuja falha no cálculo da dosagem de radiação expôs os pacientes a níveis

fatais (LEVESON, 1993). Existem vários erros do mesmo porte registrados na literatura e, de acordo

com um estudo conduzido pelo NIST (TASSEY, 2002), resultam num custo anual de US$ 59,5 bilhões

para a economia dos Estados Unidos. Esses casos evidenciam a necessidade e relevância de

pesquisas cuja finalidade seja de elevar a confiabilidade do software.

Com o intuito de minimizar possíveis erros são utilizadas técnicas de VV&T, ou seja, 

Verificação, Validação e Teste. Dentre as técnicas de verificação e validação, a atividade de teste é 

uma das mais utilizadas, constituindo-se em um dos elementos que fornecem evidências de 

confiabilidade do software em complemento com outras atividades (MALDONADO, 1991). Sob este 

viés, este trabalho desenvolve uma pesquisa fundamentada em conceitos básicos de testes de 

software e métodos formais.  

O teste de software é amplamente usado a fim de demonstrar que o software atende ao 

propósito a que se destinou. Simplificadamente, o teste envolve a seleção de dados de entrada, a 

execução do software com tais dados e a comparação da saída obtida em relação à saída esperada 

(RAPPS; WEYUKER, 1985). Embora o teste de software seja comumente empregado, não mostra a 

ausência de falhas.  De uma forma geral, um sistema não pode ser completamente testado, pois a 

quantidade de testes possíveis é frequentemente impraticável. Por outro lado, os métodos formais 

são capazes de provar determinadas propriedades sobre a descrição de um sistema e isso é 

importante para garantir a correção de parte dessa descrição.  

Os métodos formais são técnicas fundamentadas lógica e matematicamente para 

descreverem propriedades de sistemas (WING, 1990). Uma especificação formal deve descrever um 

sistema com precisão e sem ambiguidades. O desenvolvimento formal,  quando acontece com a 
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criação e o refinamento de modelos, é seguido pela etapa de tradução final, que é uma das mais 

suscetíveis a falhas.  Portanto, a última etapa consiste em traduzir o modelo formal em código de 

máquina executável. Durante esta última transformação, pequenas falhas podem ser introduzidas 

e provocar a perda de credibilidade do software final. Parte dessa transformação pode ser realizada 

por um compilador/tradutor capaz de introduzir erros sutis e de difícil identificação. 

Como pode ser visto em Yang et al. (2011), os compiladores, inclusive aqueles considerados 

mais seguros, estão suscetíveis a erros tanto que onze importantes compiladores C foram testados 

e identificados com mais de 325 erros. Com base nisso, a necessidades de fomentar práticas de 

testes sobre a tradução final são de alta relevância para a engenharia de software. Por isso, o 

presente trabalho possui três objetivos centrais: oferecer estratégias eficientes para testes, testar a 

tradução de modelos B para código executável e prover a automação do processo de testes. 

Neste artigo, a seção 2 apresenta os aspectos teóricos diretamente relacionados ao trabalho 

desenvolvido, detalhando os assuntos principais do estudo em questão e baseando-se nas 

diferentes técnicas pesquisadas; a seção 3 descreve os passos da metodologia usada neste 

trabalho;  a seção 4 mostra os principais resultados obtidos e uma análise referente a isso; e, 

finalmente, a seção 5 tece algumas considerações finais obtidas de acordo com os resultados 

observados na pesquisa, além de acenar com sugestões para trabalhos futuros. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICAS 
B é um método formal para modelagem modular, no qual cada módulo especifica um objeto 

de software em um determinado nível de abstração (MEDEIROS Jr., 2009).  A ideia principal do B é 

começar com um modelo muito abstrato do sistema em desenvolvimento e, gradualmente, 

adicionar detalhes com a construção sequencial de modelos mais concretos (BJORNER; HENSON, 

2007). O último e mais concreto modelo recebe a denominação de modelo algorítmico ou 

implementação B, trata-se, portanto, do modelo final da especificação no método B, cujo papel é 

especificar o modelo somente com construções das linguagens de programação. O objetivo do 

método B é a obtenção de um modelo comprovado de implementação (BJORNER; HENSON, 2007). 

Tal comprovação garante que o modelo satisfaz certas propriedades. 

A Figura 1 apresenta um modelo de implementação B simplificado ("Calculator_i"), que 

representa as operações básicas de uma calculadora. A implementação refina um modelo mais 

abstrato chamado "Calculadora_r"; que contém uma operação, chamada "div", a qual, por sua vez, 

recebe dois parâmetros para serem divididos; e retorna quando possível à divisão dos parâmetros. 

Esta implementação também contém a operação "mult" e outras, as quais são omitidas em virtude 

da restrição de espaço do presente trabalho. Certas propriedades desta implementação foram 

verificadas formalmente e pode-se garantir, por exemplo, que a operação "div" nunca causa 

transbordamento de dados (overflow). Esta garantia é oferecida graças às condições de verificação 

desenvolvidas no método B (ABRIAL, 1996). 
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1. IMPLEMENTATION

2. Calculator_i

3. REFINES

4. Calculator

5. OPERATIONS

6. result <-- div(numberA, numberB) =

7. BEGIN

8. IF numberB /= 0 THEN

9.  result := numberA / numberB  

10. ELSE

11.  result := 0  

12. END

13. END

14. ...

15. END

Figura 1: Exemplo didático de implementação B de uma calculadora (MOREIRA et al, 2015).

O método B possui duas importantes ferramentas de apoio ao desenvolvimento formal: o 

Atelier B e o ProB.  A primeira é uma ferramenta de suporte, desenvolvida pela ClearSy, que provê 

vários recursos para o gerenciamento dos projetos B, inclusive geração de código e verificação 

formal do modelo. O ProB é um animador de modelos B capaz de solucionar expressões lógicas e 

matemáticas (LEUSCHEL; BUTLER, 2003). A animação compreende a interpretação e execução 

diretamente do modelo do software, a qual possibilita executar as operações e avaliar o estado das 

variáveis do modelo. Na fase de implantação, o modelo formal precisa de um respectivo código 

gerado para ser executado na plataforma de destino. 

Atualmente, a abordagem apresentada neste trabalho constrói casos de testes escritos em 

C, facilmente integrado ao código B traduzido para C ou LLVM, sendo este uma infraestrutura que 

contém uma coleção modular e recusável de tecnologias para compiladores (LATTNER, 2002) e 

possui uma linguagem intermediária para representação de programas. Essa infraestrutura é muito 

usada por empresas renomadas, tais como: Google, Apple, Adobe, entre outras, demonstrando sua 

importância industrial.  

Os trabalhos iniciados nesta pesquisa baseiam-se no trabalho desenvolvido anteriormente 

Moreira et al (2015), cujo orientador é autor da citada publicação, que apresenta diferentes 

abordagens de testes para geradores de código. Apesar de a abordagem do presente trabalho ser 

mais simples por utilizar apenas estratégias básicas de testes foram criadas com objetivo de serem 

mais automatizadas. 
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3  METODOLOGIA 
3.1 Ferramentas adotadas 

Para a realização dos testes de verificação de tradução, utilizou-se o sistema operacional, de 

código aberto, Linux, na distribuição Ubuntu versão 14.04. Optou-se pela utilização do Linux por se 

uma plataforma gratuita e confiável, além de possuir compatibilidade com todas as ferramentas 

necessárias para a realização do trabalho. Para desempenhar os procedimentos de testes, além das 

ferramentas já fornecidas pelo sistema operacional foi necessária a utilização de algumas 

ferramentas chave, tais como: LLVM, Clang e make. 

A Low Level Virtual Machine (LLVM) refere-se a uma infraestrutura multiplataforma de um 

compilador. O Clang é um compilador frontend para linguagens C, C++, Objective-C e Objective-C++ 

que utiliza o LLVM como backend. O Clang tem a capacidade de realizar compilações rápidas e com 

baixo uso de memória, além de exibir diagnósticos de erros de forma extensa e bem detalhada. O 

make é responsável por fazer a montagem de um conjunto de códigos em C. Tomando como base 

o arquivo Makefile criado para esse trabalho, o comando make compila os programas listados neste

arquivo, levando em conta as dependências de cada arquivo descrito, e monta um arquivo

executável, que executa todos os arquivos relacionados anteriormente no MakeFile. Para a

instalação das ferramentas citadas foi necessário utilizar os seguintes comandos no console do

Linux:

$sudo apt-get install llvm clang make 

3.2 Estratégias de testes 

Essa seção descreve as estratégias de testes adotadas para validar a tradução realizada pelo 

B2LVM. Para verificar essa tradução foi empregada a fase de teste conhecida como teste de 

unidade, que representa a menor parte testável de um software. Uma unidade pode ser uma função 

individual ou um procedimento, neste trabalho foram testadas as funções.  

Duas estratégias de testes são estudadas aqui. A primeira, simplificada cria 

automaticamente casos de testes aleatórios através do ProB. Esta abordagem é mais didática e 

exemplificada no decorrer do trabalho, também chamada de teste funcional ou caixa-preta, pelo 

fato de tratar o software como uma caixa cujo conteúdo é desconhecido (MALDONADO, 1991). A 

segunda estratégia cria casos de testes, através do ProB, baseada nas restrições do modelo 

(DEMILLI, 1991), a qual é muito eficaz e usada na comunidade de desenvolvimento de software 

crítico. Os testes criados nesta estratégia aumentam os critérios de confiabilidade do software, 

atendendo requisitos mais rigorosos de certificação.  

3.3 Bibliotecas e Frameworks 

Para um desenvolvimento mais rápido e coeso da prática empregada foi necessária a 

utilização de algumas bibliotecas e frameworks que serão abordados mais detalhadamente ao longo 

dessa seção. O CuTest é um framework para C e C++, CuTest significa “C Unit Testing”, e tem como 
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funcionalidade justamente isso, criar testes unitários. O CuTest se propõe a ser o mais simples 

possível, para não interferir no objetivo do desenvolvedor e minimizar as dependências externas. 

Para utilizá-lo necessita-se de uma simples implementação de um único arquivo de cabeçalho C, 

“cutest.h”, e seu núcleo depende apenas de algumas funções padrões do C. O uso do framework 

exige a inclusão do arquivo “cutest.h”. Como demonstrado a seguir: 

#include "CuTest.h" 

Cada teste é implementando como uma simples função e utiliza como parâmetro o “CuTest* 

tc”, que serve para alocar um espaço na memória para o teste.  Um exemplo didático de teste da 

implementação “Calculator_i” pode ser visto na Figura 2.  

1. void example_div_test_case (CuTest* tc){

2.  int32_t a = 4;  

3.  int32_t b = 2;  

4.  int32_t result; 

5.  Calculator$div(&calculator, numberA, numberB, result);  

6.  CuAssertTrue(tc, result == 2);  

7. }

Figura 2: Função com caso de teste sobre a operação de divisão. 

A Figura 2 demostra um simples caso de teste usando o CuTest, no qual são definidas três 

variáveis inteiras de 32 bits, sendo elas: “a”, “b” e “result”. Em seguida, realiza-se uma operação de 

divisão (linha 5). Na linha 6, é implementado o teste no qual a função, do framework, 

“CuAssertTrue”  retornará “True” caso o resultado da operação seja correto (2). Após a codificação 

do caso de teste, é necessário adicionar o teste em uma suíte, uma estrutura que serve para 

armazenar os casos de teste. Esta adição é representada no código da Figura 3. 

1. CuSuite* example_div_test_suite(void){

2. CuSuite* suite = CuSuiteNew();

3. SUITE_ADD_TEST(suite, example_div_test_case);

4. return suite;

5. }

Figura 3: Função exemplo que adiciona o teste ao conjunto dos testes.

Com a compilação dos arquivos do CuTest, as suítes definidas no código-fonte são 
importadas para arquivo “AllTests.c”, responsável por executar todos os testes. A Figura 4 
demonstra um exemplo do “Alltests.c” com três casos de teste.
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1. #include <stdio.h>

2. #include "CuTest.h"

3. 

4. CuSuite* example1_div_test_suite();

5. CuSuite* example2_div_test_suite();

6. CuSuite* example3_div_test_suite();

7. 

8. void RunAllTests(void){

9. CuString *output = CuStringNew();

10. CuSuite* suite = CuSuiteNew();

11. 

12. CuSuiteAddSuite(suite, example1_div_test_suite());

13. CuSuiteAddSuite(suite, exemple2_div_test_suite());

14. CuSuiteAddSuite(suite, example3_div_test_suite());

15. 

16. CuSuiteRun(suite);

17. CuSuiteSummary(suite, output);

18. CuSuiteDetails(suite, output);

19. printf("%s\n", output->buffer);

20. }

21. 

22. int main(void){

23. RunAllTests();

24. }

Figura 4: Exemplo de arquivo (“Alltests.c”) que integra o conjunto dos testes. 

Nas linhas 4 a 6 são importados os testes e, em seguida, na linha 8, é definida a função 

“RunAllTests”, responsável por executar os testes dentro das suítes. Após a compilação, é executado 

o arquivo com o conjunto de casos de testes que define algumas configurações para iniciação. Ele

também exibe mensagens de erros para testes falhos, números de teste executados e aprovados,

entre outras informações úteis. Por fim, a Figura 5 demonstra a saída do console para a execução

de três testes, nos quais dois passaram e um falhou.

There was 1 failure: 

1) example_div_test_case_3: Example_Test.c:51: assert failed

!!!FAILURES!!! 

Runs: 3 Passes: 2 Fails: 1 

Figura 5: Saída do console para a execução de três testes. 
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3.4 Codificação 

Esta seção descreve como os testes de tradução foram realizados, por isso, utiliza como 

exemplo a tradução da máquina “Calculator.mch“, uma calculadora com funções simples, tais como: 

soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Para o início da codificação foi necessário o uso 

do B2LVM, que traduz a implementação B “Calculator.mch” gerando os arquivos: “Calculator.llvm“ 

e “Calculator.h”. Enquanto o primeiro refere-se à tradução na linguagem LLVM, o outro arquivo 

gerado pelo B2LVM, “Calculator.h”, é uma biblioteca C com as funções do “Calculator.llvm”, 

utilizadas para a integração com os testes unitários. A Figura 6 mostra uma parte da tradução da 

máquina “Calculator.llvm”. 

1. define void @Calculator$div(i32 %numberA, i32 %numberB, i32* %result) {

2. entry:  

3. %0 = icmp ne i32 %numberB, 0

4. br i1 %0, label %label0, label %label1

5. label0:

6. %1 = sdiv i32 %numberA, %numberB

7. store i32 %1, i32* %result

8. br label %exit

9. label1:

10. store i32 0, i32* %result

11. br label %exit

12. exit:

13. ret void

14. }

Figura 6: Código LLVM gerado pelo B2LVM.

Como já mencionado, utilizou-se da técnica para teste unitário denominada teste de caixa-

preta. O ProB é responsável por realizar as partes fundamentais para a implementação dos testes 

de caixa-preta, identificar as funções e gerar os casos de teste. Esse programa faz a leitura dos 

arquivos “Calculator.mch” e “Calculator_i.imp” e retorna, de forma aleatória, a um conjunto de 

casos de testes. Após sua execução, é gerado um arquivo “history.txt”, que descreve a sequência de 

execução aleatória das operações, parâmetros, retorno e o estado do modelo. 

Com os testes gerados é possível a implementação de testes unitários que se dá através de 

um código em C, empregando-se o framework “CuTest”. O arquivo “Calculator_Test.c” utiliza a 

biblioteca “Calculator.h”, criada pelo B2LVM, para importar as funções do arquivo “Calculator.llvm”. 

Os casos de teste contidos no arquivo “Calculator_Test.c” têm como finalidade a verificação das 

funções traduzidas, contidas no “Calculator.llvm”. O código utilizado para confecção desses testes 

se assemelha ao existente na Figura 2. 
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Depois de toda a codificação, é necessário formar uma estrutura de organização para a 

compilação do código, através do arquivo “Makefile”. Por meio do comando make é realizada a 

compilação e criação de um arquivo executável, o “execute”, responsável por desencadear a 

execução de todos os testes usando os arquivos citados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Este trabalho apresenta resultados relevantes em dois aspectos: técnico-científico e 

formação acadêmica. No aspecto técnico-científico, houve a validação de duas estratégias de testes 

simples que avançam na automação do processo testes de software usando modelos B. Essa 

automação é valiosa no desenvolvimento de software crítico por acelerar o processo de verificação 

deste e abrir a possibilidade de uso de novas estratégias relacionadas a testes. As estratégias de 

testes estudadas são capazes de identificar erros na tradução para código de máquina e, inclusive, 

possíveis erros na própria modelagem do software. Embora essas estratégias tenham sido 

exploradas neste trabalho, ainda não foram aplicadas em larga escala, pois o projeto encontra-se 

incipiente. Convém ressaltar, contudo que o trabalho desenvolvido por Moreira et al (2015) que 

abrange o mesmo ambiente e possui estratégias similares mostrou resultados significativos e 

reconhecidos internacionalmente. 

No aspecto de formação acadêmica, os alunos envolvidos aprimoram sua formação ao 

aplicarem conceitos, práticas e técnicas indispensáveis à engenharia de software. Adicionalmente, 

obtêm experiências interessantes usando ferramentas fundamentais no desenvolvimento de 

software corporativo, tais como: ambiente de desenvolvimento integrado web (GOLDMAN, 2011), 

controle de versão Git (TORVALDS, 2010) e modelagem de software (LEWIS, 1990). Sem dúvida, 

essas experiências proporcionam um enriquecimento valioso na formação dos alunos. 

5 CONCLUSÃO 
Em geral, o desenvolvimento de software dificilmente garante a ausência total de 

imprecisões ou erros, porém nas últimas décadas, com o avanço da engenharia de software, tem-

se buscado práticas que possibilitem uma menor ocorrência de falhas. Recentemente, em Yang et 

al (2011) foram encontrados mais de 325 erros em onze compiladores considerados seguros, pela 

academia. Considerando esse cenário, as estratégias de testes aplicadas apresentam-se como uma 

prática muito relevante, visto que funcionam complementarmente para as abordagens de 

desenvolvimento formal. Além disso, a etapa de tradução de modelos formais para código da 

plataforma de destino não obedece ao mesmo rigor e credibilidade do desenvolvimento formal.  

Utilizando como base os testes de tradução de uma calculadora, foi possível gerar estratégias 

interessantes que propiciaram a criação de testes de tradução eficazes e rápidos. Como trabalho 

futuro, planeja-se não somente a aplicação em larga escala das estratégias aqui aplicadas assim 

como o avanço no grau de automação da criação e aplicação dos testes. De acordo com o avanço 

da pesquisa, há a possibilidade de uma futura cooperação com a empresa francesa ClearSy, 

responsável pelo Atelier B, pois já existe uma interação inicial. Essa empresa é especialista em 
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confeccionar sistemas críticos e desenvolvimento de pesquisas na área de especificações formais e 

testes.  
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A INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL NUMA ÁREA DE EXTRAÇÃO MINERAL DE SAIBRO NA FAZENDA 

BOM JESUS, ZONA RURAL DE PENDÊNCIAS/RN 

J. R. Souza1 e M. T. O. Cavalcanti Neto2 
E-mail: jairorodriguessouza@gmail.com1; mario.tavares@ifrn.edu.br2

RESUMO 

A mineração do saibro exerce uma função relevante 
no setor de construção civil bem como 
desenvolvimento econômico local, não sendo 
necessários métodos de lavra sofisticados. Porém, se 
não haver uma integração da educação ambiental com 
a mineração, poderá desencadear impactos 
ambientais, depreciando o patrimônio paisagístico da 
cidade além de provocar estagnação da atividade 

econômica no município. Assim, o presente trabalho 
desponta a acuidade e a inclusão da educação 
ambiental no Plano de Controle Ambiental (PCA) 
empregado na mineração do saibro instalada no 
município de Pendências/RN, auxiliando na prevenção 
dos potenciais impactos ambientais atrelados a 
respectiva atividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Mineração, Saibro. 

INCLUSION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE PLAN OF 
ENVIRONMENTAL CONTROL IN AREA MINERAL EXTRACTION GRAVEL BOM 

JESUS FARM, RURAL AREA OF PENDÊNCIAS/RN  

ABSTRACT 

The mining of gravel has a relevant role in the 
construction sector as well as local economic 
development, not being necessary forms of 
sophisticated exploitation. But if there is no 
integration of environmental education with mining, 
can trigger environmental impacts, depreciating the 
landscape heritage of the city in addition to causing 

stagnation of economic activity in the municipality. 
Thus, this work stands out the accuracy and the 
inclusion of environmental education in the 
Environmental Control Plan (PCA) used in the mining 
of gravel installed in the municipality of 
Pendências/RN, assisting in the prevention of 
potential environmental impacts linked to its activity. 

KEY-WORDS: environmental education, mining, gravel. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

As alterações ecológicas e o impacto antrópico sobre a ecosfera terrestre transformaram-se 

em assunto de preocupação científica e acadêmica a partir da década de 60, ganhando dimensão 

política em meados da década de 70. Assim, não é mais possível implantar qualquer projeto ou 

discutir qualquer planejamento sem considerar o impacto sobre o meio ambiente (Silva, 2007).   

Segundo Farias 2002, a mineração é um dos setores básicos da economia do país, 

contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde 

que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do 

desenvolvimento sustentável.  

Ferreira et al. (2008) mencionam que a mineração do saibro, por exemplo, desempenha 

papel importante no desenvolvimento municipal, por seu uso na infraestrutura civil e na 

manutenção da rede viária. Por ser um bem mineral abundante e não requerer tecnologias 

sofisticadas para sua produção há uma grande produção no Estado do Rio Grande do Norte. Porém, 

para Ferreira (2005), caso não haja uma recuperação das áreas mineradas, as áreas mineradas 

degradadas depreciam o patrimônio paisagístico da cidade, oferecendo perigos à população, ao 

meio ambiente e provocam estagnação da atividade econômica de mineração no município. 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância do Plano de Controle Ambiental (PCA) 

empregado na mineração do saibro na Fazenda Bom Jesus, zona rural do município de 

Pendências/RN, auxiliando na prevenção dos potenciais impactos ambientais atrelados a respectiva 

atividade econômica. 

1.3 Justificativas 

A mineração provoca um conjunto de efeitos negativos, como, por exemplo, alterações 

ambientais, conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas 

degradadas e transtornos ao tráfego urbano (Farias, 2002). No Brasil, os principais problemas 

oriundos da mineração podem ser englobados em cinco categorias: poluição da água, ar, sonora, 

erosão e subsidência do terreno.  

Porém, de acordo com Cabral (2008), se o empreendimento adotar um Plano de Controle 

Ambiental eficaz, trará benefícios sociais, econômicos e ambientais para a população circunvizinha, 

com a geração de emprego e melhoria da qualidade de vida, além de suplantar o mínimo de 
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impactos ambientais que porventura sejam observados na área depois de promovida a recuperação 

da área de lavra.  

Assim, acha-se necessário tal estudo para termos uma clareza das principais medidas de 

combate aos impactos ambientais e as formas mais coerentes de recuperar as áreas degradadas. 

1.4 Localização e vias de acesso 

A área de estudo localiza-se na Fazenda Bom Jesus, no município de Pendências/RN, a 13 

quilômetros, no sentido nordeste, da sede urbana do respectivo município, como se pode observar 

na Figura 1. O acesso à área pode ser realizado a partir da cidade de Pendências – RN por estrada 

carroçável, no sentido norte, rumo ao Povoado Porto Carão, sobre a qual se percorre 12,5 

quilômetros, onde se entra para a direita por mais 500 metros, chegando à referida área, onde 

ocorre o saibro. 

Figura 1: Localização da área de estudo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Educação Ambiental 

A primeira vez que se adotou o termo educação ambiental foi em evento de educação 

promovido pela Universidade de Keele, no Reino Unido, no ano de 1965. Tornou-se um objeto 

educativo específico no ano de 1975, com a realização do I Seminário Internacional de Educação 
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Ambiental, em Belgrado, que se constituiu em um dos desdobramentos das discussões ocorridas na 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano em 1972, na qual foi acordada, pela 

Recomendação 96 e do Princípio 19, a necessidade de se inserir a discussão acerca do ambiente na 

educação (UNESCO, 1976). Também nesse seminário, foram estabelecidos os princípios que regem 

a área, servindo como referencial para as diretrizes definidas na Conferência Intergovernamental, 

realizada em Tbilisi, no ano de 1977, que passaram a ser as adotadas internacionalmente. 

No Brasil, a educação ambiental se fez tardiamente. Apesar da existência de registros de 

projetos e programas desde a década de 1970, efetivamente é em meados da década de 1980 que 

ela começa a ganhar dimensões públicas de grande relevância. Em termos oficiais e de destaque 

para o conjunto da sociedade, aparece na Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, sobre meio 

ambiente, no seu artigo 225, parágrafo 1°, inciso VI, no qual se lê que compete ao poder público 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. 

Atualmente, não é mais possível referir-se genericamente a uma mera Educação Ambiental, 

sem qualificá-la com a precisão que o momento exige (Loureiro e Layrargues, 2001). De modo 

coerente a esse panorama, novas denominações para conceituar a Educação Ambiental foram 

efetuadas a partir do final dos anos 80 e início da década de 90, como a alfabetização ecológica, a 

educação para o desenvolvimento sustentável, a educação para a sustentabilidade, ou ainda, a 

educação no processo de gestão ambiental (Quintas e Gualda, 1995).   

Esses conceitos caracterizam o início de uma nova fase, a da necessidade de diferenciação 

interna, com demarcação de estratégias mais eficazes para atingir resultados, os quais nem sempre 

são palpáveis, como é o caso do processo educativo (Sorrentino, 1995).  

Em síntese, a educação ambiental, coerentemente com a perspectiva teórica adotada, 

envolve a compreensão de que o processo educativo é composto por atividades integradas formais, 

informais e não-formais, estando fundamentada numa concepção pedagógica norteada por alguns 

princípios (Quintas, 2000): educação como instrumento mediador de interesses e conflitos entre 

atores sociais que agem no ambiente, usam e se apropriam dos recursos naturais de modo desigual; 

percepção do problema ambiental como questão mediada pelas dimensões econômicas, políticas, 

simbólicas e ideológicas, que ocorrem em dado contexto e que determinam a compreensão 

cognitiva do mesmo; entendimento crítico e histórico das relações existentes entre educação, 

sociedade, trabalho e natureza; desenvolvimento da capacidade de usar saberes para agir em 

situações concretas do cotidiano de vida; preparação dos sujeitos da ação educativa para que se 

organizem e intervenham em processos decisórios nos diferentes espaços de participação 

existentes no Estado brasileiro; priorização dos atores sociais em situação de maior vulnerabilidade 

socioambiental como sujeitos da ação educativa. 
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2.2 Mineração e Meio Ambiente 

Para Schenini et al. 2004, a indústria da mineração brasileira constitui peça chave para as 

estratégias econômicas e para o desenvolvimento do país. A potencialidade, produção e exportação 

dos produtos minerais têm possibilitado, com força, a inserção do Brasil no cenário econômico 

internacional, bem como contribuído na dinamização socioeconômica doméstica.   

Por outro lado, a extração mineral é uma atividade de alto potencial impactante sobre o 

meio ambiente, em especial sobre a biota, sobre o relevo, a qualidade das águas e sobre a população 

do entorno das áreas de mineração. Por se tratar da exploração de um recurso natural não 

renovável, algumas considerações devem ser feitas quanto ao conceito de “educação e 

sustentabilidade ambiental” da atividade.   

Neste caso, a sustentabilidade está ligada ao desenvolvimento tecnológico, na medida em 

que o uso dos recursos naturais não renováveis poderia ser considerado ambientalmente saudável 

quando a taxa de depleção destes recursos fosse acompanhada de uma taxa igual de 

desenvolvimento de substitutos renováveis (Nunes, 2008). 

3 METODOLOGIA 

As atividades desenvolvidas neste artigo foram organizadas em três etapas: pré-campo, 

campo e gabinete. Cada fase apresentou as metodologias próprias.  

Durante o pré-campo, foram realizadas o levantamento bibliográfico e Processamento 

Digital de Imagens (PDI). Inicialmente, a bibliografia foi vista utilizando documentos disponibilizados 

pelos bancos de dados da CAPES, Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da UFRN, Biblioteca 

Central Sebastião Fernandes (BCSF) do IFRN e Departamento de Geologia da UFRN, a fim de se 

coletar o maior número de informações possíveis sobre o tema proposto. Além disso, os mapas 

georeferenciados temáticos bem como o Processamento Digital de Imagens (PDI) de satélite foram 

confeccionadas através do software ArcGIS 10.1.  

Conforme Crosta (1992), as imagens geradas por sensores remotos estão sujeitas a uma série 

de distorções espaciais (rotação da terra, variações de altitude, posição e velocidade da plataforma, 

dentre outras). Como não possui precisão cartográfica quanto ao posicionamento dos objetos e 

superfícies, foi necessário aplicar correções (georeferenciamento) que vão reorganizar essas 

informações em relação a um sistema de projeção cartográfica. Assim, as imagens foram 

georreferenciadas utilizando o método de correção de polinômio de segunda ordem, sempre com 

valores de Raiz do Erro Médio Quadrático inferiores a 1. Posteriormente, consistiu em trabalhar as 

imagens no software ArcMap 10.1 para vetorização da poligonal da área de estudo. 

Na fase de campo, houve as visitas técnicas com as comprovações do que foram recolhidas 

durante as atividades de pré-campo, além de fazer registros fotográficos e retiradas de coordenadas 
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geográficas. Tudo isso para fazer um planejamento de controle ambiental mais eficiente e eficaz 

para a atividade mineira. 

E na última etapa, fase de gabinete, realizou-se a confecção do artigo com base nos dados 

levantados. Além disso, os mapas temáticos bem como o Processamento Digital de Imagens (PDI) 

foram confeccionados através do software ArcGIS 10.1.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Impactos ambientais oriundos da mineração de saibro 

Os principais impactos ambientais oriundos da mineração de saibro estão associados à 

produção de poeira, poluição sonora e, em partes, degradação paisagística. Mais especificamente, 

têm-se como fatores ambientais passíveis de sofrer impacto por este tipo de atividade: Geração de 

ruídos, gases e vibrações; Erosão e alteração da topografia; Modificação da paisagem, afastamento 

da macrofauna; Geração de renda para o proprietário, geração de impostos e oferta de emprego. 

Gima (1993) classificou os impactos supracitados de acordo com determinados atributos e 

parâmetros:   

 Caráter: Benéfico, Adverso ou Indefinido;

 Magnitude: Inexistente, Baixa, Média, Alta ou Excessiva Criticidade;

 Significância: Não Significativo, Moderado ou Significativo;

 Duração: Imediato, Médio ou Longo Prazo;

 Temporalidade: Temporário, Permanente ou Cíclico;

 Ordem: Direta ou Indireta.

Podemos considerar como significativos os impactos ambientais que o fator ambiental “ar”

pode sofrer (geração de ruídos, gases e vibrações) devido à atividade de lavra na área. Apesar desses 

impactos virem a existir com a explotação do minério, eles foram considerados significativos pelo 

aspecto de que a geração de ruídos e poeira oriundas da trituração da rocha. 

Em relação ao fator ambiental “água”, a poluição de corpos d’água por partículas é 

inexistente, já que não há cursos hídricos nas proximidades da área.  

Os impactos causados ao fator ambiental “solo” nas fases de lavra, decapeamento e extração 

do minério, por sua vez, são considerados significativos, pelos seguintes motivos: 

 De alta criticidade, já que pode levar a descaracterização parcial do fator observado;

 Significância moderada, já que o efeito causa danos recuperáveis;

 O efeito tem uma longa duração, já que é o tempo de funcionamento da jazida;

 O impacto é permanente;
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 De ordem direta, uma vez que o efeito causará o impacto diretamente na topografia do

terreno, porém reversível;

 De escala local, pois só afetará a topografia daquela área.

Em relação ao fator ambiental “biota”, tem-se impactos da modificação da paisagem e do

afastamento da macrofauna, ambos são significativos. Eis os motivos: 

 A modificação da paisagem é causada pela alteração da topografia, através das pilhas de

minério estocadas;

 De média criticidade;

 Médio prazo de duração, uma vez que o meio biótico tende a se restabelecer diante do efeito

prejudicial;

 De ordem direta; de estado reversível e de escala local.

  Quanto ao fator ambiental “socioeconômico”, têm-se os impactos benéficos da geração de renda 

para o proprietário, da geração de impostos para o Poder Público e o aumento na oferta de emprego 

e renda para a população local (Beltrão et al. 2005). Ambos são bastante significativos e tem grande 

expressividade e só poderão existir com o funcionamento da lavra. Esses impactos positivos se 

estabelecerão na fase de lavra e na fase de apoio logístico (comercialização) da atividade. 

4.2 Educação Ambiental/Sustentabilidade na confecção do Plano de Controle Ambiental 
(PCA) 

Já são antigos os problemas associados à degradação do meio ambiente pela população, 

pelos órgãos públicos e pela empresa privadas. Atualmente, inclusive, há certo consenso de que o 

país já não pode crescer a qualquer custo, provando com isto uma deterioração irreversível do 

ambiente.    

A proteção ao meio ambiente ganhou amplitude mundial e passou a ser devidamente 

reconhecida a partir do momento em que a degradação ambiental atingiu índices alarmantes e a 

pessoa humana tomou consciência de que a preservação de um ambiente sadio está intimamente 

ligada à preservação de sua própria espécie.    

Nestas condições, tem-se tornado cada vez mais importante incorporar tais problemas na 

análise do projeto, nos seus aspectos positivos e negativos. Do ponto de vista dos aspectos positivos, 

devem ser consideradas as chamadas economias externas decorrentes do projeto, tais como: nível 

de emprego, treinamento dado aos empregados, construção de escolas e de creches, 

desenvolvimento da comunidade onde se instala o empreendimento, etc.    

No que diz respeito aos aspectos negativos, ou seja, podem ser citadas pelo menos os 

seguintes impactos: poluição (do ar, da água, do solo, no nível de ruído, etc.), degradação ecológica 

(da vida animal e vegetal, do clima, etc.), periculosidade para os próprios trabalhadores e para a 

comunidade, etc.   
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Então, o Plano de Controle Ambiental (PCA) é um estudo ambiental que além da 

apresentação do empreendimento, identifica os impactos gerados e suas magnitudes, e das várias 

medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas ambientais, controle e compensação 

ambiental dos impactos ambientais negativos decorrentes da instalação do empreendimento.  

4.3 Medidas mitigadoras e corretivas 

Essas medidas visam restabelecer a situação anterior à ocorrência de um evento adverso 

sobre o item ambiental, no que tange a extração mineral do saibro, através de ações de recuperação 

ou da eliminação/controle do fator gerador do impacto. Abaixo, estão as proposições das medidas 

mitigadoras e de controle ambiental:  

 Decapeamento: A vegetação de pequeno porte será retirada concomitantemente aos

trabalhos de retirada do minério, sendo os galhos e folhas (estéril) estocados em locais

apropriados;

 Deposição do estéril: A deposição do estéril fará em local apropriado, de maneira a formar

uma pilha. A altura não deverá exceder a dois metros. Logo, uma vez estocado, haverá o

recobrimento natural desse material com vegetação rasteira;

 Vias de acesso: É necessária a manutenção e conservação permanente das vias de acesso.

Aspersão de água na rampa para evitar poeira;

 Transporte e carregamento: Sobre o veículo de transporte, as rochas deverão ser

transportadas devidamente fixadas por amarrações, a fim de se evitar acidentes.

4.4 Monitoramento 

Para a implantação do empreendimento, foi elaborada uma tabela explicativa das medidas 

que serão seguidas (Tabela 2). 

Tabela 2. Cronograma do monitoramento do Plano de Controle Ambiental (PCA) por ano. As siglas significam: 
MQAR – Monitoramento da Qualidade do Ar, PCA – Programa de Controle Ambiental, PMR – Programa de 

Monitoramento de Ruídos, PRAD – Programa de Recuperação de Área Degradada, PCE – Programa de Controle de 
Erosão, AQA – Alteração da Qualidade do Ar, R – Ruído e PE – Processos Erosivos. 
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4.5 Cronograma de execução 

O cronograma apresentado foi elaborado para a execução durante o prazo de 5 (cinco) anos. 

Este cronograma tem como objetivo facilitar a aplicação das medidas mitigadoras propostas neste 

PCA, mostrando o período mais adequado a implantação ou monitoramento das mesmas, assim 

como as de necessidade mais urgente (Tabela 3). 

Tabela 3. Cronograma de execução das medidas de controle em virtude dos 5 (cinco) anos. 

5 CONCLUSÃO 

A extração mineral é de extrema relevância para o produto interno bruto do país, entretanto, 

as principais consequências para o ambiente causado por este setor são a redução da 

biodiversidade, a perda da fertilidade natural do solo e a interferência nos recursos hídricos da 

região.    

O Plano de Controle Ambiental (PCA) integrado com uma educação ambiental e visão de 

sustentabilidade, é importante instrumento criado pela sociedade moderna a fim de se mitigar os 

possíveis danos causados ao meio ambiente em decorrência de atividades antrópicas e a mineração 

é uma destas atividades.   

O presente trabalho não é um plano fechado. Ele poderá receber alterações, desde que estas 

venham a auxiliar na obtenção de melhores resultados na recuperação das áreas degradadas pela 

atividade extrativista proposta.  
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RESUMO 

O presente artigo trata da educação ambiental 
através do jogo “Coleta Divertida”. Tem como 
objetivo o desenvolvimento de um jogo, cujo tema é 
a conscientização ambiental, com foco no incentivo à 
coleta seletiva. Este jogo possui como público alvo: 
crianças. Esta proposta está amparada em lei, que 
dispõe sobre a educação ambiental, e no uso de 
atividades lúdicas como facilitadoras do ensino-
aprendizagem. Para a implementação dessa 

ferramenta educacional foi utilizada a linguagem de 
programação Ruby, bem como, sua biblioteca 
destinada para a construção de jogos em 2D,  Gosu. O 
jogo “Coleta Divertida” é, portanto, uma maneira de 
atentar as crianças para a preservação do meio 
ambiente, e, principalmente, estimular que elas 
ultrapassem a realidade virtual do jogo, e apliquem 
no seu cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Coleta Seletiva, Jogo Digital, Jogo Educativo. 

COLETA DIVERTIDA: A DIGITAL GAME ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION 

ABSTRACT 

This article deals with the environmental education 
through the game "Coleta Divertida". It aims to 
develop a game whose theme is environmental 
awareness, focusing on encouraging selective 
collection. This game has as target audience: children. 
This proposal is supported by law, which talks about 
environmental education, and the use of recreational 
activities as the teaching-learning facilitators. To 

implement this educational tool was used the Ruby 
programming language, as well as the library 
intended for the construction of 2D games, Gosu. The 
game "Coleta Divertida" is therefore a way of alerting 
children to preserve the environment, and especially 
encourage them to go beyond virtual reality game, 
and apply in their daily lives. 

KEY-WORDS: Environmental Education, Selective Collection, Digital Game, Education Game. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a conscientização ambiental é um assunto muito relevante que deve ser 

tratado independente da idade de um individuo. Isso porque, a atitudes que podem colaborar 

para a preservação do meio ambiente podem ser praticadas por pessoas de qualquer faixa etária. 

Buscando incentivar essas boas práticas ambientais nas crianças, muitas atividades são 

desenvolvidas, desde a leitura de textos educativos até o uso de atividades lúdicas. Porém, o que 

se percebe é que os jogos e as brincadeiras são as que mais surtem efeito. Isso é justificado, 

segundo Kishimoto (1998, p.110), porque:  

[...] brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os companheiros [...], 

a obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os direitos dos outros [...], a acatar a 

autoridade [...], a assumir responsabilidade, a aceitar penalidades que lhes são 

impostas [...], a dar oportunidades aos demais [...], enfim a viver em sociedade. 

Dessa maneira, as atividades lúdicas, inclusive os jogos digitais, são facilitadoras na 

aprendizagem. Portanto, o avanço tecnológico torna-se um aliado do meio ambiente. 

Nesse sentido, a utilização de jogos digitais educacionais surge como uma solução 

interessante para estimular a conscientização ambiental. Isso porque, esses jogos têm exercido, 

cada vez mais, uma considerável influência na vida das crianças, sobretudo pelo seu potencial de 

entreter e divertir, juntamente com a capacidade de incentivar e facilitar o processo de ensino-

aprendizagem.  

De acordo com Silva, Costa, Prampero e Figueiredo (2009), outra característica ligada a 

esse tipo de jogos é que eles proporcionam, de forma divertida, o desenvolvimento de habilidades 

como: a atenção, a percepção, a aprendizagem e a emoção. Além disso, os jogos digitais são muito 

importantes para ilustrar temas relevantes que refletem na vida da sociedade. 

Dentre esses temas, está o correto descarte de resíduos sólidos, uma vez que quando 

tratados de maneira inadequada podem gerar impactos negativos ao meio ambiente. Por isso, 

deve-se atentar para a correta destinação, uma possível é a coleta seletiva, que de acordo com a 

Lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é definida como: “coleta 

de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”.  

O incentivo à coleta seletiva é justificado por essa ser uma atividade que reduz a geração 

de rejeitos e reduz os impactos que eles provocariam ao meio ambiente se fossem descartados 

indevidamente.  

A criação de jogos digitais, tendo como tema a coleta seletiva, proporciona a conservação 

do meio ambiente por meio da educação ambiental de maneira divertida e lúdica, ou seja, 

enquanto a criança se diverte ela também aprende. 
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Portanto, o jogo “Coleta Divertida” é criado considerando as várias vantagens dos jogos 

digitais aliadas a preservação ambiental. Esse jogo consiste de uma personagem chamada Flora, 

que é uma menina muito preocupada com o meio ambiente. Essa menina gosta de recolher o lixo 

encontrado nos lugares por onde passa e depois separá-los de acordo com a sua composição. 

Desse modo, esse jogo, em síntese, ilustra as atividades que podem ser realizadas pelos 

próprios alunos. No entanto, em vez de acumular pontos, como acontece no jogo, esses 

estudantes poderão, na vida real, contribuir para a preservação do meio ambiente e, assim, para 

um futuro melhor. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A lei 9.795/1999 dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. Nesse sentido, essa lei, no Art 1º, define que: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 

do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Dessa forma, percebe-se que a educação ambiental estimula atividades que conscientizem 

sobre a preservação do meio ambiente. Ainda de acordo com essa lei, Art 2º e Art 3º, a educação 

ambiental é para todos e deve ser um componente essencial e permanente, de forma articulada, 

no âmbito escolar.  

A lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos visa à correta 

destinação dos resíduos, dentre suas diretrizes, ela trata da coleta seletiva. Esta lei define coleta 

seletiva como “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição”. 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), em sua resolução nº 275 de 25 de 

Abril de 2001, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos referentes à 

coleta seletiva, definindo o uso desse código pelas organizações públicas como está estipulado em 

seu Art. 2º:  

Os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no âmbito de órgãos da 
administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, e entidades 
paraestatais, devem seguir o padrão de cores estabelecido em anexo. 

Dessa forma, em seu anexo, essa resolução define a seguinte relação de cores: 

AZUL: papel/papelão; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 
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AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatórios e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. 

As atividades lúdicas são metodologias de ensino que visam alcançar o ensino por meios de 

atividades prazerosas para os alunos, ou seja, aprender por meio de brincadeiras e jogos. Dessa 

forma, a ludicidade auxilia no processo de ensino-aprendizagem, bem com nos demais aspectos 

da formação de um individuo. Assim afirma Oliveira (2009, p.17): “As atividades lúdicas 

possibilitam a incorporação de valores, desenvolvimento cultural, assimilação de novos 

conhecimentos, desenvolvimento da criatividade”. 

Uma das possibilidades dessas atividades lúdicas é o jogo. Este é uma atividade com regras 

no qual buscar-se um objetivo. No que se refere ao ensino, o jogo pode trazer experiências além 

do cotidiano, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo para as crianças. Assim 

afirma Huizinga (2001, pag.33) na sua definição de jogo: 

Uma ação ou atividade voluntária, realizada dentro de certos limites fixados de 

tempo e no lugar, segundo uma regra livremente consentidas, mas imperativa, 

provida de um fim em si, acompanhada de um sentimento de tensão e de alegria e 

de uma consciência de ser diferente do que se é na vida normal. 

Segundo Silva, Costa, Prampero e Figueiredo (2009), os jogos digitais são programas de 

computador que possuem como objetivo inicial o entretenimento. Eles ainda afirmam que os 

jogos digitais também podem ser aplicados para auxiliar no ensino.  

Ainda de acordo com Silva, Costa, Prampero e Figueiredo (2009, p.14) “os jogos educativos 

são aqueles que ensinam enquanto divertem. Geralmente, estes jogos visam um público infantil e 

o projeto é adequado a esta faixa etária”.

Para o desenvolvimento de programas de computador é necessário utilizar, pelo menos, 

uma linguagem de programação. Existem diversas linguagens, cada uma com suas vantagens. 

Contudo, também existem bibliotecas, que são conjuntos de classes, que auxiliam no 

desenvolvimento de aplicações especificas como a implementação de jogos. 

Ruby é uma linguagem de programação de alto nível e completamente orientada a objetos. 

De acordo com sua própria documentação, o Ruby se diferencia porque nessa linguagem se 

encontra o equilíbrio entre simplicidade e poder, ou seja, embora possua uma sintaxe simples, ela 
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também possui diversos recursos que facilitam no desenvolvimento de aplicações. Ainda segundo 

sua documentação, o Ruby é livre para usar, copiar, modificar e distribuir. 

Gosu é uma biblioteca do Ruby, voltada para o desenvolvimento de jogos digitais em 2D. 

Segundo Santos (2014), a biblioteca Gosu auxilia na implementação de jogos porque dispõem de 

classes e métodos fundamentais para essa aplicação. Dentre esses artifícios essenciais fornecidos 

pela Gosu, pode-se citar o gerenciamento de janelas e de comportamentos do jogo. 

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse jogo contempla conceitos contidos em três grandes áreas de 

conhecimentos. Estas são: atividades lúdicas, preservação ambiental e desenvolvimento de jogos. 

Os conhecimentos a respeito da ludicidade foram alcançados através do estudo de 

pesquisas realizadas com sucesso, sobre a influência dos jogos e brincadeiras no processo de 

aprendizagem, de teóricos da área pedagógica. 

Os conceitos a cerca do controle ambiental como um todo e mais especificamente sobre a 

educação ambiental estão respaldados pelas leis 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, e 9.795/1999, que diz respeito à educação ambiental. 

Ainda nessa área, foi estudada a Resolução Nº 275 de 25 de abril de 2001 para 

compreender os conceitos sobre a coleta seletiva, como a classificação dos resíduos de acordo 

com seu material, determinando assim as cores para os respectivos tipos; e sobre a importância 

de realizar a coleta de lixo para o bem comum da sociedade, e assim ajudar a construir a 

conscientização ambiental. 

O desenvolvimento do jogo utilizou a linguagem de programação Ruby e sua biblioteca 

Gosu, que é voltada para jogos em 2D. 

Para isso, foram necessários fundamentos e técnicas de programação. Nesse sentido, foi 

importante todo o conhecimento obtido ao longo da experiência na área de informática. Essa 

trajetória inclui cursos online, material livre na Internet, e principalmente, aulas de profissionais 

da área.  

Contudo, no estudo da linguagem Ruby e de sua biblioteca Gosu, destacou-se as 

documentações de ambos, que estão disponíveis livremente em seus respectivos site. 

Ainda, utilizaram-se estratégias, como a programação orientada a objetos (POO), que 

pensa o mundo como classes e objetos, permitindo assim a modularização do código para o seu 

reaproveitamento, facilitando o desenvolvimento e a manutenção da aplicação. 
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4 DISCUSSÕES E RESULTADO 

O jogo “Coleta Divertida” surgiu da idéia de unir dois temas constantemente tratados na 

atualidade, a preservação do meio ambiente e os jogos digitais. Dessa forma, foi pensado como 

uma proposta lúdica para o incentivo da educação ambiental. 

O jogo é constituído de duas fases: na primeira, o jogador tem a possibilidade de se 

deslocar por três cenários familiares (casa, escola e rua) para coletar os resíduos encontrados pelo 

caminho, durante um período de tempo. Após essa coleta, o jogador é redirecionado para a 

segunda fase, na qual a sua tarefa consiste em descartar o lixo coletado em seu lugar 

correspondente, de acordo com o tipo de cada resíduo.  

Para esse jogo foram escolhidos os tipos de resíduos mais comuns, ou seja, é trabalho 

apenas com papel, plástico, vidro e metal que correspondem, respectivamente, as cores azul, 

vermelho, verde e amarelo. Os resíduos encontrados serão caracterizados por objetos comumente 

usados, como folha de papel, lata de refrigerante e etc. A cada descarte correto o jogador irá 

acumular pontos e caso ele erre não haverá incremento na pontuação. 

O objetivo da primeira fase, a que se deve coletar o lixo, é atentar as crianças para a 

limpeza do ambiente. O uso de cenário conhecidos serve justamente para que elas possam 

ultrapassar o mundo virtual dos jogos e aplicarem a suas vidas. A seguir, na Figura 1, é 

apresentado o protótipo de tela de um dos cenários possíveis da primeira fase, nesse caso, o da 

rua: 

A segunda fase, que corresponde à separação dos resíduos, propõe uma atividade mais 

prática, pois a criança deverá reconhecer o resíduo e assim, aplicar seus conhecimentos, decidindo 

em qual tipo de lixo deverá ser depositado. Por sua vez, utilizar apenas os tipos mais comuns de 

lixo possibilita que ela aplique mais facilmente os seus conhecimentos sobre coleta seletiva em 

sua própria casa ou em outros lugares. Abaixo, na Figura 2, apresenta-se o protótipo de tela para a 

segunda fase do jogo: 

Figura 1: Protótipo de tela da primeira fase

1595



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Portanto, o jogo “Coleta Divertida” é uma maneira interessante para ensinar e estimular a 

atividade da coleta seletiva, promovendo assim a conscientização ambiental de um modo 

divertido. Isso porque, embora seja um jogo digital, todas as ações realizadas pela personagem 

Flora podem ser repetidas no mundo real. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tomar como parâmetro o avanço tecnológico em que se vive é possível afirmar que as 

atividades lúdicas devem se atualizar para acompanhar o interesse de seu público alvo. Nesse 

sentido a integração de jogos digitais nessa metodologia de ensino torna-se relevante, pois essa é 

a maneira mais poderosa de prender a atenção das crianças. 

A educação ambiental é a melhor maneira de incentivar a preservação do meio ambiente. 

Para tanto, toda idéia que propõe a conscientização ambiental deve ser estimulada. Dessa forma o 

uso de jogos digitais na educação ambiental é uma forma de cuidar do meio ambiente. 

Portanto, o jogo “Coleta Divertida” é uma proposta de educação ambiental baseada na 

ludicidade e apoiada pelas tecnologias atuais. Assim, esse jogo visa educar enquanto diverte, e 

dessa forma, preservar o meio ambiente. 
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RESUMO 

A Mecânica Quântica e a Relatividade permitiram que 
a Física sofresse uma revolução no século passado, 
contudo, ela não é ensinada aos alunos durante o 
Ensino Médio, ou, se é apresentada, o é de forma 
reduzida. A proposta desse trabalho é desenvolver 
uma forma de se abordar os conteúdos referentes à 
Mecânica Quântica. Uma aula teste será aplicada 
para testa-la. Além disso, um questionário será usado 
como avaliação para medir o sucesso ou fracasso da 

proposta. Serão abordados os conteúdos referentes 
ao Princípio da Incerteza, Dualidade Onda-partícula, 
Superposição de Estados, Colapso da função de onda, 
Problema de medida e as suas interpretações usando 
o experimento do Gato de Schrödinger como
principal exemplo. Todo o projeto será executado
tendo os alunos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

PALAVRAS-CHAVE: Física Moderna, Mecânica Quântica, Ensino, Gato de Schrödinger. 

ABSTRACT 

The Quantum Mechanics and the Relativity 
enabled the revolution in the Physics in the last 
century, however, it hasn’t been taught to the 
students during the high school, or, if it has been, it 
has been a reduced form of it. This work brings a 
proposal of approach the contents relative to the 
Quantum Physics. A lesson will be administered to 
test it. Furthermore, a questionnaire will be used as 

evaluation to measure the success or the failure of 
the proposal. It’s going to be approached the 
contents: the Uncertainty Principle, the Wave-particle 
Duality, Quantum Superposition, Wave Function 
Collapse, the Measurement and his Interpretations in 
Quantum Mechanics using the Schrödinger’s cat 
experiment. The entire project will be executed with 
the IFRN’s students.

KEY-WORDS: Modern Physics, Quantum Mechanics, Education, Schrödinger’s Cat. 

MECÂNICA QUÂNTICA NO ENSINO MÉDIO 

QUANTUM MECHANICS IN THE HIGH SCHOOL
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1  INTRODUÇÃO 

A Física Newtoniana funcionava bem até o início do século XX. Percebeu-se que, para os 

objetos menores que o átomo, micro universo, e os objetos maiores e mais massivos que o Sol, 

macro universo, a Física Clássica não obtém mais resultados precisos. Foi necessário o 

desenvolvimento de novas ferramentas para resolver esses problemas, a Física Moderna. Para 

resolver os problemas do macro universo, desenvolveu-se a Relatividade Geral e, para resolver os 

problemas do micro universo, desenvolveu-se a Mecânica Quântica, ambas durante o Século XX. 

Foi o Físico alemão Max Planck que, no início do Século XX, quantizou a energia e deu início 

à Física Quântica. Com o passar dos anos, a Mecânica Quântica foi adquirindo um caráter não 

determinístico. Esse caráter não determinístico é de difícil compreensão e isso faz com que ela 

fique ausente do Ensino Médio. Outro motivo para a sua ausência nas escolas é o rigor 

matemático que só é estudado no Ensino Superior. Dessa forma, convencionou-se que a Mecânica 

Quântica deve ser apresentada de forma superficial, sem adentrar muito nos fundamentos e 

implicações desta. 

Durante o Ensino Médio, o aluno deve aprender várias disciplinas, geralmente algo entre 

dez e quinze matérias, e, por isso, chega-se ao fim do último ano e ainda há conteúdo para ser 

visto. É muito comum ver os professores de Física deixando de lado alguns conteúdos para dar 

uma ênfase maior em outros. Sabe-se que, nas provas de vestibulares, assuntos relativos à 

Mecânica e Eletromagnetismo são mais cobrados que outros como Termodinâmica, Ondulatória e 

Física Moderna. São esses, Mecânica e Eletromagnetismo, os conteúdos que recebem a ênfase dos 

professores de Física. Ou seja, os princípios da MQ, que já são vistos de forma superficial, são 

descartados para que outros mais presentes em vestibulares possam ser explorados mais a fundo. 

A proposta desse trabalho é trazer uma forma mais profunda de abordar a Mecânica 

Quântica no Ensino Médio sem adentrar na matemática do Ensino Superior. Usando os princípios 

da MQ de forma teórica e simplificada com variados recursos didáticos. 

Esse trabalho mostra-se relevante devido ao presente descaso quanto à Física Moderna 

por parte dos professores no Brasil. Há trabalhos que apresentam alternativas didáticas para o 

ensino de Mecânica Quântica, mas ainda não se vê a aplicação destas. Esse trabalho pode 

contribuir na disseminação das ideias relativas à adoção de uma nova metodologia no ensino de 

Mecânica Quântica, contribuindo assim com a evolução do ensino no país. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Foi o Max Planck que quantizou a energia, ou seja, percebeu que esta não era contínua, 

mas sim formada por pequenas frações, chamadas de Quanta, todos os Quanta têm um valor de 

energia fixo de forma que a energia, como conhecemos, sempre tem valores múltiplos de um 
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Quantum, singular de Quanta. Essa descoberta permitiu a explicação de um problema que esteve 

em aberto na Física durante o século XIX e XX, o Efeito Fotoelétrico. Nesse experimento, resolvido 

pelo Físico alemão Albert Einstein, temos que os Fótons, Quantum de luz, interagem com os 

elétrons de uma placa metálica. Parte dos elétrons colide com os fótons, recebem energia e são 

emitidos, formando assim uma corrente elétrica. Foi dada uma explicação corpuscular a um 

evento que envolve uma onda, a luz. Vê-se, com esse experimento, que a luz se comporta como 

um corpúsculo apresentando um comportamento que só a matéria possui, a capacidade de colidir. 

Sabe-se, desde o Século XIX, que a luz é uma onda. Como visto no Experimento da Dupla 

Fenda, a luz apresenta propriedades que apenas as ondas possuem, a de difratar e a de sofrer 

interferência. Baseado nisso, o Físico francês Louis de Broglie, concluiu que a luz pode ter 

característica tanto de onda como de corpúsculo, nunca as duas ao mesmo tempo, é a chamada 

Dualidade Onda-partícula. Mais tarde, outros cientistas concluíram que todo objeto quântico 

apresenta o mesmo comportamento dual da luz. 

O Físico alemão Werner Heisenberg descobriu o Princípio da Incerteza ainda no Século XX. 

Este nos diz que não é possível determinar, com precisão, o Momento Linear e a Posição de um 

mesmo objeto quântico simultaneamente. Foi o Princípio da Incerteza postulado por Heisenberg 

que acabou com determinismo da Física Clássica. A falta de um determinismo abriu espaço para 

várias interpretações quanto aos fenômenos quânticos. Matematicamente, foram desenvolvidas 

as funções de onda, equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem, que descrevem a 

evolução dos possíveis estados do objeto ao longo do tempo. Possíveis estados, porque, esse 

modelo matemático é estatístico. A cada um dos possíveis estados do objeto quântico dá-se o 

nome de Estado Quântico.  

Antes de se efetuar uma medida em qualquer sistema quântico, temos vários estados 

quânticos possíveis. Nesse instante, há uma Superposição de estados. Ao mesmo tempo, temos 

mais de um resultado possível para as medidas do sistema. A Superposição só é desfeita quando 

se efetua a medida do sistema, usa-se um aparelho para medir, é o chamado Colapso da função de 

onda. 

De base desses conceitos, os cientistas formularam várias interpretações para explicar as 

indeterminações quânticas. Uma delas, a interpretação de Copenhagen, tornou-se a mais aceita e 

usada atualmente. Com ela, entre outras conclusões, assume-se que o estado após o Colapso é 

aleatório e, portanto, indeterminável. Além dessa interpretação, mais duas serão abordadas: a de 

muitos mundos e variáveis ocultas. 

Para facilitar a compreensão desses princípios, será usado o exemplo do Gato de 

Schrödinger, experimento mental proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Nesse 

experimento, há um gato vivo dentro de uma caixa hermeticamente fechada. Dentro desta, há 

também um detector de radiação que pode acionar um martelo. Caso acionado, o martelo 

quebrará um frasco com um veneno mortal ao gato. Quando emitida a radiação, o detector pode 
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ou não detectá-la, porque há uma indeterminação quanto à posição da onda, e, portanto, quanto 

a sua trajetória. Caso o detector perceba a radiação, o veneno matará o gato. Caso não, o gato 

vive. Enquanto não se abre a caixa, o gato pode estar tanto morto quanto vivo, há uma 

superposição de estados. 

Todos os conceitos que serão abordados durante a aula foram obtidos tendo como base os 

trabalhos de Chibeni (1992), Sabrina (2008) e Webber (2006). 

3 METODOLOGIA 

O Projeto foi dividido em três fases. Na primeira, foi realizada uma revisão da bibliografia. 

Leu-se sobre a história, os fundamentos e princípios da Mecânica Quântica. Procurou-se também 

outras propostas de inserção da Mecânica Quântica no Ensino Médio como as de Chaves (2010) e 

Paulo (2011). Ainda na primeira fase, elaborou-se o plano de aula que será executada na forma de 

um minicurso durante a II SECITEC (Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura), do campus São 

Gonçalo do Amarante com duração aproximada de uma hora e meia.  

Na segunda fase da pesquisa, o minicurso será apresentado no formato de uma aula aos 

alunos que se inscreverem para participar. Durante a execução da aula, serão utilizados os 

recursos didáticos: apresentação em Datashow, softwares que demonstram os experimentos da 

Dupla fenda e do Efeito Fotoelétrico, além do quadro.  

Na aula serão abordados: a divisão entre Física Clássica e Física Moderna, origem da 

Mecânica Quântica, quantização da energia, comportamento dual da luz, Princípio da Incerteza, 

Estado Quântico, Superposição de estados, Colapso da função de onda, experimento mental do 

Gato Schrödinger, o problema de medida e as interpretações deste, além das aplicações práticas 

da Mecânica Quântica no dia-a-dia.  É importante destacar que as expressões matemáticas e suas 

deduções, que são vistas apenas na universidade, não serão abordadas nesse projeto. 

Na Terceira fase, um questionário será aplicado aos alunos seguindo a mesma ideia do Pré-

teste e Pós-teste de Sabrina (SOARES, Sabrina). Esse deve ser respondido antes e depois da aula. 

Antes da aula, ele tem como finalidade saber se os alunos já têm um conhecimento prévio do 

assunto. Caso este tenha, será realizada a análise desse conhecimento prévio para saber se ele 

condiz com o conhecimento científico. Depois da aula, o questionário tem como finalidade a 

medição da absorção do conhecimento passado durante o minicurso, além disso, ele medirá a 

complexidade do assunto e a importância deste no Ensino Médio.  

O questionário apresenta um formato discursivo para que os resultados obtidos sejam mais 

evidentes. Caso o aluno não compreenda bem a aula, ele terá dificuldade em discutir a sua 

problemática. Aumentando, assim, a confiabilidade dos dados. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O questionário, embora já elaborado, ainda não foi aplicado e está previsto para ser 

aplicado em Novembro de 2015 durante a II SECITEC do campus São Gonçalo do Amarante. Como 

a aula será aplicada durante um minicurso, prevê-se que a turma terá uma pequena quantidade 

de alunos. Pretende-se, ao fim dessa primeira aplicação do questionário, e com base nos 

resultados prévios, o planejamento de uma nova aula com uma turma maior com o intuito de 

aumentar a confiabilidade dos dados.  

Espera-se que os resultados mostrem que a Mecânica Quântica, sem a matemática do 

Ensino Superior, não é complexa ao ponto de um aluno do Ensino Médio não compreender. Além 

disso, espera-se que os alunos reconheçam a importância da Mecânica Quântica para as suas 

compreensões da natureza. Espera-se que compreendam os aspectos filosóficos decorrentes do 

fim do determinismo na Física. 

5 CONCLUSÃO 

A Mecânica Quântica precisa receber mais atenção dos professores no Brasil. Foi com o 

desenvolvimento dela que pudemos construir os transistores, principais componentes dos 

processadores dos computadores e smartphones, muito usados contemporaneamente. Foi com 

ela também que os microscópios eletrônicos foram desenvolvidos. Os microscópios eletrônicos 

conseguiram observar os vírus pela primeira vez, o que permitiu o estudo deles e o posterior 

avanço no tratamento de doenças causadas por estes. Graças a Física Quântica, os lasers foram 

inventados e, hoje, podem ser usados em cirurgias de correção de visão. Sem falar dos avanços da 

Química com o advento da Física Quântica. 

De fato, a Mecânica Quântica está presente no dia-a-dia dos alunos do Ensino Médio e, por 

isso, deve ser lecionada. Uma visão muito profunda dela torna-se inviável antes do Ensino 

Superior, mas a proposta mostrada com esse trabalho traz, sem o rigor matemático, os princípios 

e fundamentos, só vistos no Ensino Superior, da Mecânica Quântica de forma conceitual e de fácil 

entendimento, o que torna a MQ viável para o Ensino Médio. Pretende-se, futuramente, iniciar 

uma nova pesquisa que desenvolva aparato experimental de baixo custo para ajudar na 

compreensão dos fenômenos quânticos. 
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MAPEAMENTO E PROSPECÇÃO PARA OURO NA PORÇÃO NORDESTE DE CAICÓ 

RESUMO 

O mapeamento geológico tem a finalidade 
de identificar e delimitar os principais litotipos; 
compreender a evolução tectônica presente na área 
de estudo a partir de observações e medidas 
estruturais (rúpteis e dúcteis) e delimitar subáreas 
com interesse econômico em ouro. O mapeamento 
foi realizado na região nordeste de Caicó em uma 
área de 2Km² com o objetivo de identificar os

litotipos e identificar as possíveis ocorrências de 
ouro. Sendo assim, possível construir um mapa 
geológico próprio com base nos dias em aula de 
campo na área alvo. Chegando ao final do trabalho de 
mapeamento com a análise de alguns fatores 
positivos, como a presença de quartzo em uma área 
do mapa pode-se considerar a indicação de uma 
possível existência do ouro nesta região.

PALAVRAS-CHAVE:  mapeamento; prospecção; ouro 

MAPPING AND PROSPECT FOR GOLD IN PORTION OF NORTHEAST CAICÓ 

ABSTRACT 

The geological mapping aims to identify and 
define the main rock types; understand the present 
tectonic evolution in the study area from 
observations and structural measures (brittle and 
ductile) and delineate sub-areas with economic 
interest in gold. The mapping was carried out in the 
northeast of Caicó region in an area of 2Km² in order 
to identify rock types and identify possible gold 
occurrences. 
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Therefore, possible to build a proper geological 
map based on the days field class in the target 
area. Towards the end of the mapping work with 
the analysis of some positive factors such as the 
presence of quartz in a map of the area can be 
considered an indication of a possible gold existence 
in this region. 

KEY-WORDS: mapping; prospection; gold 
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1   INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado como parte integrante do Projeto Pedagógico dos Cursos 
Técnico Subsequente em Geologia e de Mineração para obtenção do título de técnico. O 
ouro é um dos bens minerais mais importantes, desde o inicio da civilização já ocupava uma 
posição de destaque em grandes palácios e até mesmo túmulos. O mapeamento foi 
realizado na região nordeste de Caicó em uma área de 2Km² com o objetivo de identificar os 
litotipos e identificar as possíveis ocorrências de ouro.  

 As metodologias aplicadas no trabalho foram a comumente aplicada para os 
trabalhos de geologia e mineração e trata-se de três etapas descritas abaixo: No pré-campo 
foi realizado o levantamento bibliográfico da geologia regional da área a partir de Angelim et 
al. (2006); a preparação do mapa geológico na escala de 1:10000 a partir do mapa de 
1:500000 e a folha Jardim do Seridó 1:100000; para o tratamento de imagem foi utilizado o 
Google Earth. Na etapa de campo foram realizados (x) perfis na direção (N-S) foram 
marcados 138 pontos sendo 27 pontos de controle, 111 descritos e destes foram coletas 38 
amostras.  

No pós-campo a realização da descrição petrográfica; correlacionar as informações 
de campo com a bibliografia anteriormente utilizada e a confecção de novos mapas de 
ponto e geológico e a confecção do relatório final. 

2   OBJETIVOS 

O mapeamento geológico tem a finalidade de Identificar e delimitar os principais 
litotipos; compreender a evolução tectônica presente na área de estudo a partir de 
observações e medidas estruturais (rúpteis e dúcteis) e delimitar subáreas com interesse 
econômico em ouro. 

A região que foi selecionada para a realização deste mapeamento básico, 
denominada de área 2, delimitada pelas coordenadas UTM 0725500W – 9278900S; 
0723500W – 9278900S; 0723500W – 9277900S; 0725500W – 9277900S, situa-se no 
município de Caicó que se localiza na porção Sul da Mesorregião Central, região conhecida 
como Seridó Ocidental, dentro do estado do Rio Grande do Norte. Estando distante da 
capital do estado a cidade de Natal, a cerca de 292km, sendo seu acesso a partir deste, 
realizado através das rodovias pavimentadas BR-101, BR-226 e BR-427. 
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3   REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

O Estado do Rio Grande do Norte compreende, em sua maior parte, rochas 
precambrianas da Província Borborema as quais são recobertas por sedimentos fanerozóicos 
da Província Costeira e Margem Continental, conforme definido por Almeida et al .(1977).A 
Província Borborema é constituída por seqüências metassedimentares e metavulcânicas de 
idades meso e neo-proterozóicas, com blocos de embasamento de idade paleoproterozóica, 
com alguns remanescentes do Arqueano, configurando um cinturão orogênico 
mesoneoproterozóico ,envolvendo microplacas e terrenos/domínios mais antigos. Sua 
evolução culminou comum a colagem tectônica brasiliana/pan-africana de 600 Ma. 

(Brito Neves et al ., 2000), a qual foi acompanhada de um importante plutonismo 
granítico. Diversos modelos de compartimentação tectônica foram elaborados para a 
Província Borborema, com base na subdivisão em faixas dobradas/supracrustais e maciços 
medianos, ou em domínios estruturais, entre os quais, os de Brito Neves (1975 e 1983) e os 
de Santos e Brito Neves (1984). Estas propostas têm como uma das principais características 
considerar as faixas de supracrustais como de evolução monocíclica, dominantemente de 
idade neoproterozóica, relacionadas ao ciclo brasiliano/pan-africano ,enquanto os maciços 
mediano s ou embasamento teriam uma evolução policíclica.  Archanjo e Salim (1986), Caby 
(1989) e Caby et al . (1991), entre outros, admitem que a sequência basal de algumas destas 
faixas, sejam de idade paleo ou mesoproterozóicas  entretanto deformadas apenas 
no Brasiliano.  

Com base nestes resultados Van Schmus et al . (1997) dividiram a província em três 
domínios tectônicos fundamentais: o Domínio Norte, situado a norte da zona de 
cisalhamento Patos, caracterizado por uma forte contribuição de crosta arqueana e 
paleoproterozóica; o Domínio Central compreendido pelas zonas de cisalhamento Patos a 
norte e a zona de cisalhamento Pernambuco a sul, correspondente ao Domínio da Zona 
Transversal (Ebert, 1962;Jardim de Sá, 1994), e o Domínio Sul, entre a zona de cisalhamento 
Pernambuco e o Cráton do São Francisco.  

Nestes dois últimos, predominariam terrenos meso e neoproterozóicos. Estes três 
domínios foram renomeados respectivamente como Sub província Setentrional, Sub 
província da Zona Transversal e Sub província Meridional. Brito Neves (2001), determinaram 
assinaturas aeromagnéticas distintas em diversos segmentos/terrenos da Província 
Borborema, sobretudo, separando de modo inequívoco os domínios/superterrenos situados 
a norte e a sul do Lineamento Patos, salientando a importância desta estrutura, reforçando a 
compartimentação proposta pelos autores anteriormente citados.  

Outros métodos de abordagem foram também utilizados para a avaliação do modelo 
de terreno tectono estratigráfico, como, por exemplo, a partir da interpretação de dados 
isotópicos Nd-Sr efetuado por Torres e Medeiros (2004), em estudo efetuado na porção 
ocidental da Subprovíncia da Zona Transversal, com apoio de sensoriamento remoto, 
incluindo imagens aerorradiométricas e aeromagnéticas, identificou diferentes 
profundidades de enraizamento para as zonas de cisalhamento regionais, propondo um 
limite distinto daquele sugerido por Santos (1995)para os terrenos Alto Pajeú e Piancó-Alto
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Brígida. Aquele autor reconheceu nesta sub província a presença de unidades pertinentes ao 
evento Cariris Velhos (ca 1,1-0,9 Ga), sabem que, não identifica a assinatura estrutural a ele 
correlata, atribuindo este fato à sua obliteração pelas deformações subsequentes. 

FIGURA 01: Mapa geológico do Rio Grande do Norte. 

4   METODOLOGIA 

A metodologia aplicada no trabalho foi a comumente aplicada para os trabalhos de 
geologia e mineração e trata-se de três etapas descritas abaixo: 

No pré-campo foi realizado o levantamento bibliográfico da geologia regional da área 
a partir de Angelim et al. (2006); a preparação do mapa geológico na escala de 1:10000 a 
partir do mapa de 1:500000 (?) e a folha Jardim do Seridó 1:100000; para o tratamento de 
imagem foi utilizado o Google Earth. 

Na etapa de campo foram realizados (x) perfis na direção (N-S) foram marcados 138 
pontos sendo 27 pontos de controle, 111 descritos e destes foram coletas 38 amostras. 

No pós-campo a realização da descrição petrográfica; correlacionar as informações 
de campo com a bibliografia anteriormente utilizada e a confecção de novos mapas de 
ponto  e geológico e a confecção do relatório final. 
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FIGURA 02: Vista do terreno a ser mapeado litologicamente. 

FIGURA 03: Espessura média do minério a ser mapeada. 

4.1 TRABALHO DE CAMPO

Com a  prospecção de  superfície  teve  o auxílio de  equipamentos  como  martelo, 
bússola ,GPs e  um mapa  predefinido da  área . Recolhendo amostragem de cada  ponto e 
fotografando  o local onde   as mesmas foram recolhidas para melhor descrição e estudos 
acadêmico  no laboratório do  IFRN.  E sendo assim  possível construir  uma  mapa  geológico 
próprio com base  nos  dias  em  aula  de  campo na  área  alvo. 
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FIGURA 04: Mapa litológico gerado no trabalho. 

5    CONCLUSÃO

Chegando  ao  final do  trabalho  de mapeamento  com  a  analise de  alguns  fatores 
positivos, como a presença de  quartzo em uma  área do mapa  indicando  a possível 
existência do ouro nesta região, sabendo que  o quartzo tem  uma associação com o  ouro . E 
por se  encontrar em uma  região scheelitífera ,que também   possa ser um indicativo , já 
que no  Rio Grande do Norte o caso é comum tal associação.  

Uma das  etapas para  uma  possível abertura de mina  do  bem mineral  em questão 
foi  realizada  com sucesso porem  é  necessário mais  pesquisa  como por  exemplo a 
prospecção detalhes da área em questão para um enriquecimento do resultado do trabalho. 
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UMA PROPOSTA DO ENSINO DE HIDROSTÁTICA, VOLTADA PARA IRRIGAÇÃO 
DE FRUTOS E HORTALIÇAS, ATRAVÉS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

L.P.F. Lima1

E-mail: luiz.lima@ifrn.edu.br1 

RESUMO 

O presente trabalho estuda, através da substituição 
da aprendizagem mecânica pela aprendizagem 
baseada nos conceitos de David Ausubel (MOREIRA & 
MANSINI, 1982), a mudança de hábitos dos alunos do 
curso Técnico em Alimentos, no que se refere ao 
ensino/aprendizagem da Física. A pesquisa realiza-se 
em turmas do terceiro ano de Ensino Médio-Técnico 
do IFRN, localizado na cidade de Pau dos Ferros. A 
proposta alternativa é explorar situações de um 
ambiente de cultivo de frutos e hortaliças, expondo 
os alunos a experiências concretas que lhes permitam 
o aprendizado de conceitos mais evoluídos de Física

em aulas teóricas e práticas. O conteúdo escolhido é 
hidrostática, devido à matriz curricular do Ensino 
Médio-Técnico; e a pesquisa foi dividida em três 
etapas: aulas expositivas, utilizando a teoria da 
aprendizagem significativa; aulas experimentais no 
laboratório e nos ambientes do campus; construção 
de materiais de baixo custo voltados para irrigação. O 
interesse pela disciplina e o conhecimento dos alunos 
são avaliados por meio de provas escritas, 
entrevistas, questionários e criação de materiais de 
irrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, Física, Irrigação, Hidrostática, Ausubel 

A HYDROSTATIC TEACHING PROPOSAL RELATED TO THE IRRIGATION OF 
FRUITS AND VEGETABLES THROUGH MEANINGFUL LEARNING THEORY 

ABSTRACT 

KEY-WORDS: Learning; Physics,  Irrigation; Hydrostatic, Ausubel 

This work investigates, through the replacement of the 
mechanical learning into the learning based on David 
Ausubel's concepts (MOREIRA & MANSINI, 1982), the 
change of the habits of the Food Technical Course 
students, concerning to the teaching/learning of 
Physics . The  research takes place in third-year-groups 
of integrated courses in Federal Institute of Rio 
Grande do Norte , located in the city called Pau dos 
Ferros. The alternative proposal is to explore 
situations in a growing-fruit-and-vegetable 
environment exposing the students to concrete 
experiences which allow them the earning of more 
advanced concepts of physics within theoretical and 
practical classes.

The chosen content for this research is hydrostatic due 
to  the curriculum of the integrated technical/ high 
school course; and the research has been divided in 
three stages: expository lessons, making use of the 
meaningful learning theory; experimental lessons in 
the laboratory and in the campus environments ; and 
construction of low cost material meant for irrigation . 
The interest for this course and the knowledge of the 
students are evaluated by written exams, interviews, 
quizzes and the creation of irrigation material.
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de Física vem passando por grandes transformações nos últimos anos, 
principalmente devido à evolução acadêmica no que concerne à aprendizagem. Várias instituições 
vêm investindo nas pesquisas voltadas para o ensino, através de cursos de capacitação docente, 
bolsas de pesquisas, congressos e outras atividades correlatas (CARNEIRO, 2007).  

Entretanto, mesmo com tanta evolução nas pesquisas, ainda hoje ouvimos relatos dos 
alunos quanto à dificuldade de aprendizagem no ensino da física, pois muitos docentes ainda se 
baseiam na aprendizagem mecânica, em que o professor é o detentor do conhecimento e a 
aprendizagem ocorre apenas no ambiente de sala de aula. Sabemos, porém, que o aluno não é um 
ser depositário, mas sim um ser pensador cuja educação tende a sua realização enquanto pessoa 
(LIBÂNEO, 1982). 

Diante do quadro de evolução acadêmica na área de ensino e nas dificuldades 
enfrentadas pelos alunos, a utilização da Teoria de David Ausubel sobre aprendizagem significativa 
pode ser uma alternativa de ensino em que o conhecimento prévio do aluno, assim como seu 
interesse em aprender, trazem significados concretos ao ensino/aprendizagem de Física. Moreira 
e Mansini (1982) definem a aprendizagem significativa de Ausubel da seguinte maneira: 

  ...é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante 
da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, neste processo a nova informação 
interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como 
conceito sunsunçor, ou simplesmente, subsunçor, existente na estrutura cognitiva do 
indivíduo. 

Em outras palavras, quando baseamos o ensino a partir dos conceitos que o aluno já 
possui na sua estrutura de conhecimento acerca de algum conteúdo específico, podemos obter 
respostas mais contundentes e a aprendizagem faz mais sentido para o aluno. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Em Santa Maria – RS, Santini e Terrazzan (2006) realizaram o ensino de Física com 
equipamentos agrícolas. Dividiram a pesquisa em três momentos: problematização inicial, 
organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Durante a pesquisa, incluíram 
aprendizagens nos campos Conceitual, Procedimental e Atitudinal e contemplaram algumas 
competências e habilidades desejadas a serem desenvolvidas em física de acordo com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

No interior do estado do Rio Grande do Sul, Da Costa (2007) propôs explorar os 
conhecimentos prévios e a realidade do estudante do Ensino Médio de uma escola estadual, como 
fonte motivadora para a aprendizagem. Associou a hidrostática com a vivência trazida pelos 
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estudantes, com o questionamento da teoria interligada com a prática, como forma de construção 
do conhecimento significativo.  

Nesta perspectiva, este trabalho objetiva estudar, através da substituição da aprendizagem 
mecânica pela aprendizagem significativa, a mudança de hábitos dos alunos do curso Técnico em 
Alimentos no que se refere ao ensino/aprendizagem da Física. Trata-se de uma pesquisa que atua 
em três vertentes: estudo de caso, pesquisa-ação e pesquisa-participante. A proposta alternativa é 
explorar situações de um ambiente de cultivo de frutos e hortaliças, expondo os alunos a 
experiências concretas que lhes permitam a criação de novos subsunçores que facilitem, 
posteriormente, o aprendizado de conceitos mais evoluídos de Física em aulas teóricas e práticas. 

3 METOGOLOGIA 

A pesquisa realiza-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN, na cidade de Pau dos Ferros. Conta com a participação de alunos do 3o 
ano médio-técnico integrado em Alimentos e o conteúdo da Física escolhido foi a hidrostática, por 
fazer parte da grade curricular da turma e associar-se com a disciplina de Tecnologia de Frutas e 
Hortaliças (PPC – Técnico em Alimentos, p.14). A faixa etária dos alunos participantes 
compreende-se entre 16 e 18 anos, cuja maioria mora em cidades até 50 quilômetros de distância 
do campus. A pesquisa é aplicada todas as quartas-feiras no laboratório de física do campus, nos 
horários de 19h às 20h30, totalizando duas horas-aula semanais. A pesquisa está dividida em três 
etapas: Aulas expositivas, utilizando a teoria da aprendizagem significativa; aulas experimentais no 
laboratório e nos ambientes do campus; construção de materiais de baixo custo voltados para 
irrigação. 

3.1 – Aulas expositivas 

De acordo com Ausubel, existem três fatores fundamentais para que a aprendizagem seja 
realmente significativa. Primeiro é necessário que haja um material potencialmente significativo; 
em segundo lugar o aluno necessita ter uma estrutura cognitiva preexistente e, finalmente, ele 
precisa estar predisposto para a aprendizagem (MOREIRA & MANSINI, 1982).  

A abordagem feita com os alunos de alimentos se encaixa nestas três perspectivas. As 
aulas acontecem no laboratório, onde há materiais interessantes de aprendizagem; os alunos que 
participam do projeto são voluntários e convidados a assistirem às aulas e, pela faixa etária, já 
possuem um mínimo de entendimento em conceitos básicos da física, como densidade, gravidade 
e pressão. 

Durante as aulas expositivas, lançam-se desafios referentes ao assunto para que, a partir 
do conhecimento prévio destes, haja evolução dos conceitos mais abstratos da hidrostática. Como 
exemplo, citamos a aula sobre Lei de Stevin, em que o professor-pesquisador levou uma garrafa 
cheia de água e fez três furos, em alturas distintas, na parede lateral. Ao perguntar o que 
aconteceria com a água ao sair dos furos, a maioria das respostas foi certa, pois na estrutura 
cognitiva do aluno já havia conceitos básicos sobre a pressão. No entanto, o professor continuou 
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fazendo perguntas objetivas até que, finalmente, os alunos concluíssem que a pressão total nos 
furos dependia da densidade da água, da gravidade, da altura e da pressão atmosférica. 

Figura 1: Aulas expositivas no laboratório    Figura 2: Atividades em grupo em sala de aula 

Fonte: Imagens do autor.    Fonte: Imagens do autor. 

Ao ser desafiada a aplicar estes conceitos na irrigação de hortaliças, uma equipe fez a 
seguinte citação: 

    “A fonte estará suspensa, desta, serão encaixadas três mangueiras que serão puxadas 
ao longo de cada espaço da horta. Ao longo da mangueira existirão furos nos quais serão 
acoplados reguladores de pressão”. 

3.2 – Aulas experimentais 

O laboratório é um ambiente muito adequado para que ocorra a aprendizagem da física, 
pois, além de possibilitar a visualização dos conceitos, os alunos são desafiados a pensar, indagar, 
tirar conclusões, formular ideias, produzirem seus próprios materiais, propiciando um maior 
desenvolvimento cognitivo, fazendo com que o aluno fique mais próximo da tecnologia 
(CARNEIRO, 2007).  

Figura 3: Explicação  de experimentos  Figura 4: Análise de dados dos experimentos 

Fonte: Imagens do autor.   Fonte: Imagens do autor. 

No laboratório, o professor fez experimentos associados à densidade dos líquidos e 
sólidos, pressão hidrostática, tubo em U, vazão, controle de vazão, escoamento e equação de 
continuidade. Algumas experiências são realizadas com materiais sofisticados de que o laboratório 
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dispõe e outras com materiais de baixo custo, como garrafas PET e equipamentos de soro 
fisiológico (EQUIPO).   

3.3 – Construção de materiais para irrigação 

Após as aulas teóricas e experimentais, os alunos são desafiados a produzirem seus 
próprios produtos, utilizando materiais de baixo custo e que sejam voltados para irrigação de 
frutos e hortaliças, baseando-se no conteúdo de hidrostática. 

Ao serem desafiados a produzirem um gotejador através da Lei de Stevin, os alunos 
tiveram ideias mais voltadas para utilização de garrafas PET. No primeiro momento, eles fizeram 
furos no interior da garrafa e controlaram o gotejamento através da tampa. O relato de um deles 
consta:  

     “O sistema foi eficiente, porque, mesmo sem haver um controle de gotejamento, a 
garrafa permaneceu com água durante sete dias. Esse é um bom método de irrigação; se 
implantado um sistema de controle, toda a água seria aproveitada e a necessidade de 
mãos humanas seria mínima.” 

Ao ser indagado sobre os conceitos utilizados no sistema, a maioria respondeu que 
pressão, gravidade, pressão atmosférica, densidade e vazão estavam associadas. 

Figura 5: Criação de materiais para irrigação    Figura 6: Aplicação dos gotejadores nas árvores do campus 

 Fonte: Imagens do autor.  Fonte: Imagens do autor.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Alguns resultados já foram obtidos, tanto na construção de materiais de irrigação de frutos, 

onde já estão sendo utilizados em alguns pés de manga do campus, como através de questionários 

feitos, antes e durante a pesquisa, a respeito do interesse no aprendizado da física. A primeira 

aplicação do questionário foi feita em junho e a segunda em agosto. 
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Dos resultados obtidos nos questionários, alguns têm muita relevância para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa. Quando questionados sobre a valorização do estudo da disciplina Física 

como importante contribuição no processo de sua formação, dos 51% que concordavam 

totalmente, passou para 75%. Durante a pesquisa, 100% concordaram que existe relação entre a 

física e o cotidiano, como também quase dobrou a porcentagem dos que acreditam que a física 

está associada às atividades do ensino profissionalizante. Hoje, 87% dos entrevistados consideram 

as aulas de física agradáveis e 80% afirmam que os demais alunos gostam de assistir às aulas de 

física. Finalmente, 100% afirmam que é preciso e têm disposição para aprender física. 

Quanto aos resultados obtidos na construção de materiais de baixo custo para irrigação e 

economia de água, os alunos participantes desenvolveram um dispositivo de gotejamento, cuja 

vazão da água é de 2 litros por semana e estão colocados nas árvores do IFRN – Pau dos Ferros. 

Futuramente será feita uma hortaliça, onde, através do aprendizado da hidrostática, os alunos 

desenvolverão dispositivos mais sofisticados de gotejamento para sua irrigação. Este sistema faz 

parte do Projeto Integrador, que acontece anualmente no campus, envolvendo as disciplinas 

Tecnologia de Frutos e Hortaliças, Física, Biologia, Matemática e Geografia (PPP – IFRN. p.76). 

5 CONCLUSÃO 

A teoria da aprendizagem significativa oferece um norte para a organização curricular e 

para o planejamento das atividades escolares e destaca a importância de reconhecer os 

conhecimentos prévios dos alunos e não ignorá-los, como ocorre na aprendizagem mecânica. 

Nesta pesquisa, o tripé fundamental da teoria de Ausubel está formado. Os alunos afirmam 

ter disposição para aprender, o Instituto possui materiais potencialmente significativos para a 

aprendizagem e há subsunçores suficientes na estrutura cognitiva dos alunos para que haja uma 

aprendizagem realmente significativa. 

Como toda pesquisa, há pontos negativos. No início do projeto havia 35 alunos 

participantes e hoje há 23, pois a maior parte dos alunos participantes mora em cidades que ficam 

até 50 quilômetros do campus e nem sempre há ônibus disponíveis. Além disso, o período de 

aplicação do projeto é durante a noite e devido esta problemática, há uma evasão na participação 

do projeto. 

No entanto, os objetivos estão sendo alcançados e a conclusão desta pesquisa será feita no 

final de novembro, quando haverá comparações de notas dos alunos participantes do projeto com 

as dos alunos não participantes e com as dos alunos de outra turma. 
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7 ANEXOS 

RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE JUNHO 
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RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE AGOSTO 

RESPOSTAS DOS ALUNOS DURANTE A PESQUISA 

Quando questionados sobre o sistema de gotejamento, os conteúdos envolvidos e as dificuldades 

enfrentadas. 

Quando desafiados a fazer um sistema de irrigação para hortaliças. 
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RESUMO 

Um repositório pode ser considerado como um 
conjunto de serviços para organizar, preservar e 
publicar à produção científica de uma instituição. Os 
Repositórios Institucionais aumentam o alcance e 
influência do trabalho desenvolvido da instituição, 
além de auxiliar na reforma do sistema de 
comunicação científica, tentando retomar o controle 
acadêmico sobre as publicações desenvolvidas pela 
instituição. Esse projeto visa a implementação de um 
Repositório Institucional para que a produção 
cientifica do IFRN possa ser preservada e aberta ao 
público. Para tanto, foi utilizada a plataforma 
DSPACE, um software Open Source que oferece não 

só as ferramentas necessárias para a implementação 
do repositório, como também a possibilidade de se 
customizar a plataforma para as necessidades da 
Instituição. A partir de uma série de levantamentos 
das necessidades da instituição a equipe desenvolveu 
um serviço funcional e estável que se encaminha para 
a abertura ao público. Com a implementação do 
ReposIF, esperasse um crescimento na produção e 
divulgação dos artigos acadêmicos e científicos 
desenvolvidos pelos servidores do IFRN, uma vez que 
o repositório traz uma nova estrutura para facilitar a
divulgação, organização e busca da produção
científica de toda a instituição.

PALAVRAS-CHAVE: repositório institucional, dspace, produção acadêmica, informação. 

IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL REPOSITORY IN IFRN 

ABSTRACT 

A repository can be seen as a set of services to 
organize, preserve and publish the scientific 
production of an institution. The Institutional 
Repositories increase the range and influence of the 
work of the institution, as well as assist in the reform 
of the scholarly communication system, trying to 
regain control over academic publications developed 
by the institution. This project aims to implement an 
Institutional Repository so the scientific production of 
IFRN can be preserved and opened to the public. 
Therefore, we used the DSPACE platform, an open-
source software that offers not only the necessary 
tools to implement the repository, as well as the 

ability to customize the platform for the needs of the 
institution. From a number of studies of the 
institution needs the team has developed a functional 
and stable service able to meet the institution's needs 
and forwards to the opening to the public. With the 
implementation of the repository, it’s expected an 
increase in the production and dissemination of 
academic and scientific papers developed by 
researchers group of IFRN, as the repository brings a 
new structure to facilitate dissemination, 
organization and search of the scientific production of 
all the institution.

KEY-WORDS: institutional repository, dspace, academic research, information. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais focos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) é incentivar a 

busca de novos conhecimentos através da pesquisa e da investigação da realidade, como visto no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (CONSUP, 2014), sendo assim, é notável a crescente 

produção de artigos acadêmicos e com ela nasce a necessidade de organizar esse novo conjunto 

de informações, tanto para que não sejam perdidas, como também facilitar a busca e 

acessibilidade das mesmas. 

Várias instituições de ensino já apresentam casos de sucessos em utilizar ferramentas de 

Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC) para esse fim, como por exemplo, a Universidade do 

UMINHO (Portugal), que ao perceber a necessidade de se preservar e “tornar visível” a sua 

produção intelectual, decidiu criar um repositório institucional online, o RepositóriUM (Rodrigues, 

2014). Esse é um dos adventos da iniciativa Open Acess, que visa tornar pública e gratuita a 

produção intelectual de todas as instituições que aderirem ao movimento. As vantagens são 

múltiplas, e vão desde aumentar a visibilidade dessas instituições dentro da comunidade 

cientifica, até contribuir para a universalização do acesso ao conhecimento. 

Com o Open Acess, começa a surgir ferramentas com o intuito de facilitar o processo de 

disponibilização de conteúdo. Nesse contexto, é criado o DSpace - plataforma open-source e 

desenvolvida em Java - para a criação de repositórios (DuraSpace, 2015). Com ele, milhares de 

universidades hoje possuem suas próprias bibliotecas de conteúdo online (Cybermetrics Lab, 

2015). 

O IFRN, igualmente ao UMINHO, Open Knowledge Bank, UFRN e tantas outras, optou pelo 

DSpace como base para a criação do seu repositório, visando entregar uma plataforma estável e 

simples, para que todos os alunos e corpo docente da instituição possam ter acesso ao conteúdo 

gerado e também contribuir, submetendo seus próprios artigos, teses, revistas científicas e outros 

tipos de arquivos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1    Repositório Institucional 

Há muito tempo que existe a necessidade de armazenar, preservar e organizar de forma 

eficiente o material acadêmico produzido pelas instituições de ensino. Uma vez que tal material 

tem estado, na maioria das muitas vezes, “adormecido” nas prateleiras de suas instituições. Não 

estando acessível ao meio acadêmico, ele acaba sendo perdido e junto com ele todo o 

conhecimento ali contido. 
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Diante da crescente produção de artigos acadêmicos com potencial, essa tarefa se torna 

ainda mais crítica e, perante o avanço tecnológico, o rápido acesso a informação tem se tornado 

cada vez mais presente em nosso dia a dia. 

Pensando nisso, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), que tem como um dos 

principais focos o incentivo a busca de novos conhecimentos através da pesquisa e da investigação 

da realidade, colocou essa necessidade em pauta no seu Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(CONSUP, 2014). 

 A partir de então, começou-se a notar os grandes casos de sucesso em instituições de 

ensino com a utilização de ferramentas de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC). É então 

que surge como solução a ideia dos Repositórios Institucionais, coleções digitais que armazenam, 

preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades Universitárias 

(Rodrigues, 2004). 

Os repositórios institucionais (RIs) são um dos adventos da iniciativa Open Acess, que visa 

tornar pública e gratuita a produção intelectual de todas as instituições que aderirem ao 

movimento. 

Também conhecidos como Repositórios Digitais foram criados com o intuito de auxiliar as 

universidades e instituições a realizarem de uma forma eficiente a organização e disponibilização 

de sua produção científica. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

existem hoje 79 Repositórios Institucionais de acesso livre no Brasil, sendo que nenhum em 

Instituições Federais, mesmo com toda a sua produção cientifica nelas desenvolvida. Entretanto 

quase todas as Universidades Federais já o possuem (IBICT, 2015). 

Os repositórios institucionais, segundo Fernando Leite: “constituem de fato inovação no 

sistema de comunicação da ciência e no modo como a informação é gerenciada [...] tendo eles 

transformado a forma de comunicação científica” (LEITE, 2009). 

A adesão aos repositórios resulta em uma série de benefícios tanto para os pesquisadores 

quanto às instituições ou sociedades científicas, proporcionam maior visibilidade aos resultados de 

pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de sua instituição  

Para a implementação do repositório do IFRN foi tomado como modelo o RepositóriUM – 

Repositório Institucional da UMINHO (Portugal) - um dos grandes casos de sucesso com a 

implementação do repositório – que apresentou uma maior procura pelos seus artigos 

acadêmicos, além de ampliar visibilidade da universidade para o resto da sociedade (RODRIGUES, 

2004).  

No último Ranking Mundial dos Repositórios (Ranking Web of Repositories) o 

RepositóriUM ficou em 20º lugar, sendo um dos percussores no mundo. Os repositórios brasileiros 

também apresentaram um bom desempenho neste ranking, sendo que o REPOSITÓRIO da UFRS – 

LUME ficou com a 11ª posição e o Repositório da USP em 13º. (CYBERMETRICS LAB, 2015) 
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Segundo o mesmo Ranking, hoje já são mais de dois mil repositórios espalhados pelo 

mundo, que auxiliam a praticidade da organização e o acesso à informação, bases necessárias para 

o crescimento científico.

2.2  Iniciativa Open Acess 

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo dos preços das revistas acadêmicas, 

fator limitante para o acesso de novas publicações. Isso torna-se um problema principalmente em 

universidades e instituições de países em desenvolvimento, que não dispõe, muitas vezes, da 

verba necessária para custear a assinatura de revistas acadêmicas. 

Mesmo as bibliotecas acadêmicas com maior poder aquisitivo no mundo sofrem com 

problemas graves de acesso. Quando a Faculdade de Harvard de Artes e Ciências votou por 

unanimidade para uma forte política Open Acess em fevereiro de 2008, o professor Stuart Shieber 

explicou que o cumulativo aumento dos preços tinha forçado a biblioteca de Harvard a realizar 

"um massivo cancelamento de assinaturas" por razões orçamentais. 

Com a revolução da Internet, tornou-se simples criar cópias idênticas de documentos e 

compartilha-las para praticamente qualquer outro lugar do mundo com acesso a rede. Dessa 

forma, é possível facilitar bastante o acesso ao conhecimento e consequentemente, aumentar a 

produtividade e a geração de novas informações e mais conhecimento dentro dos espaços de 

pesquisa. 

A partir dessa ideia, surge o movimento Open Acess, como uma solução para a 

desigualdade na distribuição da produção acadêmica ao redor do mundo, gerada pela crise de 

preços na comercialização de revistas acadêmicas.  

Em 14 de fevereiro de 2002, A Budapest Open Access Initiative (BOAI) emitiu uma 

declaração que define como "Open Acess" ou “Livre Acesso” toda a literatura científica e 

acadêmica com "disponibilidade gratuita na internet, permitindo a qualquer usuário ler, baixar, 

copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, fazer citações, rastreá-las para indexação, passá-las como 

dados para software e qualquer outro propósito legal[...] A única restrição na reprodução e 

distribuição desses artigos, e o único papel dos direitos autorais neste domínio, deveria ser o 

controle do autor sobre a integridade de seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido 

e citado". (Open Acess, 2015. Traduzido pelo autor.) 

Desde de 2003, é notável o crescimento do número de arquivos de pesquisa Open Access 

ao redor do mundo, esse fenômeno é resposta aos apelos feitos por estudiosos, pesquisadores, 

instituições e defensores do movimento, afim de aumentar a oferta de pesquisa no padrão Open 

Acess. (OpenDoar, 2015. Traduzido pelo autor.) A crescente adoção do Open Acess por instituições 

ao redor do mundo fez crescer também a quantidade de repositórios digitais livres, como o 

RepositóriUM, citado anteriormente, ou o Repositório Institucional da UFRN, o Open Knowledge 

Repository (OKR) e tantos outros. 
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O IFRN também irá adotar esse padrão para os artigos submetidos no repositório, visando 

tornar pública e acessível toda a produção acadêmica gerada pelo corpo de pesquisa da 

instituição. Com isso, a instituição pretende, dentre outros objetivos, aumentar sua visibilidade 

dentro da comunidade cientifica, atraindo investimentos e pesquisadores interessados nas 

informações produzidas pelo IFRN. 

2.3 DSpace 

O DSpace é uma plataforma para criação de repositórios digitais, desenvolvido para 

recolher, preservar, gerir e discernir a produção intelectual de forma digital e aberta. Sua maior 

utilização é como plataforma para a implementação dos Repositórios Institucionais, sendo hoje a 

plataforma mais utilizada no mundo para essa finalidade. 

O Sistema Dspace é um software que foi inicialmente desenvolvido por um grupo do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da Hewlett-Packard Labs na Universidade de 

Cambridge. Atualmente seu desenvolvimento é feito voluntariamente por meio de uma 

comunidade de usuários, desenvolvedores e pesquisadores. (DURASPACE, 2015) 

A escolha do Sistema DSpace pelas universidades para seus repositórios se deve, acima de 

tudo, a três pontos: 1° Facilita o depósito e a gestão dos documentos e dos respectivos 

metadados, 2° Facilita o acesso aos documentos através de listas e pesquisas, e 3° Facilita a 

preservação a longo tempo dos documentos. 

Segundo a organização do DSpace, seu sistema é: “o software de escolha para área 

acadêmica, sem fins lucrativos, organizações comerciais e de construção de repositórios digitais 

abertos. É gratuito e fácil de instalar o ‘fora da caixa’ e completamente personalizável para 

atender às necessidades de qualquer organização. ” (RCAAP, 2015) 

Os repositórios DSpace permitem o gerenciamento da produção científica em qualquer 

tipo de material digital, dando-lhe maior visibilidade e garantindo a sua acessibilidade ao longo do 

tempo. São exemplos de material digital: documentos (artigos, relatórios, projetos, apresentações 

em eventos etc.), livros, teses, programas de computador; publicações multimídia, notícias de 

jornais, bases de dados bibliográficas, imagens, arquivos de áudio e vídeo, coleções de bibliotecas 

digitais, páginas Web, entre outros. 

Como o sistema é bastante robusto, ele é capaz de armazenar de forma intacta todo o 

material digital em um longo espaço de tempo. Este é um dos motivos que fazem do DSpace um 

sistema seguro para as universidades poderem preservar suas memórias. 

O DSpace é uma plataforma Open Source (Código Aberto), registrada sobre licença General 

Public License (GPL). O que permite a modificação do seu código-fonte por qualquer profissional 

da área. Vale ressaltar que o software é totalmente gratuito, o que a torna viável a qualquer 

instituição. 
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A característica que torna o DSpace diferente das outras plataformas é justamente a 

flexibilidade do seu sistema. O DSpace foi criado para suportar toda a customização necessária 

para se adaptar aos mais diferentes tipos de instituições. Seu sistema pode ser totalmente 

manipulado, o que permite a flexibilidade dessa plataforma. Como seu código é aberto, sempre 

estão aparecendo novas funcionalidades, além da utilização de vários grupos de discussão na 

internet, o que torna mais fácil a resolução de possíveis problemas. 

O sistema do DSpace possui diversas ferramentas para auxiliar esse processo de 

customização, além de possuir diversos Layouts (temas) que deixam a interface do programa mais 

atraente e o tornam capaz de ser acessado por dispositivos mobiles (Smartphones, tablets e etc.). 

3 METODOLOGIA 

Como metodologia científica foi utilizado um estudo de caso, o qual tem como objetivo a 

implementação do Repositório Institucional, a fim de fomentar o aumento da produção acadêmica 

no IFRN e, consequentemente, o incremento em sua visibilidade perante a comunidade científica.  

Antes de estudar qualquer TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto, foi definido como seria a sistematização do projeto. De acordo com 

SNOWDEN & BOONE (2007), contextos complexos são situações em que não é possível prever o 

que irá acontecer, portanto, não se define um caminho, mas sim, uma abordagem empírica e 

adaptativa, com tolerância a falhas. Esse contexto se encaixa perfeitamente nos projetos de 

pesquisas acadêmicos, o qual se tem um objetivo, mas não se sabe ao certo como alcançá-lo, nem 

sequer se é exequível. Para esse tipo de abordagem, as metodologias ágeis excelentes 

ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de projetos, com destaque ao SCRUM, a qual foi a 

selecionada devido as suas características de: entregas frequentes de retorno ao investimento dos 

clientes; redução dos riscos do projeto; maior qualidade no produto gerado; mudanças utilizadas 

como vantagem competitiva; visibilidade do progresso do projeto; redução do desperdício; 

aumento de produtividade. 

Uma vez definido a metodologia de trabalho, foram selecionados as TICs que poderiam 

suprir a falta da interação física entre o orientador e os alunos desenvolvedores do projeto. Não 

foi apenas uma TIC, mas sim um conjunto delas selecionadas para solucionar os problemas de 

comunicação e acompanhamento das atividades. De forma especial, foi utilizado o REDMINE, 

ferramenta de produtividade, baseada em um sistema de objetivos e metas a serem compridos. 

4 RESULTADOS 

Utilizando o Debian, distribuição livre de Linux, foi instalado o servidor web Apache 

Tomcat, responsável pela criação do ambiente onde o DSpace foi implementado. A partir desse 

momento, deu-se início a fase de customização do repositório, para que a ferramenta se 

adequasse as necessidades da instituição. 
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Realizou-se estudos com base em casos famosos de repositórios institucionais, além de 

pesquisas sobre usabilidade e entrevistas com professores da área de informática. Como 

resultado, foi criado um plano de ações para tornar a ferramenta mais simples e funcional para o 

usuário final. Na parte de interface, o Mirage2 foi escolhido como o tema padrão para o projeto, 

devido duas características básicas: a responsividade (capacidade de um website adaptar-se ao 

dispositivo onde está sendo exibido) e alto poder de customização.  

Outro ponto de destaque foi a autenticação do usuário. O repositório foi adaptado ao 

acesso aos servidores LDAP, para garantir a integração ao sistema de matrícula e senha universal 

do IFRN, logo, ao automatizar a autenticação, qualquer servidor já cadastrado no sistema 

acadêmico do IFRN já possuí acesso automático ao repositório, evitando o cadastro de todos os 

servidores do IFRN no DSpace. 

Devido a particularidade do IFRN em não possuir departamentos, mas sim campus com 

diferentes focos tecnológicos, de acordo com a seguinte classificação (MEC, 2015): 

 Ambiente e Saúde;

 Controle e Processos industriais;

 Desenvolvimento Educacional e Social;

 Gestão e Negócios;

 Informação e Comunicação;

 Infraestrutura;

 Militar;

 Produção Alimentícia;

 Produção Cultural e Design;

 Produção Industrial;

 Recursos Naturais;

 Segurança;

 Turismo, Hospitalidade e Lazer.

A arquitetura da informação foi definida a partir desses focos tecnológicos, sendo então 

cada comunidade um foco tecnológico. Dentro de cada comunidade representada por um foco 

tecnológico, há os tipos de produção científica produzidas, sendo elas:  

 Artigos Nacionais;

 Artigos Internacionais;

 Comunicações, Dados Científicos;

 Dissertações de Mestrado;

 Livros;

 Monografia;
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 Memórias;

 Relatórios Técnicos;

 Resumos;

 Revistas;

 Teses de Doutoramento.

Outra importante ação institucional foi a aprovação da política institucional em relação ao 
repositório (CONSUP), o qual obrigado todo servidor a depositar sua produção acadêmica durante 
o seu exercício no IFRN dentro do repositório, com ressalva aos trabalhos com direitos autorais
que restringi tal depósito.

5 DISCUSSÃO 

A implementação do Repositório Institucional no quesito técnico foi concluída com 
sucesso. É importante notar que é imprescindível a vontade institucional em fomentar tal ação 
com o objetivo maior para divulgação da produção científica da instituição, uma vez que deve ser 
realizado um conjunto de ações concomitantes para a real adesão por parte da comunidade dos 
servidores em adotar como prática o depósito de trabalhos acadêmicos, alimentando, assim, o 
sistema e tornar o Repositório Institucional com mais qualidade e diversidade de conteúdos. 

O Repositório Institucional entra na fase da divulgação e implementação das políticas 
institucionais já aprovadas para o seu uso. Essa fase se mostra como um grande desafio, o qual 
também é observado ao redor do mundo, que consiste em motivar a comunidade acadêmica da 
instituição em alimentar o Repositório Institucional.  

Entre as alterações feitas a mais importante foi tornar as mudanças feitas na parte visual 
do site. A meta foi torná-lo responsivo aos mais diversos dispositivos, como smartphones, tablets 
e desktops. O novo tema, baseado no Mirage2, cumpre essas demandas, entregando uma 
interface simples e ao mesmo tempo capaz de suprir todas as necessidades do usuário.  

As mudanças na parte de autenticação do serviço propiciaram uma adequação do serviço 
ao padrão de funcionamento do instituto, uma vez que no momento que esta funcionalidade foi 
implementada, todos os docentes e corpo de pesquisa do instituto passaram a ter a possibilidade 
de acessar o sistema utilizando sua matricula e senha, tornando desnecessário um cadastro 
adicional. O sistema torna-se capaz de organizar automaticamente os usuários por campus ou 
cursos e etc. 

Em conjunto ao desenvolvimento do serviço, foi criada também a equipe de elaboração 
das políticas de acesso do repositório, responsável por determinar as permissões de uso e a 
organização da estrutura do site. A equipe é formada por membros do IFRN e funcionará como 
núcleo organizacional do repositório. 

Em suas reuniões, foi decidido que as submissões seriam categorizadas de duas formas, a 
primeira em Campus, onde as submissões estariam divididas de acordo com o campus onde foi 
submetida. A segunda, e principal, pelos eixos tecnológicos, onde seriam organizados pelos 
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diversos ramos de pesquisa da instituição em conjunto com subgrupos, denominados de coleções, 
onde os diferentes tipos de arquivos são divididos. 

Por fim, foi realizada uma reunião com a equipe de TI do IFRN, onde as alterações dos 
repositórios foram aceitas e as devidas modificações realizadas.  Neste encontro, foi possível 
realizar a instalação do repositório em seu servidor permanente, onde a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do repositório foi repassada a equipe de TI do instituto, cabendo ao nosso grupo 
cumprir as novas demandas estabelecidas por eles. 

6 CONCLUSÕES 

A customização do DSPACE para a realidade do IFRN foi um sucesso. Com a implementação 

do ReposIF, esperasse um crescimento na produção e divulgação dos artigos acadêmicos e 

científicos desenvolvidos pelos servidores do IFRN, uma vez que o repositório traz uma nova 

estrutura para facilitar a divulgação, organização e busca da produção científica de toda a 

instituição. 

A plataforma se encaminha para um importante passo: a abertura oficial, se tornando 

assim acessível ao público e incentivando o fácil acesso ao conhecimento. Para isso, como ações 

futuras, será desenvolvido a Política Institucional de uso do Repositório com o objetivo de 

institucionalizar o uso do mesmo. Além disso, será criado uma campanha de divulgação para 

estimular o uso entre servidores, alunos e comunidade externa. 
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RESUMO 

Este artigo descreve as principais características do 
Routing Information Protocol (RIP) em suas duas 
versões e esclarece quais deficiências da versão 1 
foram solucionadas na versão 2 deste protocolo. São 
realizadas análises, por meio de um estudo de caso 
considerando eventos reais, levando em 

consideração o aspecto de segurança, tratado na 
versão 2 através do recurso de autenticação. Os 
resultados do experimento comprovaram a eficácia 
do recurso, prevenindo a infraestrutura da rede 
contra ataques de blackhole e negação de serviço. 

PALAVRAS-CHAVE: protocolos de roteamento, RIPv2, segurança, autenticação.

ANALYSIS OF THE RIP ROUTING PROTOCOL CHARACTERISTICS: A CASE STUDY 
ON THE SECURITY ASPECT IN RIPv2 

ABSTRACT 

This paper describes the main characteristics of the 
Routing Information Protocol (RIP) in its two versions, 
highlighting the improvements made in the version 2 
of this protocol. Analyses are performed by means of 
a case study considering real events, taking into 
account the security aspect, treated in the version 2 

by the authentication feature. The results of the 
experiment proved the effectiveness of the 
improvements, being able to preventing the network 
infrastructure from  blackhole and denial of service 
attacks.

KEY-WORDS: routing protocols, RIPv2, security, authentication. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Internet, vista hoje como o principal meio de comunicação da atualidade, cujo número 

de usuários ultrapassa três bilhões (Internet Live Stats, 2015), é responsável por interconectar 

milhares de redes distribuídas ao redor do mundo, viabilizando a comunicação até mesmo nas 

áreas mais remotas.  

Em consequência do vertiginoso crescimento da rede nas últimas décadas, uma série de 

adaptações foram requeridas para possibilitar um melhor desempenho, tais como o 

aprimoramento do sistema de roteamento e a divisão das redes em regiões administrativas, 

denominadas Sistemas Autônomos (Autonomous Systems – AS), que correspondem a áreas onde 

os roteadores conhecem detalhadamente a estrutura da rede em que está inserido (Kurose & 

Ross, 2013).  

O RIP (Routing Information Protocol), é um protocolo de roteamento IGP (Interior Gateway 

Protocol) (RFC 1058), definido em 1988, que utiliza o algoritmo vetor-distância e, através de 

anúncios trocados entre os roteadores, define o caminho para uma rede usando como métrica a 

contagem de saltos, que é o número de redes que um pacote atravessa até alcançar o 

destino (Kurose & Ross, 2013).  

Com o advento do endereçamento IP sem classes (Classless Inter-Domain Routing – CIDR) (RFC 

1519), onde as máscaras de sub-rede se tornaram flexíveis, e de protocolos de roteamento IGP 

mais elaborados (como o OSPF, definido no RFC 2328) o RIP, em sua versão original, pareceu se 

tornar obsoleto.  

No entanto, a sua facilidade de configuração e manutenção, além da boa performance em ASs 

pouco numerosos, resultou em esforços da comunidade científica para adaptar o protocolo às 

exigentes necessidades dos usuários e serviços da Internet (Wang, 2001), sendo definida a versão 

2 em 1994 (RFC 2453). Essa atualização manteve o algoritmo vetor-distância e trouxe novas 

características, como adaptação ao CIDR, autenticação, endereço de next-hop, etiquetas de rota e 

multicasting (RFC 1721), ao mesmo tempo que manteve sua simplicidade, tornando o RIP um dos 

protocolos de roteamento IGP mais empregados em redes de pequeno-médio porte da atualidade 

(Mueller, 2006).  

Neste contexto, este trabalho pretende investigar o impacto das contribuições fornecidas ao 

sistema de roteamento Internet por meio das adaptações providas através do advento do RIPv2. 

Por questões de limitação de espaço, será apresentado um breve estudo dos principais atributos e 

aplicabilidades do protocolo, com ênfase no aspecto de segurança, tratado no RIPv2 através do 

recurso de autenticação. Para isso será apresentado um estudo de caso fazendo uso de 

simulações, no Graphical Network Simulator-3 (GNS3), considerando eventos baseados em 

situações reais que comprovem a eficácia deste recurso.  
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O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira: A seção 2 realiza uma revisão, 

apresentando o comparativo entre as duas versões do protocolo RIP. A seção 3 é dedicada ao 

estudo de caso, apresentando análises por meio de simulações. Por fim, a seção 4 apresenta as 

considerações finais e faz apontamentos de trabalhos futuros. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção apresenta em detalhes as características e o funcionamento do protocolo RIP, 

elucidando as principais diferenças entre as versões 1 e 2. 

2.1 Conceitos básicos do protocolo RIP 

O RIP possui a tarefa de descobrir a melhor rota de acordo com a métrica da menor 

contagem de saltos, fazendo uso do algoritmo de vetor de distância (Distance Vector), através de 

trocas periódicas de tabelas de roteamento entre roteadores presentes no AS (RFC 1058). Este 

algoritmo é o atributo de base do RIP, inalterado em ambas versões. 

As extensões providas através do RIPv2 permitem que os roteadores compartilhem informações 

adicionais, não sendo este exatamente um novo protocolo (RFC 1721). A Figura 1 apresenta a 

estrutura genérica de uma mensagem RIPv2. 

Figura 1: Estrutura de uma mensagem RIPv2 (RFC 1723). 

As duas versões do RIP compartilham campos em comum: Command identifica o pacote como 

uma consulta ou uma resposta do roteador solicitado; Version define a versão utilizada; O 

Identificador de Família de Endereços (campo Address Family Identifier – AFI) especifica o tipo de 

endereço que é utilizado, sendo o valor para IP igual a 2; IP Address é um endereço IPv4 habitual 

com 4 octetos (RFC 1058); Metric contém a contagem de saltos para alcançar o destino. Em ambas 

versões, valores maiores que 15 saltos indicam que uma rota é considerada inalcançável. 
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A versão 2 traz o campo Next Hop, que otimiza rotas em ASs que utilizam múltiplos IGPs (RFC 

1721). O campo Route tag é utilizado para propagar rotas externas à um AS (RFC 1721). 

2.2 Características do RIPv2 

2.2.1 Autenticação 

Ao mesmo tempo que a Internet crescia em proporções quase imensuráveis, exigindo por 

parte dos projetistas novos mecanismos que a mantivesse em funcionamento, vários problemas 

de segurança surgiam a cada dia, demandando a criação de estratégias que garantissem também a 

confidencialidade e integridade das informações (Papadimitratos & Haas, 2002). Como exemplo 

desta imprescindibilidade por segurança está a necessidade de prevenir a propagação de rotas 

falsas pelo AS (RFC 1722), característica que foi incorporada pelo RIPv2. A Figura 2 apresenta o 

formato de uma mensagem RIPv2 fazendo uso do recurso de autenticação. 

Figura 2: Cabeçalho de uma mensagem RIPv2 fazendo uso da autenticação (RFC 1723). 

A partir do Identificador de Família de Endereços (AFI), definido como 0xFFFF, os campos 

Authentication Type e Authentication definem o tipo de autenticação e a senha utilizada, 

respectivamente (RFC 1723).  

Roteadores não configurados com autenticação são capazes de receberem anúncios de roteadores 

sem autenticação e de roteadores com RIPv1. Caso contrário, as mensagens são descartadas. O 

recíproco também ocorre: roteadores configurados com autenticação apenas são capazes de 

receberem anúncios de roteadores aprovados no teste de autenticação. Caso contrário, as 

mensagens também serão descartadas. Por razões de segurança, roteadores com o recurso de 

autenticação habilitado jamais receberão anúncios de roteadores com RIPv1 (RFC 1723). 

Caso a primeira entrada na mensagem AFI contenha o valor 0xFFFF, o restante da mensagem 

conterá a informação da autenticação, e assim os roteadores com RIPv1 descartarão a este 

recurso. No entanto, isto não impede que esse roteador visualize os anúncios de um roteador com 
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RIPv2. Quando se desejar que isso seja evitado, o RIPv2 pode utilizar endereços multicast (RFC 

1723). 

2.2.2 Multicasting 

Um endereço multicast pode ser utilizado no lugar do endereço broadcast para requisitos 

de anúncios. Isso faz com que os anúncios sejam destinados apenas para roteadores com RIPv2. 

Além de evitar que outros roteadores recebam as mensagens, o multicasting reduz carga na rede.  

Este é um atributo configurável, a fim de manter compatibilidade com a versão anterior. A 

configuração é feita para cada interface desejada (RFC 1723). 

2.2.3 Etiquetas de rota 

A etiqueta de rota, definido no campo Route Tag, provê um método para diferenciar rotas 

geradas pelo protocolo RIP de rotas geradas por um protocolo externo ao AS (RFC 1723).  

2.2.4 Máscara de sub-rede 

O grande estímulo da comunidade científica em desenvolver uma nova versão para o RIP 

foi a necessidade de adaptação às novas máscaras de sub-rede de tamanho variável, definidos no 

CIDR (RFC 1519). Este campo contém 32-bits, sendo sucedido do endereço IP. Assim, o RIP pode 

ser implementado em ASs que precisam de informações precisas sobre sub-redes, facilitando o 

encaminhamento das mensagens (RFC 1722). 

2.2.5 Próximo salto 

Os endereços de próximo salto (next hop) foram adicionados para que haja uma maior 

eficiência no roteamento de um pacote. Se definido como 0.0.0.0, o roteador utilizará como 

gateway o roteador que foi origem dos anúncios. Se este roteador conhecer uma rota melhor para 

uma rede de destino, o que pode ocorrer se estiver com outro IGP funcionando, este campo é 

utilizado para especificar outro next hop que não seja ele mesmo (RFC 1723). 

3 SIMULAÇÕES E ANÁLISE 

Basicamente, a segurança da Internet depende de quatro níveis básicos de proteção: (i) 

proteção para o sistema final; (ii) proteção para comunicação fim-a-fim; (iii) proteção para a 

Qualidade de Serviço (QoS) e; (iv) proteção para a infraestrutura de rede. Em se tratando da 

infraestrutura da rede, podem haver ataques aos roteadores, comprometendo o funcionamento 

de diferentes maneiras, uma vez que a conectividade de um AS está diretamente relacionada ao 

correto funcionamento do sistema de roteamento (Pescapè, 2005). 
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Ataques à roteadores podem ter duas origens: externa e interna. Os ataques externos são 

associados à roteadores pseudo-legítimos que injetam informações falsas na rede. Ataques 

internos são realizados a partir de um ou mais roteadores comprometidos já existentes no AS. 

Diferentes tipos de ações podem ser realizados durante ataques a roteadores, tais como a 

Interrupção de Rotas (Route Disruption), Negação de Serviço (Denial of Service - DoS) (Kapur & 

Khatri, 2015) e até mesmo ataques de Blackhole (Alves Júnior & Albini, 2012). No ataque do tipo 

blackhole, por exemplo, um roteador malicioso pode propagar um caminho inexistente para uma 

rede, fazendo com que o roteador alvo receba as mensagens e as descarte, causando a 

interrupção da comunicação entre duas ou mais redes (Pescapè, 2005).  

O cenário apresentado na Figura 3 simula parte de um AS, onde os roteadores (R1, R2 e R3) 

compartilham anúncios das redes conhecidas, de modo que as redes remotas (Rede A e Rede B) 

sejam capazes de se comunicar. Um roteador intruso (R4) é conectado à Rede A com objetivo de 

desferir um ataque blackhole. Em condições normais, as mensagens trocadas entre as duas redes 

(A e B) devem atravessar os enlaces intermediários. 

Figura 3: Topologia do estudo de caso. 

A Figura 4 exibe o resultado de um traceroute enviado do host PC1 para o host PC2, detalhando a 

rota percorrida pelos pacotes, da origem até o destino, a saber: R1 (salto 1), R3 (salto 2), R2 (salto 

3) e finalmente o host PC2 (salto 4).

Figura 4: Rota entre PC1 e PC2. 
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Assim que o roteador R4 é anexado à topologia, os anúncios maliciosos alcançam o roteador R1, 

como mostra a Figura 5. As informações enviadas através do anúncio malicioso serão indexadas à 

tabela de roteamento de R1. 

       Figura 5: Atualização da tabela de roteamento em R1. 

A partir desse momento, todos os pacotes com destino à Rede B serão encaminhados ao roteador 

R4, que simplesmente os descatará, fazendo com que a comunicação legítima não ocorra. A Figura 

6 mostra o resultado de um novo traceroute enviado do host PC1 para o host PC2 após o ataque 

ao roteador R1, constatando a eficácia do ataque. 

      Figura 6: Falha no teste de conectividade com a Rede B. 

Situações como esta podem ser evitadas fazendo o uso da ferramenta de autenticação do RIPv2. A 

configuração da autenticação nos roteadores é feita utilizando um chaveiro e uma série de chaves 

definidas através de linhas de comando, em cada roteador (Li et al. 2012). No cenário apresentado 

neste estudo de caso foi configurado um chaveiro com uma única chave, que deve ser a mesma 

em todos os roteadores, possibilitando a troca de informações.  

Quando os chaveiros e as chaves são configurados, é necessário que a autenticação seja habilitada 

em cada interface, explicitando o tipo (texto claro ou criptografado) (Li et al. 2012). Feito isso, o 

roteador envia, por esta interface, uma mensagem Request, solicitando a tabela de repasse do 

roteador vizinho, conforme exibido na Figura 7.  
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      Figura 7: Mensagem de requisição enviada para R2. 

O formato da mensagem RIP é semelhante ao apresentado na Figura 2. O primeiro byte (com valor 

1) identifica a mensagem de requisição. O tipo de autenticação é definido como senha simples,

com valor numérico igual a 2, seguido pela senha em texto claro (“RIP”). O restante da mensagem

especifica o tipo da resposta solicitada. Neste caso, o anúncio vazio e a métrica de valor igual a 16

explicita que toda a tabela de roteamento está sendo requerida (RFC 2453). Ao receber este

pacote, o roteador R3 responde com o anúncio da sua tabela de roteamento. A Figura 8 apresenta

o resultado do comando debug ip rip, no console do roteador R1, confirmando estas operações.

Figura 8: Recepção do anúncio do rotador R2 no roteador R1. 

Após estas modificações, o roteador malicioso R4 não será capaz de operar com os outros 

roteadores, inviabilizando o ataque. Neste caso, os anúncios continuarão a ser enviados, mas 

serão rejeitados pelo roteador R1, como mostra a Figura 9. 

Figura 9: Rejeição ao anúncio malicioso do roteador R4. 

A autenticação pode se tornar mais eficiente caso seja criptografada. Se assim for desejado, 

deverá ser especificado este tipo de autenticação nas interfaces de um roteador. O RIPv2 utiliza o 

algoritmo de criptografia MD5, definido para o RIP em 1997 (RFC 2082). Quando uma interface 

está utilizando esse método criptográfico, os campos de autenticação da mensagem passam a 

conter informações adicionais, como identificador de chave, tamanho dos dados de autenticação 

e número de sequência (caso o tamanho dos dados de autenticação ultrapasse 24 bytes). A Figura 

10 apresenta o mesmo anúncio gerado pelo roteador R3, mas com criptografia habilitada. 
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Figura 10: Anúncio com autenticação criptografada. 

Como mostrado na Figura 10, os dados de autenticação não são mais apresentados em texto 
claro, sendo precedidos pelas informações adicionais citadas anteriormente e imediatamente 
sucedidos pelo anúncio. 

4 CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou as notáveis contribuições do RIPv2 para a o sistema de roteamento, 

principalmente no aspecto de segurança. As simulações permitiram uma maior acurácia na 

análise do envio e recebimento dos pacotes de autenticação, fornecendo um maior entendimento 

dos seus formatos, além de comprovar a eficiência contra ataques do tipo blackhole e, 

consequentemente, de Negação de Serviço, evitando assim o comprometimento do 

funcionamento da rede. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar novos estudos para avaliar 

as demais extensões do RIPv2 em termos de performance, para os recursos de multicasting, next 

hop e route tags. 
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RESUMO 

Historicamente as mulheres foram privadas 
da educação e das áreas de Ciência e Tecnologia e se 
fez necessário um incentivo para que seguissem 
nessa área. Neste contexto, este trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados de 
um mapeamento da participação feminina nos 
cursos de tecnologia, buscando dados 
históricos desta participação e avaliando o 
número e participação de estudantes do sexo 
feminino no curso de Informática. 

A pesquisa realizada foi de caráter quantitativo a 
partir do levantamento de dados de alunas 
ingressantes no processo seletivo e alunas 
matriculadas para todo o curso de Informática. Os 
dados foram levantados junto à Secretaria Acadêmica 
do IFRN, campus São Gonçalo do Amarante/RN, 
juntamente com um questionário preenchido pelas 
alunas do sexo feminino que estão matriculadas na 
instituição.

PALAVRAS-CHAVE: mulheres, informática, IFRN, São Gonçalo do Amarante. 

MAPPING AND ANALYSIS FOR THE PARTICIPATION OF WOMEN IN TECHNICAL 
COURSE IN THE COMPUTER IFRN - CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

ABSTRACT 

Historically women have been deprived of 
education and areas of Science and Technology and 
an incentive was necessary for them to follow in that 
area. In this context, this paper aims to present the 
results of a mapping of women's participation in 
technology courses, seeking historical data of this 
participation and assessing the number and 
participation of female students in the course of 

Informatics. The survey was quantitative character 
from a survey of students entering data in the 
selection process and students enrolled for the entire 
course of Informatics. The data were collected by the 
Academic Secretary of IFRN, campus São Gonçalo do 
Amarante / RN, together with a questionnaire 
completed by female students who are enrolled in 
the institution.

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

A área tecnológica é dominada pelos homens. Apesar das diferenças dos números relativos à 
presença das mulheres na área nos diferentes países, de modo geral, a caracterização e concepção 
da área tecnológica como profissão masculina ainda é senso comum. É fato conhecido que, 
quando crianças, meninas ganharão bonecas e meninos ganharão blocos de montar, carrinhos e 
pistas de corrida que sempre foram vistas como uma atividade realizada por homens, das quais as 
mulheres eram excluídas para “brincarem de casinha”. Historicamente, as mulheres foram 
afastadas do círculo criativo e líder da produção científica e tecnológica. Isso limitou sua atuação 
fora da esfera doméstica e foi, séculos após séculos, evidenciado pela sua ausência na condução 
em carreiras como Física, Química, Biologia, Matemática, Engenharia e Computação. Essas áreas 
desenvolveram-se ao sabor de valores considerados historicamente como masculinos – eficiência, 
controle e ordem. 

Apesar do enorme avanço na tecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas do século 
XX, e das profundas transformações do status jurídico da mulher e de sua condição social, as 
carreiras científicas e tecnológicas não passaram a constituir uma prioridade para as estudantes 
que concluem o ensino médio. No Brasil, o processo de inserção das mulheres nas carreiras 
científicas e tecnológicas ocorreu nas mesmas proporções que em outros países do mundo, 
entretanto, durante boa parte do século XX e XXI ainda havia e há um grande preconceito 
relacionado às mulheres estarem aptas ou até mesmo capacitadas intelectualmente para 
seguirem na carreira científica.  

As mulheres representam 51% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 91 
milhões de mulheres (IBGE). Elas estão atuando em praticamente todas as áreas. Entretanto, a 
área tecnológica tem mostrado pouca presença das mulheres, o que levou ao levantamento dessa 
pesquisa e a indagar os motivos do desinteresse feminino pela área. Especificamente na área de 
computação, a presença feminina diminuiu ao longo dos anos. 

2 METODOLOGIA 

Visando entender os motivos para a quantidade e participação de mulheres na área 
tecnológica e construir hipóteses sobre este problema, foi realizada uma pesquisa exploratória e 
quantitativa. Para tanto, um questionário contendo perguntas e opções de respostas diretamente 
relacionadas ao tema foi desenvolvido. Este questionário teve como alvo principal as alunas do 
curso Técnico em Informática do IFRN-São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante que é 
um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte, situado na mesorregião do Leste 
Potiguar e microrregião de Macaíba. Logo mais, essa pesquisa será levada para outros campis com 
cursos voltados para a área tecnológica como Eletrônica, Mecatrônica, Informática para Internet, 
Redes de Computadores, Eletrotécnica e outros, para que cada vez mais, haja o conhecimento 
sobre os reais motivos de a área tecnológica ser estereotipada como “masculina”.  

Como mencionado anteriormente, os dados relativos às estudantes ingressantes no 
processo seletivo e alunas matriculadas na instituição foram obtidos junto à secretaria acadêmica. 
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Estes dados incluíram o curso de Informática desde sua origem no campus até o primeiro 
semestre de 2015. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O IFRN, campus São Gonçalo do Amarante, desde sua fundação em 2012, conta com curso 
Técnico em Informática. Hoje, a instituição conta com quatro cursos técnicos integrados ao nível 
médio. São eles, Técnico em Edificações, Logística e Informática.  Os dados obtidos com a 
secretaria acadêmica do campus mostram que a participação feminina nos cursos de Informática 
segue a estereotipagem: Os Técnicos em Edificações e Logística são dominados pelas mulheres. 
Em contraposição, Informática apresenta o menor número de ingressas como mostra a figura 1 
abaixo. 

Figura 1.Porcentagem de homens e mulheres nos cursos que o instituto disponibiliza. 

Há no instituto outro curso voltado para a área de tecnologia, Técnico subsequente em 

Redes de Computadores. Ao contrário do curso Técnico integrado em Informática que é cursado 

juntamente com o ensino médio e que muitas vezes, os alunos de uma forma geral, entram 

apenas para tê-lo, sem se preocupar com o técnico, pois pretendem seguir outra área. A maioria 

que escolhe um curso voltado para a área tecnológica na forma subsequente, pretende seguir a 

profissão. E segundo o gráfico, as mulheres que realmente escolheram estar na área não passam 

de ¼ do curso. 
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Figura 2. Porcentagem de mulheres eu fizeram o processo seletivo e se matricularam no campus. 

Uma dos problemas encontrados nessa pesquisa é a diminuição gradativa da presença 

feminina no curso de Informática, gradativamente percebe-se que a área tornou-se um campo 

predominantemente masculino. Houve uma queda no número de mulheres que fizeram a prova 

para o curso durante os anos de 2014 e 2015. Assim como se pode perceber, desde que foi criado 

o curso no instituto, o número de mulheres que se matricularam foi diminuindo ao passar dos

anos, a maior queda ocorreu entre os anos de 2013 para 2014.

O instituto conta com 146 alunos regulares no curso de Informática, dos quais 43% são 
mulheres. Como já citado antes, foi realizado o preenchimento de um questionário em que apenas 
as mulheres o fizeram, com um total de 48 questionários respondidos, que foram analisados para 
apresentar esses dados. 

O curso de Informática ainda não possui alunos formados até a data da obtenção de dados. 
Os dados mostram que apenas 13 meninas irão concluir o Técnico em Informática em 2016, das 41 
que entraram no ano de 2012.  
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Figura 3. O que influenciou as mulheres a fazer o curso na área tecnológica. 

Uma das questões de múltipla escolha abordadas no questionário, foi o que influenciou as 
meninas a entrarem no curso. Os dados mostraram que a “falta de opção” foi o que mais fez as 
meninas optarem pelo curso de Informática. O que se pode perceber é que as maiorias das 
meninas só entraram em Informática porque não se identificavam com Edificações ou Logística. E 
ainda que a entrada delas no curso não foi muito influenciada pela família ou amigos.  

Figura 4. A que as meninas que preencheram o questionário atribuem à escassez de mulheres na área. 
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Dentre as causas mais citadas para esse fenômeno que é a escassez, está a falta de modelos 
femininos na área, o fato das mulheres se sentirem excluídas em ambientes dominados por 
homens, a baixa autoestima das mulheres, a falta de incentivo para que sigam uma carreira nesse 
ramo, o fato de não se sentirem à vontade com a cultura da Informática, entre outros. 

Figura 5. Comparação do percentual de mulheres que gostam da área e quem pretende seguir. 

Figura 6. Áreas que as mulheres pretendem seguir ao concluir o ensino médio. 
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A figura 5 mostra que apenas 25% das meninas que fazem o curso de Informática 
pretendem seguir a área, os outros 75% pretendem seguir áreas como Humanas e Biológicas como 
mostra a figura 6. Mostrando assim que, as meninas mesmo conhecendo a área continuam 
preferindo áreas que trabalham mais com a parte social, de saúde, administração, psicologia entre 
outros.  

4 CONCLUSÕES 

Programas de incentivo e valorização da participação feminina na área da tecnologia 

apresentam-se como uma solução através da qual esse quadro abordado na pesquisa poderá ser 

revertido. Uma política pública para incentivar as estudantes a buscar carreiras nas áreas de 

tecnologia também seria muito bem vinda, especialmente, se iniciada no ensino fundamental.  

Já existem iniciativas para que as mulheres participem das áreas tecnológicas. Projetos como 

o Code Girl, evento que ocorre no IFRN – Natal Central, incentivando a participação de mulheres

na área de tecnologia é um exemplo disso. Afinal, a desmistificação dos papéis culturalmente

estabelecidos na formação de gênero passa também pela presença feminina em todos os locais e

em todas as áreas, inclusive na área tecnológica. Neste contexto, acreditamos que atividades

como essas são fundamentais não somente para motivar as estudantes do ensino médio a

escolherem cursos na área de tecnologia, mas também principalmente para dar-lhes oportunidade

de interagir com profissionais da área, para vivenciarem ambientes de trabalho e entenderem a

diferença que há entre os diversos ramos da tecnologia.
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RESUMO 

O conhecimento climático, em especial 
da precipitação, é fator importante para o 
planejamento de ações que visem a diminuição ou 
amenização dos impactos causados pela 
insuficiência ou má distribuição das chuvas 
principalmente para o manejo agrícola. O presente 
texto aborda estimativas da quantidade de agua 
de chuva que poderia ser captada no Campus 
Macau/IFRN. Esta poderia ser utilizada no próprio, 
tendo o intuito de diminuir o custo financeiro que 
se tem atualmente.  

Para sua realização é proposto medições de áreas de
telhados das instalações prediais que 
existem, e o dimensionamento de uma cisterna 
que poderia ser construída para o 
armazenamento dessa água captada. Serão 
utilizados dados meteorológicos provenientes da 
estação do INMET que se encontra nas instalações 
do Campus. Serão analisados cenários, com 
base em análises estatísticas, para estimar o 
volume de água captada.

PALAVRAS-CHAVE:  Clima, chuva, Macau/RN. 

ANALYSIS RAINFALL MONTHLY IN MACAU/RN 

ABSTRACT 

Climate knowledge, especially of precipitation is 
an important factor for the planning of actions aimed 
at the reduction or mitigation of the impacts caused 
by insufficient or poor distribution of rainfall mainly 
for agricultural management. This paper deals 
with estimates of the amount of rain water that 
could be captured in Macau Campus/IFRN. This 
could be used in itself, and in order to reduce the 
financial cost that  currently have.

For its realization is proposed measurement 
areas roofs of building facilities that exist, and the 
design of a cistern that could be built for storing 
this water captured. Meteorological data will be 
used from INMET station which is in the Campus 
facilities. Scenarios will be analyzed on the basis of 
statistical analysis to estimate the volume of water 
abstracted. 

KEY-WORDS: Weather, rain, Macau/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

É sabido que a água é fundamental para a saúde e constitui um dos modos mais eficazes de 

melhorar a saúde e o bem estar da população. Todavia o aumento gradativo da população urbana 

faz com que esse bem precioso venha se tornar escasso num futuro não muito distante. Como 

alternativa e forma de suprir essa dificuldade, uma maneira inteligente é incentivar práticas ou 

instituir programas que levem ao aproveitamento de água de chuva de modo que seja integrado 

ao abastecimento de água potável. Para isso acontecer faz-se necessário respeitar as 

características mínimas exigidas sobre a questão da qualidade dessa água de chuva, tornando 

assim uma medida eficiente em termos de conservação e economia de água.  

Apesar de ser um tema relativamente antigo a água de chuva faz parte atualmente da 

gestão urbana dos recursos hídricos de vários países da Europa, Ásia, Oceania e da América que 

utilizam água de chuva em residências, indústrias, comércios e irrigação de culturas agrícolas. 

Diferentemente desses países o aproveitamento de água de chuva no Brasil não é uma prática 

muito difundida, havendo a necessidade de maiores investimentos em pesquisas no âmbito 

técnico e acadêmico (Silva & Paterniani, 2012). 

Recurso natural não renovável, a água poderia ser aproveitada de maneira 

economicamente sustentável, uma delas é captação pelo telhado das edificações. Qualquer 

espaço que contenha infraestrutura poderia ser trabalhado de forma a coletar a água da chuva. 

Para Santos et al. (2008), no processo de coleta de água de chuva para fins não potáveis o telhado 

funciona como área não impermeável, sendo aconselhável desprezar a primeira água. Os autores 

ainda afirmam que, os fatores que influenciam no cálculo são: a área do telhado, a quantidade de 

água necessária para atender a demanda e a definição do tipo de reservatório (Vasconcelos et al. 

2012). 

Atualmente no Campus de Macau/IFRN estão sendo gastos em média 1200 m3 de água por 

mês, sendo que de acordo com os dados da ONU, levando em consideração o quantitativo de 

pessoas que habitam o Campus, está sendo gasto quase três vezes mais agua do que se deveria. 

Foi proposto um Projeto de Pesquisa que visa gerar uma alternativa para diminuição do gasto 

financeiro do Campus, através da estimativa do potencial da captação de agua de chuva em 

cisternas. Com essa será possível verificar a possibilidade de armazenamento e da utilização dessa 

água no Campus. 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise estatística dos dados mensais e 

anuais da série histórica disponível e em seguida determinar as características do regime pluvial 

para o município de Macau/IFRN. 
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2 METODOLOGIA 

A coleta dos dados ocorreu na estação climatológica do INMET do município de Macau-RN, 

localizada na latitude 5° 15”S e longitude 36 57° W, altura de 32 metros acima do nível do mar 

(Figura 1) (BRASIL, 2013). 

Figura 1: Localização do município de Macau, no Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. 

Macau é um município brasileiro no estado do Rio Grande do Norte, localizado na 

microrregião de Macau, na Mesorregião Central Potiguar e no Polo Costa Branca. De acordo com o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2008 sua população era estimada em 

27.951 habitantes. Macau possui uma área territorial de 788 km² e está localizada a 175 km da 

capital do estado, Natal (BRASIL, 2008).  

Mesmo localizado no litoral, o clima de Macau é descrito como semiárido quente (do tipo 

Bsh na classificação climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 26,8 oC, sendo 

janeiro o mês mais quente (27,4 oC) e julho o mais frio (25,9 oC). O índice pluviométrico é baixo, de 

pouco mais de 500 mm por ano. Os meses com maior média de pluviosidade são abril (135 mm) e 

março (120 mm), e os menores são novembro (3 mm) e outubro (1 mm). A umidade relativa do ar 

é de 71 %, e o tempo médio de insolação de aproximadamente 2 700 horas anuais (BRASIL, 2013). 

Para a realização do presente estudo utilizou-se dados mensais e anuais de precipitação 

pluvial do período de 12 anos. 

De posse dos referidos dados não agrupados foram determinados as medidas de tendência 

central (media, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão, amplitude e outros), sendo a 

média aritmética ( X ) e o desvio padrão (S) calculados mediante as seguintes expressões: 





n

i N

xi
X

1

(1) 

sendo: ix  = total mensal ou anual de chuva em, mm; i = número de observações (1,2..., N) e N = 

número total de observações.   
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i

i

N
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1

2

1

)(
(2) 

sendo: Xxi   = desvio de cada um dos valores x1, em relação à média. 

De posse de cada resumo tabular foi calculado os intervalos de classe, os limites inferior e 

superior, o ponto médio de cada classe a amplitude e a frequência. A representação gráfica feita 

através de histograma e polígono de frequência, sendo quantificadas as frequências relativas e 

acumulada para cada intervalo de classe. Os dados de precipitação pluviais mensais e anuais 

foram agrupados em classes ou categorias utilizando-se a distribuição de frequências a fim de 

ordenar certas propriedades da variável em estudo que não seria possível sem identificar através 

da simples analise dos dados brutos (Freitas et. al. 2015). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados médios mensais de precipitação pluvial e desvio padrão são mostrados, 

apresentados na figura 2, essas apresentam uma elevada dispersão, mostradas através dos 

respectivos desvios padrão. Ainda nessa figura, a baixa variabilidade dos dados mensais de chuvas 

em torno do valor central, a média, mostrando que a dispersão superou a própria média em 

apenas sete meses. 

Figura 2: Médias aritméticas mensais de chuva e dos desvios padrão, correspondentes ao período de 2002 em 2014, 
para o município de Macau-RN.  
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Existe uma predominância de meses mais e menos chuvosos, permitindo o agrupamento 

da estação chuvosa, em que a precipitação apresentou grandes montantes, sendo registrada no 

mês de abril uma variação menor em relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 

junho período mais chuvoso, que também foi superior a média de variabilidade, sendo assim o 

período mais chuvoso. Observa-se que na estação chuvosa, os totais mensais de precipitação 

estão entre 45,89 mm e 122,82 mm. Já os menores montantes foram registrados nos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, estação seca, pois choveu abaixo da média 

mensal.  

Os totais anuais de chuvas ocorridos de 2002 a 2014 comparados com a média aritmética 

são apresentados na figura 3. 

Figura 3: Distribuição dos totais anuais de chuvas observados em 20, nos anos no período de 2002 a 2014 e sua 
respectiva média esperada, para o município de Macau-RN. 

Na figura 03 temos o resultado da distribuição totais anuais, onde nos anos de 2002, 

2004,2006, 2008, 2009 e 2011, ficaram acima da média esperada. Já os anos de 2005, 2007, 2010, 

2012, 2013 e 2014 ficaram abaixo da média, e o ano de 2003 ficou muito próximo a média 

esperada, que tem como valor 533,78 mm.    

Em 2009, o ano mais chuvoso com um total de precipitação chegando a 2,2 vezes a média 

esperada, onde apenas nos meses de setembro, novembro e dezembro os totais de precipitação 

foi abaixo dos médias mensais para todo período analisando, no restante dos meses foi igual ou 

superior a média, com destaque para o mês de março com 303 mm valor superior aos totais 

anuais de 2012, 2013 e 2014.  
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Analisando os três últimos anos observa-se a má distribuição das chuvas no município com 

os totais bem abaixo da média, assim corroborando com a necessidade de buscar alternativas para 

o uso racional da água principalmente para dessedentação humana e animal.

4 CONCLUSÃO 

As taxas de precipitação ocorrem com maior frequência entre fevereiro e maio, período 
chuvoso; e menor frequência entre agosto e dezembro, período seco.  

As distribuições totais anuais mostraram em 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 e 2011 se 

destacaram com as quantidades de chuva acima da media esperado. 

O município de Macau sofre com um triênio de seca, dificultando sobrevivência da 

população e desenvolvimento da agricultura.  
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RESUMO	  

O	   presente	   trabalho	   tem	   como	   finalidade	   expor	   os	  
métodos	   e	   materiais	   empregados	   no	  
desenvolvimento	   de	   um	   sistema	   que	   integra	   uma	  
aplicação	   móvel	   e	   uma	   aplicação	   web	   visando	  
promover	  o	  acesso	  a	  órgãos	  de	  assistência	  médica	  e	  
policial	   através	   da	   internet,	   baseando-‐se	   na	  

geolocalização	   dos	   usuários	   e	   na	   informatização	   do	  
modo	   de	   realizar	   chamados	   a	   órgãos	   públicos	  
assistenciais.	   O	   sistema	   desenvolvido,	   denominado	  
FASTHELP,	   consiste	   em	   uma	   ferramenta	  
georreferenciada	   voltada	   para	   o	   atendimento	   de	  
ocorrências	   em	   situações	   críticas.

PALAVRAS-‐CHAVE:	  aplicativo,	  atendimento	  público,	  georreferência,	  situações	  críticas.	  

SYSTEM	  AWARE	  OF	  CONTEXT	  FOR	  AID	  APPLICATION	  
TO	  CRITICAL	  SITUATIONS	  

ABSTRACT	  

This	   paper	   is	   intended	   expose	   the	   methods	   and	  
materials	   used	   in	   the	   development	   of	   a	   system	   that	  
integrates	  mobile	  application	  and	  web	  application	  to	  
promote	   access	   to	   health	   care	   agencies	   and	   police	  
over	   the	   internet,	  based	  on	   the	  geolocation	  of	  users	  

and	   computerization	   of	   the	  way	   to	  make	   request	   to	  
public	   agencies.	   The	   developed	   system,	   called	  
FASTHELP,	   consists	   of	   a	   georeferenced	   tool	   focused	  
on	   the	   care	   of	   occurrences	   in	   critical	   situations.

KEY-‐WORDS:	  app,	  public	  service,	  georeferenced	  information,	  software.	  
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1   APRESENTAÇÃO	  

A	  emergência	  da	   sociedade	  da	   informação	  e	  do	  conhecimento	  exige	  a	  adaptabilidade	  de	  
todos	   os	   setores	   sociais,	   de	   forma	   que,	   imprescindivelmente,	   torne-‐se	  mais	   ativo	   o	   esforço	   em	  
prol	  da	  informatização	  da	  vida	  em	  comunidade.	  As	  Tecnologias	  da	  Informação	  e	  da	  Comunicação	  
(TICs)	   estão	   sendo	   mobilizadas	   para	   integrar,	   fundamentalmente,	   as	   cidades,	   oferecendo	   uma	  
série	  de	  facilidades	  na	  organização	  de	  informações	  na	  busca	  do	  desenvolvimento	  de	  smart	  cities	  
(cidades	   inteligentes).	  O	   ideal	  de	  uma	   smart	   city	   é	  o	  emprego	  de	  TICs	  que	   integrem	  e	  analisem	  
informações	  em	  massa	  no	   intuito	  de	  antecipar,	  reduzir	  e	  até	  mesmo	  prevenir	  muitos	  problemas	  
(CISCO,	  2013).	  

Um	  dos	  empregos	  de	  TICs	  em	  prol	  da	  construção	  de	  smart	  cities	  está	  no	  desenvolvimento	  
de	   soluções	   que	   aprimorem	   a	   prestação	   de	   serviços	   de	   atendimento	   público,	   tais	   como:	  
departamentos	  policiais,	  Serviço	  de	  Atendimento	  Móvel	  de	  Urgência	  (SAMU),	  corpo	  de	  bombeiros	  
e	  defesa	  civil.	  Tecnologias	  voltadas	  para	  estes	  órgãos	  possibilitam,	  além	  de	  uma	  maior	  flexibilidade	  
para	  atender	  demandas,	  uma	  melhor	  forma	  de	  gerenciamento	  de	  informações.	  Segundo	  Máximo	  
(2004),	  a	  capacidade	  de	  gerar	  informações	  corretas	  e	  precisas	  para	  tomada	  de	  decisões	  é	  um	  dos	  
itens	  mais	  importantes	  para	  o	  desenvolvimento	  dos	  países.	  

Um	  importante	  fator,	  quando	  se	  pensa	  em	  soluções	  para	  o	  atendimento	  de	  chamados	  em	  
situações	  críticas,	  é	  o	  contexto	  do	  agente	  inicializador	  do	  chamado.	  Nestas	  condições,	  o	  contexto	  
principal	   relativo	   a	   um	   chamado	   de	   atendimento	   é	   a	   georreferência.	   Na	   atualidade,	  
principalmente	   com	  o	   advento	   dos	   smartphones,	   tornou-‐se	   comum	  a	   aplicação	   de	   ferramentas	  
que	  utilizam	  o	   contexto	   geográfico	   do	   usuário,	   desencadeadas	   pelo	   desenvolvimento	   do	  Global	  
Positioning	   System	   (GPS).	   Graças	   ao	   GPS,	   é	   possível	   desenvolver	   sistemas	   nos	   quais	   a	  
georreferência	   é	   um	   fator	   importante	   para	   o	   fornecimento	   de	   um	   serviço,	   tal	   como	   o	   sistema	  
apresentado	  neste	  trabalho.	  

De	  acordo	  com	  Máximo	  (2004),	  este	  tipo	  de	  ferramenta	  é	  importante	  no	  alcance	  de	  muitos	  
objetivos,	  entre	  eles,	  a	  segurança	  e	  a	  saúde	  do	  cidadão.	  Elas	  permitem	  o	  processamento	  de	  dados	  
de	   localização	   (o	  chamado	  geoprocessamento),	  a	   fim	  de	  obter	   informações	  precisas	  sobre	  áreas	  
com	  maior	  número	  de	  chamados	  policiais,	  áreas	  em	  que	  ocorrem	  mais	  acidentes,	  regiões	  em	  que	  
ocorrem	   mais	   assaltos.	   Dessa	   forma,	   os	   serviços	   de	   inteligência	   possuem	   uma	   melhor	  
disponibilidade	  dos	  registros	  de	  ocorrências	  e,	  com	  isso,	  torna-‐se	  mais	  fácil	  definir	  planejamentos,	  
operações	   policiais,	   reforçar	   o	   atendimento	   em	   áreas	   que	   necessitam	   de	   maior	   atenção,	   etc.	  
Nesse	   sentido,	   o	   emprego	   de	   TICs	   são	   fundamentais	   em	   razão	   de	   oferecerem	   uma	   série	   de	  
facilidades	  para	  a	  administração	  e	  gestão	  pública.	  

O	   objetivo	   deste	   artigo	   é	   contribuir	   para	   o	   desenvolvimento	   de	   smart	   cities	   a	   partir	   de	  
tecnologias	   voltadas	  para	  a	   flexibilização	  do	  atendimento	  de	   situações	   críticas	   (ex:	   acidentes	  de	  
trânsito,	   atendimento	   de	   urgência	   e	   emergência,	   incêndios,	   assaltos,	   roubos,	   etc.),	   bem	   como	  
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facilitar/aprimorar	  o	  mapeamento	  de	  tais	  acontecimentos	  para	  contribuir	  na	  tomada	  de	  decisões	  
pelos	  órgãos	  competentes.	  

Para	   tanto,	   foi	   implementado	   um	   sistema,	   denominado	   FastHelp,	   destinado	   ao	  
gerenciamento	   e	   atendimento	   de	   solicitações	   de	   ajuda	   em	   ocorrências	   críticas.	   O	   FastHelp	   é	  
composto	  por	  duas	  aplicações,	  a	  saber:	  uma	  web,	  destinada	  ao	  gerenciador	  do	  órgão	  público,	  na	  
qual	  é	  possível	  obter	  informações	  sobre	  a	  localização	  exata	  dos	  usuários	  conectados	  a	  ferramenta;	  
estabelecer	  comunicação,	  via	  chat,	  direta	  com	  o	  solicitante	  do	  chamado;	  e	  visualizar	  um	  painel	  de	  
estatísticas	  sobre	  as	  ocorrências;	  e	  um	  aplicativo	  móvel	  (app),	  que	  pode	  ser	  instalado	  na	  maioria	  
dos	  dispositivos	  que	  possuem	  a	  plataforma	  Android.	  	  	  

2   REVISÃO	  BIBLIOGRÁFICA	  

O	  sistema	  desenvolvido	  concebe	  o	  contexto	  de	  usuário	  como	  uma	  informação	  importante	  
na	   prestação	   dos	   serviços	   de	   atendimento.	   Do	   mesmo	   modo,	   implementa	   as	   tecnologias	  
necessárias	  para	  a	  obtenção	  de	  informações	  de	  situação.	  Dey	  e	  Abowd	  (1999)	  definem	  contexto	  
como	   toda	   e	   qualquer	   informação	   que	   pode	   ser	   utilizada	   para	   caracterizar	   a	   situação	   de	   uma	  
entidade.	   A	   partir	   de	   tal	   definição,	   os	   contextos	   de	   usuários	   definidos	   para	   este	   trabalho	   são:	  
localização,	  estado	  e	  ocorrência.	  

A	  localização	  do	  usuário	  é	  um	  dado	  contextual	  representado	  pelo	  sistema	  de	  coordenadas	  
latitude	  e	  longitude,	  que	  definem	  o	  exato	  posicionamento	  do	  usuário	  no	  planeta	  Terra.	  

O	   estado	   do	   usuário	   é,	   no	   caso	   da	   ferramenta	   desenvolvida,	   informado	   pelo	   próprio	  
indivíduo.	   Compreende	   o	   tipo	   de	   localidade	   (residência,	   estabelecimento	   comercial)	   em	   que	   o	  
solicitante	   do	   chamado	   se	   encontra	   e/ou	   sua	   forma	   de	   locomoção	   (automóvel,	   motocicleta,	  
ônibus).	  

O	  terceiro	  contexto	  compreendido	  pela	  ferramenta	  é	  a	  ocorrência.	  Este	  envolve	  situações	  
consideradas	   perigosas,	   vivenciadas	   ou	   presenciadas	   pelos	   usuários,	   dentre	   as	   quais	   estão:	  
atendimentos	  de	  urgência	  e	  emergência,	  assaltos,	  colisões	  de	  trânsito	  com	  ou	  sem	  feridos,	  furtos	  
e	  agressões.	  

Destes,	   a	   localização	   é	   o	   dado	   contextual	   de	   maior	   significância	   para	   o	   sistema	  
desenvolvido.	  Este	  dado	  é	  coletado	  a	  partir	  do	  dispositivo	  móvel	  do	  usuário,	  o	  que	  caracteriza	  o	  
FastHelp	  como	  um	  Sistema	  de	  Informação	  Geográfica	  (SIG).	  

Máximo	   (2004)	   realizou	   um	   estudo	   sobre	   a	   utilização	   de	   SIGs	   no	   mapeamento	   da	  
criminalidade	  e	  apontou	  que	  a	  maneira	  mais	  difundida	  de	  introduzir	  dados	  criminais	  em	  um	  SIG	  é	  
por	  meio	  da	  geocodificação.	  Geocodificar	  é	  a	  possibilidade	  de	  interpretar	  os	  dados	  provenientes	  
de	  sistemas	  geográficos,	  utilidade	  essa	  que	  foi	  implementada	  no	  sistema	  FastHelp.	  
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3   METODOLOGIA	  

A	   principal	   funcionalidade	   do	   sistema	   desenvolvido	   diz	   respeito	   ao	   rastreamento	   em	  
tempo	  real,	  a	  saber:	  os	  órgãos	  de	  atendimento	  têm	  acesso	  instantâneo	  à	  localização	  do	  usuário	  e	  
as	  informações	  de	  seu	  contexto.	  O	  FastHelp	  pode	  ser	  acessado	  de	  duas	  formas,	  a	  saber:	  aplicativo	  
móvel	  e	  aplicação	  web.	  	  

O	   aplicativo	   móvel	   foi	   concebido	   para	   a	   plataforma	   Android	   e	   pode	   ser	   obtido,	  
gratuitamente,	   na	   Play	   Store	   do	   Google1.	   Este	   app	   foi	   implementado	   por	   meio	   da	   ferramenta	  
Apache	   Cordova.	   O	   Cordova	   possui	   um	   conjunto	   de	  Application	   Programming	   Interfaces	   (APIs)	  
nativas	  dos	  principais	   sistemas	  operacionais	  móveis	   e	  permite	  o	  desenvolvimento	  de	  aplicações	  
genéricas	  que	   funcionam	  nas	  principais	  plataformas	  do	  mercado	   (APACHE,	  2015).	  Em	  sua	  API,	  o	  
Cordova	  disponibiliza	   funções	  que	  possibilitam	  extrair	   informações	  do	  dispositivo	  móvel.	  Dentre	  
elas,	   está	   a	   localização	   do	   usuário,	   obtida	   através	   do	   módulo	   GPS	   contido	   na	   maioria	   dos	  
smartphones.	  A	  localização	  é	  representada	  pelas	  coordenadas	  geográficas	  de	  latitude	  e	  longitude.	  

O	   aplicativo	   comunica-‐se	   periodicamente,	   a	   cada	   5000	   ms	   com	   um	   servidor	   web	   que	  
realiza	  a	  análise	  e	  o	  armazenamento	  dos	  dados	  do	  usuário.	  Este	  servidor	  possui	  um	  processo	  que	  
atende	  a	  requisições	  HTTP,	  protocolo	  pelo	  qual	  se	  dá	  a	  comunicação	  entre	  a	  aplicação	  móvel	  e	  o	  
servidor.	   O	   software	   que	   realiza	   este	   processo,	   na	   camada	  HTTP,	   é	   o	   Apache.	   Este	   trabalha	   de	  
forma	  robusta	  com	  a	  plataforma	  Linux	  (sistema	  operacional	   instalado	  no	  servidor	  em	  sua	  versão	  
5.2).	  

O	  servidor	  recebe	  as	  informações	  da	  localização	  dos	  usuários	  e	  as	  armazena	  em	  um	  banco	  
de	  dados	  gerenciado	  pelo	  SGDB	  (Sistema	  de	  Gerenciamento	  de	  Banco	  de	  Dados)	  MySQL.	  Ademais,	  
o servidor	   executa	   um	   processador	   PHP,	   na	   versão	   5.6.	   PHP	   é	   uma	   linguagem	   server-‐side	   e
permite	   a	   criação	   de	   páginas	   dinâmicas,	   possibilitando	   a	   interação	   com	   o	   usuário	   (Niederauer,
2004).

A	  comunicação	  entre	  o	  site	  PHP,	  no	  servidor,	  e	  a	  aplicação	  móvel	  do	  usuário	  se	  dá	  por	  meio	  
de	  um	  web	  service,	  que	  consiste	  no	  envio	  de	  informações	  pelo	  protocolo	  HTTP.	  Para	  esse	  processo	  
é	  utilizado	  o	   jQuery	  uma	  biblioteca	  Javascript	  que	  facilita	  a	  emissão	  e	  recepção	  de	  dados	  através	  
de	  uma	  implementação	  para	  este	  tipo	  de	  serviço	  chamada	  AJAX.	  

Para	   o	   desenvolvimento	   da	   aplicação	  web,	   área	   destinada	   aos	   gerenciadores	   de	   órgãos	  
públicos,	  foi	  utilizado	  o	  framework	  CodeIgniter.	  Sua	  escolha	  se	  deu	  pela	  facilidade	  de	  manuseio	  e	  
por	  proporcionar	  uma	  maior	   agilidade	  no	  processo	  produtivo.	  Outrossim,	  possui	   uma	  excelente	  
implementação	  do	  padrão	  estrutural	  MVC	  (models,	  views	  and	  controllers).	  

1 O app está disponível no endereço eletrônico: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.edu.ifrn.fh&hl=pt_BR 
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4   FUNCIONAMENTO	  DO	  SISTEMA	  

Para	   se	   credenciar	   ao	   sistema,	   o	   órgão	   precisa	   realizar	   um	   cadastro	   na	   página	  web	   do	  
FastHelp2.	   Este	   cadastro	   é	   avaliado	   pelo	   administrador	   do	   projeto.	   Essa	   avaliação	   consiste	   em	  
verificar,	  por	  meio	  de	  documentos	  e	  contato	  direto,	  se	  o	  órgão	  de	  assistência	  pública	  realmente	  
existe	  e	  se	  possui	  o	  real	  interesse	  em	  credenciar-‐se	  ao	  sistema.	  O	  cadastro	  é	  convertido	  em	  uma	  
conta,	   que	   dá	   acesso	   ao	   gerente	   do	   órgão	   à	   área	   restrita,	   onde	   encontra-‐se	   o	   terminal	   com	  as	  
funcionalidades	  do	  sistema	  (mapa	  de	  ocorrências,	  comunicador	  (chat)	  de	  mensagens	  instantâneas	  
e	   um	  painel	   de	   estatísticas).	   Cabe	   ressaltar	   que,	   durante	   o	   cadastro	   do	  órgão	  na	   ferramenta,	   o	  
responsável	   por	   cada	   órgão	   informará	   quais	   ocorrências	   devem	   ser	   direcionadas	   a	   sua	  
organização,	  bem	  como	  sua	  área	  de	  atuação.	  

A	   Figura	   1	   mostra	   de	   forma	   estruturada,	   as	   relações	   estabelecidas	   entre	   as	   diversas	  
tecnologias	  utilizadas	  durante	  a	  execução	  do	  sistema.	  

Figura	  1:	  Esquema	  de	  relações	  e	  atuações	  dos	  personagens	  ativos	  do	  FastHelp.	  

Na	  aplicação	  web,	  o	  posicionamento	  dos	  usuários	  é	  apresentado	  em	  um	  mapa	  com	  ícones	  
representativos	  do	  contexto	  de	  cada	  usuário	   (ver	  Figura	  2).	  A	   identificação	  é	   feita	  pelo	   ícone	  do	  
usuário,	  que	  representa	  o	  estado	  em	  que	  o	  mesmo	  se	  encontra	  (em	  sua	  residência,	  no	  interior	  de	  
um	  automóvel,	   em	  um	  estabelecimento	   comercial,	   etc)	   e	   pela	   cor	   (vermelho	   representa	   alerta,	  
significando	  que	  o	  usuário	  abriu	  um	  chamado	  no	  sistema).	  
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Figura	  2:	  Posicionamento	  dos	  usuários	  ativos	  no	  sistema.	  

Os	   órgãos	   credenciados	   ao	   sistema	   têm	   acesso,	   por	   meio	   da	   web,	   a	   um	   painel	   de	  
chamados,	  com	  a	  representação,	  em	  um	  mapa,	  de	  todos	  os	  usuários	  que	  estão	  ativos	  na	  região	  de	  
atuação	  do	  órgão.	  Devido	  ao	  armazenamento	  dos	  chamados	  em	  uma	  base	  de	  dados,	  é	  possível	  
esboçar	  mapas	  informativos	  contendo	  a	  densidade	  dos	  registros	  de	  ocorrências.	  Esta	  possibilidade	  
permite	  a	  tomada	  de	  decisões	  baseadas	  em	  empirismo	  e	  qualificação	  das	  informações.	  

O	  aplicativo	  móvel	  é	  o	  terminal	  que	  permite	  a	  conexão	  à	  base	  de	  dados,	  realizada	  através	  
da	  internet.	  Uma	  pesquisa	  realizada	  pela	  Virtual	  Network	  Index	  aponta	  que	  até	  2018	  a	  utilização	  
da	   internet	  móvel	   crescerá	  em	  1100%	  em	  relação	  ao	  que	   foi	  utilizado	  em	  2013	   (ROCHA,	  2013).	  
Esse	  crescimento	  é	  mais	  um	  fator	  motivador	  para	  utilização	  do	  FastHelp.	  

O	  usuário,	  por	  meio	  do	  aplicativo	  móvel,	  pode	  visualizar	  os	  chamados	  abertos	  (Figura	  3.a),	  
registrar	  uma	  nova	  ocorrência	  (Figura	  3.b),	  comunicar-‐se	  com	  o	  gerenciador	  do	  órgão	  via	  um	  chat	  
de	  mensagens	   instantâneas	   (Figura	   3.c)	   e	   verificar	   quais	   órgãos	   de	   atendimento	  mais	   próximos	  
(Figura	  3.d)	  da	  sua	  localização	  atual.	  	  
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Figura	  3:	  Diversas	  telas	  do	  aplicativo	  móvel	  FastHelp	  em	  execução.	  

A	  conexão	  criada	  entre	  os	  órgãos	  e	  os	  cidadãos,	  por	  meio	  de	  ferramentas	  informatizadas,	  
permite	  uma	  boa	  organização	  do	  fluxo	  de	  dados	  e	  facilita	  a	  análise	  das	  informações	  obtidas.	  Com	  
uma	  base	  de	  dados	   composta	  por	   registros	  de	  ocorrências	   de	   situações	   críticas	   reais	   é	   possível	  
realizar	   estudos	   analíticos	   que	   ajudem	  na	   definição	   de	   políticas	   de	   atuação	   efetivas	   dos	   órgãos	  
públicos	  competentes.	  

5   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÕES	  

Como	  resultado	  foi	  obtido	  um	  sistema	  que	  integra	  dois	  softwares	  por	  meio	  de	  uma	  base	  de	  
dados	   comum.	   Um	   dos	   softwares	   é	   um	   website	   pelo	   qual	   os	   órgãos	   de	   assistência	   podem	  
coordenar/gerenciar	   os	   chamados	   de	   atendimento,	   bem	   como	   obter	   a	   localização	   dos	   usuários	  
solicitantes.	   O	   outro	   software	   consiste	   em	   um	   aplicativo	   móvel,	   pelo	   qual	   os	   usuários	   podem	  
requisitar	  atendimentos.	  A	  integração	  desses	  dois	  componentes	  torna	  possível	  criar	  uma	  interface	  
entre	   prestadores	   de	   serviços	   públicos	   e	   a	   população	   como	   um	   todo.	   Dessa	   forma,	   o	   Fasthelp	  
caracteriza-‐se	   como	   uma	   ferramenta	   de	   utilidade	   pública,	   uma	   vez	   que	   contribui	   com	   o	  
desenvolvimento	  de	  tecnologias	  voltadas	  para	  as	  smart	  cities.	  

A	   aplicação	   desse	   sistema	   implica	   em	   uma	   série	   de	   fatores	   benéficos	   à	   sociedade,	   tais	  
como:	  a	  promoção	  de	  uma	  conexão	  direta	  entre	  usuários	  e	  prestadores	  de	  serviços	  através	  de	  um	  
meio	   acessível	   (smartphones	   e	   internet);	   a	   ferramenta	   é	   útil	   na	   definição	   de	   soluções	   para	   as	  
cidades,	   atuando	   como	   auxílio	   na	   tomada	   de	   decisões	   preventivas	   e	   corretivas,	   ajudando	   a	  
identificar	  as	  áreas	  mais	  problemáticas.	  
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A	   implantação	   do	   FastHelp	   não	   é	   dimensionável,	   ou	   seja,	   órgãos	   de	   diversos	   lugares	   do	  
país	   podem	   se	   cadastrar	   e	   usuários	   de	   diversas	   localidades	   podem	   ter	   acesso	   ao	   aplicativo.	   A	  
plataforma	  de	  gerenciamento	  do	  software	   foi	   feita	  com	  esse	   ideal	  de	  expansão.	  Dessa	   forma,	  o	  
usuário	  está	  desvinculado	  de	  sua	  cidade	  ou	  do	  seu	  Estado	  de	  origem,	  ou	  seja,	  em	  qualquer	  cidade	  
que	  esteja,	  o	  aplicativo	  móvel	  realiza	  uma	  varredura	  e	   indica	  os	  órgãos	  credenciados	  disponíveis	  
para	  o	  atendimento	  de	  possíveis	  chamados.	  

Até	  o	  momento,	   foram	  realizados	   testes	  de	  unidade,	   funcional,	   integração	  e	  usabilidade.	  
Toda	   a	   plataforma	   desenvolvida	   foi	   disponibilizada	   na	   internet3,	   em	  modo	   de	   produção,	   assim	  
como	   o	   aplicativo	  móvel	   (disponibilizado,	   gratuitamente,	   na	   loja	   de	   aplicativos	   do	   Google	   para	  
Android4).	   A	   equipe	   executora	   do	   projeto	   tem	   estabelecido	   contato	   com	   órgãos	   municipais,	  
estaduais	  e	  federais	  e,	  em	  breve,	  espera-‐se	  que	  o	  sistema	  esteja	  sendo	  efetivamente	  utilizado	  pela	  
comunidade	  em	  geral.	  

6   CONCLUSÃO	  

Este	  artigo	  apresentou	  as	   tecnologias	  e	  as	  metodologias	  aplicadas	  no	  desenvolvimento	  de	  
um	  sistema,	  denominado	  FastHelp,	  para	  auxiliar	  na	  prestação	  de	  serviços	  públicos	  de	  saúde	  e	  de	  
segurança,	  baseado	  em	  registro	  de	  ocorrências.	  	  	  

Vale	   salientar	   que	   a	   versão	  web	   do	   FastHelp	   é	   responsiva,	   ou	   seja,	   tem	   a	   capacidade	   de	  
adaptar	   o	   conteúdo	   e	   o	   layout	   para	   ser	   exibido	   em	   diversos	   tamanhos	   de	   tela.	   Nesse	   ínterim,	  
instar	   ressaltar	   que	  um	   sistema	   responsivo	   disponibiliza	   um	  mesmo	   site	   para	   todos	   os	   usuários	  
independente	   da	   interface,	   ou	   seja,	   tem-‐se	   um	   só	   conteúdo,	   um	   único	   site,	   porém	   diversas	  
experiências	  para	  cada	  tipo	  de	  usuário.	  Dessa	  forma,	  o	  FastHelp	  oferece	  um	  espaço	  comum	  para	  
uma	  variedade	  de	  usuários	  com	  perfis	  diversificados.	  	  

Outrossim,	  a	  ferramenta	  apresentada	  contribui	  para	  o	  estudo	  do	  uso	  de	  TICs	  e	  SIGs	  em	  prol	  
da	   solução	   de	   problemas	   cotidianos	   da	   sociedade.	   Em	   breve,	   espera-‐se	   que	   o	   produto	  
desenvolvido	  possa	  ser	  utilizado	  como	  serviço	  de	  utilidade	  pública	  em	  todo	  o	  território	  nacional.	  
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RESUMO 
Para que os conteúdos se tornem mais atrativos aos 
estudantes e as aulas ministradas alinhadas as 
mudanças impostas pelas inovações tecnológicas, 
diversos recursos podem ser utilizados, dentre os 
quais tem se destacado os jogos digitais com fins 
educativos. Como forma de participar ativamente 
desse contexto, este trabalho tem o objetivo de 
apresentar a proposta de um jogo digital em 
andamento, um jogo sério, referente ao projeto 
“Desenhando, animando e educando com jogos 
digitais”. Nessa proposta estão incluídas informações, 
tais como: a pesquisa de trabalhos relacionados, a 
ideia conceitual do jogo como um todo, o projeto 
inicial de suas fases e a escolha de ferramentas a 
serem utilizadas no seu desenvolvimento. Para 

embasar o desenvolvimento do jogo digital, buscou-se 
levantar informações relevantes a respeito de 
trabalhos relacionados a aplicação de jogos digitais na 
educação. O referencial bibliográfico que norteia esta 
proposta foi escolhido tomando como ponto de 
partida artigos publicados no evento SBGames-2013, 
destacando os temas ligados ao ensino com jogos 
digitais. Ao final dessa proposta definiu-se o 
desenvolvimento de um jogo digital composto por três 
fases, a ser desenvolvido utilizando o motor de jogos 
Construct 2D, e que deverá ser posteriormente 
utilizado como recurso relevante em aulas de 
disciplinas de informática básica. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo Digital, Jogo Sério, Informática básica, Construct 2D. 

DRAWING, ANIMATING AND EDUCATING WITH DIGITAL GAMES 

ABSTRACT 

For that, the contents become more attractive to the 
students and the taught classes aligned the changes 
imposed by the technological innovations, a lot of 
resource can be used, among them, the educational 
digital game has excelled. As a way to participate 
actively in that context, this work aims to present the 
proposal of a digital game in progress, a serious game, 
relative to the project “Drawing, animating and 
educating with digital games”. In this proposal are 
included information, such as: the research of works 
related to conceptual idea of the game as a whole, the 
initial project of game phases and the selection of 
software to be used in its development. To support the 

digital game development, sought to raise important 
information about works related to the application of 
digital games in education. The bibliographical 
reference that guides this proposal, was chosen  taking 
as starting point  articles  published in  the event 
SBGames-2013, highlighting  the themes related to 
teaching with digital games. At the end of this proposal 
was defined the development of a digital game 
compound by three phases, to be developed using the 
game engine Construct 2D,which should be posteriorly 
used as a relevant resource in basic computing classes. 

KEY-WORDS: Digital Game, Serious Game, Basic Computing, Construct 2D. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Dado o avanço das tecnologias, o contato do indivíduo com o mundo da informática se dá 

em todas as esferas da vida, desde uma ligação telefônica a compras no supermercado. Nessa 

perspectiva a educação também precisa acompanhar o desenvolvimento da tecnologia seja, na 

produção dos conteúdos ou na interação com os alunos em sala de aula, ou ainda como facilitador 

no processo de aprendizagem. Uma das ferramentas que pode ser utilizada como auxílio nesse 

processo são os jogos digitais educativos, que de maneira lúdica estimulam o pensamento, a 

criatividade e a absorção de conteúdo. 

Diante do exposto acima, esse trabalho tem como objetivo geral apresentar a proposta de 

um jogo digital em andamento, um jogo sério, referente ao projeto “Desenhando, animando e 

educando com jogos digitais”. Para apresentar essa proposta foi definida a ideia conceitual do jogo 

como um todo, a temática e projeto inicial de suas fases. Além disso, incluiu-se também a escolha 

de ferramentas a serem utilizadas no seu desenvolvimento e a realização de uma pesquisa referente 

trabalhos relacionados ao ensino com jogos digitais.  Essa pesquisa se justifica por se tratar de um 

jogo digital que irá intervir na realidade que está inserida, ou seja, a aplicação em uma instituição 

tecnológica, permitindo sua interação com os cursos atualmente ofertados no IFRN, partindo do 

Campus Ceará-Mirim, cursos como: Informática, Desenvolvimento de Jogos digitais e Manutenção 

de computadores. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Pensando na realidade (educacional) onde a pesquisa em curso será inserida, buscou-se 

embasamento teórico-científico para seu desenvolvimento. Segundo Gros (2003 apud SIVA, 

ULBRICHT 2008) um dos principais meios de acesso às tecnologias para crianças e jovens é o jogo 

digital, e como passam horas dedicadas a resolver o desafio de cada jogo, esse tempo também pode 

ser gasto com diversão e estudo, através de um jogo digital educativo. 

Os jogos são elaborados dentro de um padrão comum “Os componentes básicos dos jogos 

digitais, que são: o papel ou personagem do jogador, as regras do jogo, metas e objetivos, quebra-

cabeças, problemas ou desafios, história ou narrativa, interações do jogador, estratégias, feedback 

e resultados.” (BALASUBRAMANIAN e WILSON 2006 apud SIVA, ULBRICHT 2008). Contudo os jogos 

educativos, para que cumpram seus objetivos, devem conter além dos componentes básicos, fins 

pedagógicos e seu uso deve está posto em âmbito de ensino seguindo uma metodologia que norteie 

a interação, a motivação e a descoberta favorecendo a absorção do conteúdo. 

Buscou-se ainda pesquisas já desenvolvidas que aplicassem o uso de jogos digitais 

educativos no ensino, constatou-se que os jogos digitais educativos são bastante utilizados como 

ferramentas de aprendizagem em disciplinas como: Língua Portuguesa (BRANCHER, MESQUITA, 
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TODA 2013), Matemática (BARBOSA 2013), Música (MOTTA 2013), Física (CALEGARI et al 2013) 

entre outras. No entanto especificamente na área de informática básica ainda é pouco explorado, 

mesmo se tratando de um recurso que faria toda a diferença na apresentação dos conteúdos. 

Por esta razão a pesquisa ora apresentada, encontrou motivação para desenvolver um jogo 

educativo que proporcionasse uma nova abordagem dos conteúdos de informática básica. 

Utilizando-se de estratégias que chamem a atenção de forma lúdica e construtiva. 

A pesquisa não tem como finalidade diferenciar jogos digitais educativos atrativos e não 

atrativos, porém é importante pensar formas eficazes de desenvolver os jogos dentro dos 

conteúdos abordados conforme Costa (2010). 

3 METODOLOGIA 

A proposta do trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um jogo que 

auxilie no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de informática básica, tendo como base 

uma pesquisa aplicada, pois visa gerar conhecimentos para a solução de problemas específicos. Para 

chegar a esse objetivo seguiu-se algumas etapas expostas na figura 1. 

Figura 1: Etapas concluídas e em andamento. 

A primeira etapa constituiu-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos que 

estivessem correlacionados com o desenvolvimento de jogos digitais educativos, a partir da qual foi

elaborado um documento contendo os resultados das pesquisas realizadas, incluindo informações
dos trabalhos pesquisados como: título, autores, evento, tecnologias utilizadas e assunto 
abordado. 
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Na segunda etapa desse trabalho, planejamento do jogo, foram definidas a ideia conceitual 

do jogo digital, bem como os assuntos de informática a serem trabalhados como temáticas das fases 

do jogo proposto com foco no contexto da disciplina de informática básica. Em seguida, estudou-se 

os recursos tecnológicos a serem utilizados no desenvolvimento do jogo, principalmente o motor 

de jogos Construct 2D, visando o aperfeiçoamento das habilidades necessárias para utilização do 

citado motor. As outras etapas estão em fase de desenvolvimento por se tratar de uma pesquisa 

em andamento, dentre elas: implementação e teste do jogo. 

A partir das duas primeiras etapas, revisão bibliográfica e planejamento do jogo, obteve-se 

documentos contendo como resultado um panorama dos trabalhos correlatos ao escopo do 

trabalho que será desenvolvido por esse projeto como forma de embasar e direcionar o 

desenvolvimento do jogo digital e a definição do jogo dividido em 3 fases. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
4.1 Trabalhos Relacionados 

Durante as pesquisas realizadas nos artigos publicados pelo SBGAMES, principalmente do 

ano de 2013, constatou-se que os jogos digitais são pouco utilizados no ensino de informática, por 

esta razão o presente trabalho pesquisou artigos científicos correlatos que servirão de 

embasamento para o posterior desenvolvimento de um jogo educacional que auxilie no ensino da 

disciplina de informática. Dentre os artigos pesquisados selecionou-se as temáticas abaixo: 

Língua Portuguesa- O artigo Ninjas do Português: Uma proposta lúdica para auxiliar nas aulas 

de Língua Portuguesa, expõe um jogo educacional para engajar alunos afim de auxiliar e facilitar os 

processos de ensino-aprendizagem. Ele utiliza em seu desenvolvimento o Construct 2D, o mesmo 

motor de jogos que será utilizado nesta proposta de trabalho (BRANCHER, MESQUITA, TODA 2013). 

Música-Melodic: Design instrucional de um jogo para o ensino da música, propõe uma 

experiência com os sons de notas musicais explorando o conceito de um exercício bastante comum 

e consolidado na educação musical utilizando-se das ferramentas Construct 2D e MuseScore 

(GARONE, MOTTA 2013). 

Física- Jogo computacional 3D no ensino de física, cujo objetivo é descrever o 

desenvolvimento de um jogo computacional 3D para reforçar alguns conceitos de física. Para a 

realização desse trabalho foi usado o Autodesk 3DS e o Material Editor da UDK (CALEGARI 2013). 
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4.2 Planejamento do Jogo 

A área de informática é muito ampla e abrange subáreas como: segurança das informações 

digitais, acessibilidade, redes de computadores, sistemas de informação, banco de dados e o uso de 

diversos aplicativos e ferramentas tecnológicas. Considerando a grande diversidade de assuntos 

inseridos no âmbito da Informática, foi necessário delimitar o escopo de assuntos a serem 

abordados no jogo. Através das pesquisas realizadas, constatou-se a escassez de trabalhos 

envolvendo jogos digitais aplicados a Informática Básica. Decidiu-se então por projetar e 

desenvolver um jogo digital educativo aplicável a disciplina de informática básica composto 

incialmente por três fases, em que cada uma delas aborde um assunto diferente desta disciplina.  

A partir da ideia conceitual do jogo definida, foram selecionados alguns assuntos de 

informática básica para embasar o jogo proposto, são eles: noções básicas de informática, hardware 

e segurança das informações digitais. Para cada um desses assuntos foi definida uma fase utilizando 

elementos de diferentes gêneros de jogo, conforme a tabela 1 mostra a seguir: 

       Tabela 1: Descrição das fases do jogo.

Verificou-se que para o desenvolvimento do jogo seria necessário escolher ferramentas 

apropriadas que viabilizassem a sua implementação. Por isso, escolheu-se inicialmente as seguintes 

ferramentas: Adobe Flash Professional e o motor de jogos Construct 2D. O Flash foi escolhido por 

se tratar de um programa que permite criar desenhos, animações e conteúdo multimídia. Montar 

Fase Gênero Descrição 

1  Plataforma Nesta fase o personagem se locomove respondendo 

perguntas conceituais sobre informática básica tendo que 

acertar uma quantidade mínima, para que consiga passar de 

fase. 

2 Quebra-cabeça Será posto um quebra-cabeça contendo peças que 

compõem o hardware básico de um computador e para passar 

novamente de fase o jogador terá que encaixá-las nos seus 

devidos lugares  

3 Sete erros Abordando nessa fase a temática de segurança da 

informação, o jogador terá um ambiente de escritório ou sala 

onde deve encontrar erros para concluir a fase. 
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modelos interativos, charges, games e outros aplicativos, os quais podem ser executados em 

tablets, dektops, smatphones ou TVs.  

O Construct 2D é um motor de jogos que utiliza a linguagem HTML5, apesar de não exigir 

dos desenvolvedores conhecimento nesta ou em qualquer outra linguagem para criação dos seus 

jogos, por isso ele é considerado tão simples. Ele é recomendado para iniciantes e poderosa o 

suficiente para desenvolvedores mais experientes que desejem agilizar o trabalho sem a 

necessidade de escrever códigos. Seu download pode ser realizado através do seu site na internet, 

assim como através desse site é possível acessar mais informações sobre essa engine, seu manual e 

tutoriais. 

4.3 Implementação do Jogo 

Após a realização dos estudos e do planejamento do jogo iniciou-se a implementação 

do jogo. Observou-se a necessidade de elaborar elementos gráficos, os quais foram 

desenhados utilizando o Flash, alguns desses elementos estão exibidos nas figuras 2 a 5 

abaixo: 

Figura 2: Elemento gráfico de composição da primeira fase. 

Figura 3: Componentes gráficos de composição da segunda fase. 
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Figura 4: Elementos gráficos. 

Figura 5: Componentes de composição do menu. 

5 CONCLUSÃO 

O ensino de informática básica quando aliado a um jogo pode ser mais eficaz quanto ao 

aprendizado e a forma como o educando se relaciona com o conteúdo abordado. Trazer ludicidade 

às aulas torna-as menos cansativa e mais produtivas do ponto de vista da aprendizagem. Tomando 

como base a realidade na qual serão inseridos os resultados obtido no fim desta pesquisa, é que 

buscou-se encontrar formas de melhorar a abordagem dos conteúdos de informática básica 

buscando atrair a atenção do educando. 

 Observou-se no desenvolver da pesquisa que apesar da existência de trabalhos relacionados 

a jogos digitais educativos em diversas disciplinas, existem poucas ferramentas lúdicas, no caso 

jogos, que auxiliam no ensino de Informática básica, reforçando mais uma vez a importância dessa 

pesquisa. Por isso, definiu-se o desenvolvimento de um jogo digital composto por três fases, a ser 

desenvolvido utilizando o motor de jogos Construct 2D e que deverá ser posteriormente utilizado 

como recurso relevante em aulas de disciplinas de informática básica. 
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PETROGRAFIA, MAGNETOMETRIA E RADIOMETRIA DE BEACHROCKS 
VIA - COSTEIRA, NATAL/RN

Bruna Marcela Soares de Araújo 1 e Dayvison Nascimento Oliveira2 
E-mail:bruna.araujo@ifrn.edu.br 1; dayvisonbep@gmail.com2

RESUMO 

O litoral brasileiro possui uma extensão de 
aproximadamente 7406 KM e nele centenas de 
praias, que apresentam variadas concentrações de 
minérios, como os óxidos de ferro, ilmenita, rutilo, 
terras raras e monazita. Associados a eles são 
também encontrados minerais radioativos como o 
urânio e tório, que podem causar enfermidades ao 
ser humano caso ocorra em uma dosagem maior que 

o permitido, pela Organização Mundial da Saúde.
Outro, dentre os citados, são magnéticos e podem ser
indicativos de associações mineralógicas de placer e
farejador daqueles minerais mais nobres. Este projeto
pretende realizar estudos com gama espectrômetro
RS 125 magnetométrico com magnetômetro GSM-19
e susceptibilímetro, análises petrográficas, estudo
com microscopia eletrônica e analise por FRX.

PALAVRAS-CHAVE: Minérios, radioatividade, Magnetometria, praias. 

PETROGRAPHY, MAGNETOMETRY AND RADIOMETRY BEACHROCKS - VIA 
COSTEIRA, NATAL/RN

ABSTRACT 

The Brazilian coast has a length of 
approximately 7406 KM and contains hundreds of 
beaches, which feature various concentrations of 
minerals such as iron oxides, ilmenite, rutile, rare 
earths and monazite. As a result of them are also 
found radioactive minerals such as uranium and 
thorium, which can cause diseases to human beings 
if you are in a dosage higher than allowed. Another, 
one of the cited, are magnetic and can be indicative 
of  

Mineralogical associations of placer and those 
sniffing. The current project aims to conduct studies 
with range RS 125 magnetometric spectrometer with 
magnetometer GSM-19 and petrographic analyses 
susceptibilímetro with microscope, study with 
electron microscopy and analysis by FRX. The via 
costeira is a type of mineral deposit that can study 
practically what happens in all Brazilian coast. 

KEY-WORDS:  Minerals, radioactivity, Magnetics, beaches. 
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil tem um vasto litoral repleto de praias que podem apresentar diversas 

concentrações de minerais incluindo depósitos de óxidos de ferro, ilmenita, rutilo, terras 
raras e zircão economicamente viáveis. Em associação geoquímica a estes depósitos, 
podem estar relacionados a minerais radioativos como urânio e tório.  

Os primeiros registros científicos sobre a zona costeira da cidade de Natal foram 
realizados no final do século XIX relatando, como o fez Angelim et al (2006), uma 
Geologia relativamente simples, onde depósitos eólicos (dunas) repousam sobre 
sedimentos flúvio-marinhos relacionados ao Grupo Barreiras.  

A identificação e caracterização de minerais radioativos na região da planície 
intramaré é de suma importância tanto para a saúde humana, quanto economicamente 
para a exploração se encontrados em concentrações maiores que 1% em relação a 
fração estudada, sendo seus depósitos chamados de pláceres (PALMA,1979). Ademais, 
podem ser observadas algumas regiões de areias de praia escuras e comumente 
classificadas como monazíticas, onde monazita é um fosfato de metais de terras raras e 
de tório, que se concentra nas areias por causa de sua resistência ao intemperismo 
químico e à alta densidade relativa, estando assim relacionada com outros minerais 
resistentes e pesados como a magnetita (Fe3O4), a ilmenita4 (FeTiO3), o Rutilo(TiO2) e o 
Zircão (ZrSiO4) (Coelho et al., 2005). 

Jesus (2002) definiu a geologia da área como formada especificamente por matérias 
de origem sedimentar, como toda a cidade de Natal, apresentando sedimentos do 
Grupo Barreiras e de depósito eólicos, arenitos de praias ou beach rocks e os 
sedimentos praias. 

Usando o susceptibilímetro é possível obter as diferenças de susceptibilidade 
magnética presentes no solo da região e em amostras coletadas em campo para uma 
devida caracterização e análise laboratorial.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Trabalhos efetuados pelo grupo de Pesquisa Mineral do IFRN (JACINTO et al 2012) 

identificaram minerais radioativos na praia de Ponta Negra, nas proximidades do Morro 
do Careca, inclusive elementos de terras raras e zircônio entre minerais de ilmenita, 
rutilo e óxidos de ferro. Em seu sentido genético, a formação de beachrocks se 
restringiria às regiões costeiras, dentro do limite da zona de praia, entre maré alta e 
maré baixa (VITAL, 2009). Porém estudos realizados nas últimas décadas comprovaram a 
existência de depósitos de beachrocks em região costa-fora da plataforma continental 
adjacente ao Rio Grande do Norte (CABRAL NETO et al. 2010). Os arenitos praias 
(beachrocks) encontrados entre a Praia dos Artistas e a Praia do Forte se estendem por 
cerca de 3 km de forma paralela à linha de praia, de direção N-S, possuem um mergulho 
suave para oeste e ficam totalmente emersos apenas na maré baixa.  
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Estes corpos compõem uma unidade geológica da cobertura sedimentar, da
era Cenozóica, compreendendo o final do período Neógeno, que corresponde a uma 
idade aproximada de 40 mil anos segundo ANGELIM et al (2006). Essas beachrocks 
encontram-se dispostas paralelamente à linha de costa na forma de faixas longas e 
estreitas, separadas umas das outras por depressões onde são depositadas areias ou 
lamas (FERREIRA JUNIOR et al 2011). A ocorrência de beachrocks, não está restrita às 
regiões tropicais e subtropicais, como no litoral do nordeste do Brasil, mas 
compreende também climas temperados e frios (MASUR et al, 2011).  Em um dos 
primeiros trabalhos científicos Branner (1904) publicou “...não existe fenômeno mais 
notável na costa nordestina do que os recifes rochosos...”. Diversos autores citados 
por Ferreira Junior et al (2011) sugerem que os arenitos de praia (beachrocks) são 
formadas mediante precipitação carbonática, incluindo vários tipos de cimentação 
de calcita e aragonita, sendo litificados na zona litorânea com um a dois metros de 
profundidade. Análises petrográficas realizadas nos arrecifes da região da Fortaleza 
dos Reis Magos identificaram que os mesmos são arenitos praias, com cimentação 
calcítica e ferruginosa, na maior parte, composta por mosaicos microcristais de calcita, 
precipitando com a ação da água marinha. O processo de cimentação estaria relacionado 
à precipitação de carbonatos da água do mar, a partir da evaporação da água 
intersticial, por processos físico-químicos ou por crescimento microbiológicos que 
produzem calcita magnesiana.  

3 METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO
Preliminarmente é indispensável uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a temática 

relacionada com minerais radioativos e magnéticos em ambientes costeiros, 
especificamente sobre seu comportamento, características, malefícios, benefícios e 
respostas magnéticas. O Grupo de Pesquisa Mineral dispõe dos equipamentos 
magnetômetros, susceptibilímetro e espectômetro portátil para o levantamento ser 
realizado, ao longo de 3 linhas situadas na planície intramaré, Via Costeira, Natal/RN. 
Serão coletadas amostras e tratadas em laboratório através de peneiramento, 
concentração gravimétrica e analise por Fluorescência de Raio-x. 

4 RESULTADOS ESPERADOS
Ao concluir os estudos espera-se ter feito a caracterização e identificação dos 

minerais radioativos presentes na região em que foi feita a pesquisa. Conseguindo 
diferenciar o comportamento magnético existente, visualizando através de mapas e 
resultados de amostras, assim facilitando a caracterização desses minerais. Os resultados 
serão objeto de publicação em periódicos científicos e apresentação nos Congressos da 
rede de Educação, Ciência e Tecnologia. 

5 CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente costeiro do litoral Brasileiro mostra-se com um grande potencial de 
minerais radioativos, e também de minerais economicamente viáveis como os óxidos de
ferro e a ilmenita.  
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ferro e a ilmenita.  Muitos desses minerais, principalmente os radioativos, como o 
urânio, trazem malefícios à saúde, o projeto pode também ser usado como base em 
estudos de outras áreas como a Medicina e a Engenharia Civil. O atual trabalho nos 
mostra o quanto estamos expostos a materiais nocivos e o quanto isso deve ser levado a 
sério, principalmente para empresas de construções que coletam areias costeiras para a 
venda e não fazem um detalhamento de quais elementos estão presentes nela. 
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A RELAÇÃO ENTRE O ACESSO À INTERNET E O TRABALHO EM INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO: UM ESTUDO DE CASO DO IFRN CAMPUS MACAU/RN 

D. F. CARVALHO1 e G. G. ALBINO2

E-mail: dhiego.fernandes@ifrn.edu.br1; giovana.albino@ifrn.edu.br2

RESUMO 

Este artigo apresenta resultados sobre os 
níveis de satisfação dos servidores – técnicos 
administrativos e docentes – acerca da qualidade do 
acesso à internet disponibilizada pela infraestrutura 
de redes de computadores local do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte, campus Macau/RN e a 
relação dessa qualidade com a efetivação das 
atividades laborais desenvolvidas por esses 
servidores. Esses resultados constituem parte das 
investigações relacionadas ao projeto “Planejamento 
e Expansão da Rede de Computadores do IFRN – 
campus Macau/RN”, elaborado com o propósito de 
identificar possíveis problemas existentes e de 

impulsionar as alterações necessárias na referida 
rede a fim de alcançar os níveis de satisfação 
almejados. Um questionário online com questões 
objetivas e também um espaço para expressões livres 
sobre a temática foi disponibilizado e amplamente 
divulgado apenas entre os respectivos participantes, 
servindo, assim, como recurso metodológico. Pelas 
respostas dos servidores, destacaram-se o 
reconhecimento quanto à importância da internet 
para a realização do trabalho dos servidores no 
referido campus e também os níveis significativos de 
(in)satisfação desses servidores com a realidade 
vivenciada.

PALAVRAS-CHAVE: Redes de Computadores, internet, trabalho, servidores, instituição de ensino. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ACCESS AND WORK AT 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A CASE ESTUDY OF IFRN CAMPUS MACAU/RN 

ABSTRACT 

This paper presents results on the federal 
employees' satisfaction levels - administrative staff 
and teachers - about the quality of the internet 
access provided by the local infrastructure of the 
network of computers at the Institute Federal do Rio 
Grande do Norte, campus Macau/RN and the 
relationship of this quality with the realization of 
labor activities developed by these federal 
employees. These results are related to the part of 
"Planning and Expansion of Network Computers IFRN 
- campus Macau / RN" research project, developed
with the purpose of identifying potential problems

and boost the necessary changes in that network in 
order to achieve the levels of desired satisfaction. An 
online questionnaire with objective questions and 
also a space for free expressions on the subject were 
published and widely disseminated only among its 
participants, thereby serving as a methodological 
resource. Through federal employees’ answers, it 
could be stood out the recognition concerning the 
importance of the internet to carry out the work of 
the federal employees in the campus as well as the 
significant (dis)satisfaction levels experienced by 
these workers compared with their reality.

KEY-WORDS:  Networks of Computers, internet, work, servers, educational institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a pré-história, o ser humano se diferenciou das outras espécies do planeta por 
poder se comunicar de maneira mais eficiente, desenvolvendo sua capacidade cognitiva e 
auxiliando na troca de experiências com outros seres de sua espécie. Ao passar do tempo, 
quanto mais o ser humano aprimorava a capacidade de comunicação, melhorava a forma de 
se relacionar. Consequentemente, a maior interatividade entre as pessoas resultou no 
avanço da tecnologia. 

O avanço tecnológico trouxe novas necessidades ao homem que se utilizou da 
capacidade racional e comunicativa para desenvolver novas tecnologias e formas de 
comunicação. Nesses termos, a tecnologia pode ser definida como o encontro entre a 
ciência e a engenharia. É um termo que inclui desde ferramentas e processos simples, tais 
como uma colher de madeira ou a fermentação da uva, até as ferramentas e processos mais 
complexos do ser humano, como, por exemplo, uma estação espacial internacional. Pode-se 
dizer, assim, que o ser humano muda a tecnologia e esta modifica os hábitos e costumes do 
ser humano (BORGMANN, 2006). Esse cenário, em sua evolução, fez surgir o que atualmente 
traduz-se como as Tecnologias da Informação e Comunicação ou, simplesmente, TIC. 

As TIC, normalmente referenciadas apenas como TI (Tecnologia da Informação), 
podem ser definidas como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma 
integrada com um objetivo comum; consistem também em todos os meios técnicos usados 
para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui hardware de computadores, 
redes, celulares, bem como todo software necessário. Desse modo, TIC incide em TI, além de 
quaisquer formas de transmissão de informações (FOLDOC, 2014). As TIC são utilizadas de 
diversas formas: na indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, 
nas diversas formas de publicidade), no setor de investimentos (informação simultânea, 
comunicação imediata) e na educação (nos processos de ensino e de aprendizagem, na 
educação à distância). Atualmente, os Sistemas de Informação e as Redes de Computadores 
têm desempenhado os papéis principais nas TIC.  

Na singularidade da educação, pode-se dizer que grandes foram os benefícios 
ofertados pelas TIC para o processo de ensino. No que tange ao contexto presencial, essas 
tecnologias são vistas, na atualidade, como potencializadoras de metodologias e atividades 
interativas, auxiliando professores e alunos no trato com os conteúdos e os mecanismos de 
aprendizagem, além de possibilitarem também um maior desenvolvimento para as pessoas 
com necessidades educacionais especiais. As TIC representam ainda um avanço na educação 
à distância, com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem tais como o Moodle, um 
ambiente virtual de aprendizagem à distância em código aberto (MOODLE, 2014) através do 
qual os alunos têm a oportunidade de se relacionar e de trocar informações e experiências, 
assim como os professores e/ou tutores têm condições de realizar trabalhos em grupos, 
debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais produtiva. Nessa 
realidade, a gestão do próprio conhecimento depende de cada indivíduo e também da 
infraestrutura de software e de rede que a instituição de ensino fornece aos seus 
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funcionários e discentes. 
Apesar da grande importância das TIC nos processos de ensino e de aprendizagem, 

vários são os obstáculos encontrados para sua integração nas escolas e universidades. 
Segundo Moreira et al (2005), essas barreiras podem ser classificadas em três níveis:  

 Macro: derivadas das políticas governamentais. Os principais problemas neste
nível são a falta de corpo docente e currículos adequados;

 Meso: quando a instituição oferta o ensino. As principais barreiras neste nível são
os recursos financeiros, infraestrutura e logística-gestão;

 Pessoal: refere-se aos docentes e discentes que fazem parte da instituição. Os
principais problemas neste nível são a inexistência de professores atualizados e
as faltas de conhecimento e de informação por parte dos alunos;

No Brasil, esses obstáculos equiparam-se aos de países que possuem um sistema de 
ensino mais avançado. Segundo a Pesquisa TIC Educação (CGI.BR, 2013), 99% das escolas 
brasileiras possuem computadores e 92% têm acesso à internet, mas apenas 8% das escolas 
públicas e 36% nas escolas privadas têm conexão superior a 8 Mbps. Os dados comprovam 
que apesar da maioria das escolas possuir computadores e acesso à internet, mostra-se 
deficitária a infraestrutura dessas instituições em relação às TIC, pois o acesso a estes 
recursos ainda é muito limitado. A Pesquisa Brasileira de Mídia realizada pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República (BRASIL, 2014) diagnosticou que mais da 
metade dos brasileiros não possui o serviço de acesso à internet em suas residências e 
aqueles que possuem retratam-se entre as faixas etárias mais jovens, os moradores de 
grandes centros urbanos e os estratos de maiores renda e escolaridade. Em meio a essa 
realidade, observou-se ainda que mesmo que as escolas tenham acesso à internet, muitos 
dos seus discentes e docentes – principalmente os que moram nas regiões mais pobres do 
Brasil – ficam limitados ao uso dessa tecnologia em suas residências. 

As deficiências das TIC nos processos de ensino e de aprendizagem no Brasil podem 
refletir grande parte das dificuldades enfrentadas pelo país em sua educação, considerando-
se a importância das tecnologias no acesso às informações, bem como a sua atratividade 
para os aprendizes. Tal condição demarca resultados como os divulgados pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2011) em que a educação 
brasileira ocupa a 88ª posição entre cento e vinte e países; e pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE EDUCATION, 2014) em que o Brasil ocupa 
a penúltima posição no ranking de educação entre trinta e seis países. Frente a isso, denota-
se que um grande desafio mostra-se presente, impulsionado pela necessidade evidente de 
que se quebrem as barreiras ainda existentes entre a educação e a tecnologia no Brasil, 
especialmente nos âmbitos escolares, com vistas a alcançar resultados bem mais favoráveis 
e significativos ao desempenho educacional. 

2 O IFRN CAMPUS MACAU/RN 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 
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–, como o próprio nome referencia e segundo o seu Planejamento de Desenvolvimento 
Institucional (IFRN, 2014), tem como função promover a educação científico-tecnológico-
humanística visando à formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo. Com essa 
definição pode-se concluir que o IFRN deve disponibilizar recursos didáticos e tecnológicos 
adequados aos seus funcionários (técnicos e docentes) e discentes para o alcance de tal 
objetivo. 

Atualmente o IFRN possui dezenove campus localizados tanto na região 
metropolitana de Natal quanto no interior do estado – contando com mais três unidades em 
fase de construção. No que se refere à especificidade do campus Macau/RN, enquanto lócus 
da presente investigação, encontra-se situado na rua das Margaridas, no Conjunto Cohab, 
afastado a nove (9) quilômetros do centro da referida cidade e a cento e setenta e seis (176) 
da capital do estado. Ocupa uma área de 290.770 m², ficando às margens da BR-406 e RN-
221 (figura 1).  

Inaugurado em setembro de 2009 e oferecendo cursos em níveis técnico e superior, 
esse campus mantém-se, até a ocorrência deste levantamento – 2014.2 – contando com 
dois laboratórios de informática que dispõem de trinta computadores cada um (nem todos 
operacionais), oito computadores livres para uso na biblioteca e uma infraestrutura de rede 
defasada, pois segundo a Coordenação de Tecnologia da Informação do campus Macau/RN, 
desde a sua fundação até o presente momento houve apenas a atualização de cinco pontos 
de acesso sem fio que foram instalados em setembro de 2014. Além disso, a unidade conta 
com dificuldades relativas aos serviços de telefonia móvel, posto que não há uma operadora 
que forneça serviços de telecomunicação na região, o que acaba interferindo, de certa 
forma, na realidade vivida pelos cento e oito (108) funcionários – incluindo técnicos 
administrativos e docentes – ao longo de seus períodos de expediente – dado numérico 
informado pela Coordenação de Gestão de Pessoas do campus Macau/RN – COGPE/MC. 
Quadro este que também se repete junto aos quase novecentos (900) discentes – dado da 

Figura 1: Vista aérea do IFRN campus Macau
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Secretaria Acadêmica da instituição. Essa realidade permite deduzir que, em relação às TIC, 
não ocorreu um processo de planejamento correspondente com o desempenho das 
atividades e proposições previstas para o referido Instituto. 

É possível perceber que o cenário então apresentado contradiz um pouco as 
perspectivas a que se submete o IFRN ao anunciar-se como uma instituição de ensino, 
ciência e tecnologia. Tendo esta como base de seus fazeres, mostra-se notória a necessidade 
de que esse Instituto disponibilize uma infraestrutura tecnológica que corresponda às 
demandas de seus funcionários e alunos, sobretudo, considerando-se a relevância de tal 
aparato tanto para a atividade daqueles quanto para o bom desempenho na aprendizagem 
destes. 

3 O SENTIDO DA INVESTIGAÇÃO 

Em vista da realidade acima tratada, a presente pesquisa teve como objetivo 
conhecer o nível de satisfação dos servidores do IFRN campus Macau/RN em relação ao uso 
do acesso à internet ofertado pela instituição para a efetivação de suas atividades laborais. 
Tal finalidade decorre de um projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do referido 
Instituto, denominado por “Planejamento e Expansão da Rede de Computadores do IFRN – 
campus Macau/RN”, cujo teor versa sobre a importância de se identificar as principais 
carências percebidas pelos usuários e, diante delas, promover ações voltadas ao 
planejamento e à expansão da rede do campus Macau/RN, visando alcançar maior eficiência 
no trato com as questões tecnológicas disponibilizadas. 

4 METODOLOGIA 

Nesse primeiro momento, a pesquisa de satisfação foi limitada apenas aos servidores 
– técnicos e docentes – atuantes na instituição. Para tanto, foi criado um questionário online
para avaliar quantitativa e qualitativamente a rede do campus. Esse questionário foi
disponibilizado e informado a todos os servidores através de e-mail institucional, contando
com trinta (30) dias – nove de julho a sete de agosto de 2014 – de prazo para a participação.
O mesmo consistia em um total de cinco (5) perguntas objetivas e uma subjetiva, abordando
os seguintes temas:

 Importância do acesso à internet no campus;

 Indisponibilidade da rede;

 Interferência nos trabalhos;

 Necessidade de acesso à internet dentro do campus;

 Qualidade do acesso à internet;

 Sugestões e comentários sobre a rede do campus.
A escolha pelo questionário online como instrumento para o alcance dos dados

centrou-se na facilidade de acesso a todos os servidores, bem como na agilidade propiciada 
para a participação. Assim, considerando-se os resultados obtidos ao término do prazo 
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determinado, partiu-se para a análise e a interpretação dos dados gerados, mantendo-se as 
questões apresentadas como as bases norteadoras das discussões.   

5 NÍVEIS DE SATISFAÇÃO SOBRE A REDE DO CAMPUS MACAU/RN 

No final do período de trinta dias com a disponibilização do questionário, observou-
se que dos cento e oito (108) funcionários vinculados ao referido campus, apenas quarenta e 
sete (47) trataram de respondê-lo, o que corresponde a aproximadamente 43,52% do 
efetivo. Neste caso, independente do percentual de participação obtido, todos os dados 
foram analisados, especialmente por constituírem grande relevância para o 
desenvolvimento do projeto então anunciado. Tal fato pode ser comprovado mediante os 
itens que seguem. 

5.1 Importância do acesso à internet no campus 

Identificar o grau de importância do acesso à internet no campus significa perceber o 
nível de necessidade que os usuários têm da rede para a realização de suas atividades. A 
pergunta adotada para essa identificação consistiu em saber “Qual o grau de importância 
que o acesso à internet tem para a realização de suas tarefas diárias dentro do campus?”. A 
figura 2 mostra os resultados.  

Conforme demonstrado no gráfico acima, 87% dos participantes consideram 
extremamente importante o uso da rede para a realização de suas tarefas diárias no 
campus; 10,64% destacam ser importante; e 2,63% evidenciam como de relevância regular. 
Nenhum dos respondentes ao questionário considerou com pouca ou sem importância o 
acesso à internet para as suas atividades. Diante disso, mostra-se notório que a maioria dos 
servidores participantes atribui grande relevância a esse acesso, o que permite deduzir que a 

Figura 2: Grau de importância da rede para as tarefas diárias no campus. 
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falta do mesmo pode impactar diretamente nos trabalhos desenvolvidos dentro do Instituto. 
Corroborando a estatística apresentada, o portal de notícias eletrônicas Terra (TERRA 

ONLINE, 2014) evidencia a relevância do acesso à internet para as tarefas acadêmicas, 
principalmente para os docentes, uma vez que quando isso não ocorre de forma 
correspondente com as necessidades, chega a gerar situações pouco produtivas, como é o 
caso desses docentes deixarem até mesmo de utilizar os tablets disponibilizados pelo 
governo federal pela falta de acesso à internet nas escolas de ensino médio, o que reflete a 
falta de estrutura da rede adequada. Segundo o citado portal, um dos professores 
entrevistados para a reportagem critica a iniciativa, afirmando: “Estão nos empurrando 
equipamentos tecnológicos sem a escola ter estrutura para usá-los com fins pedagógicos. 
Não se tem muita contribuição na qualidade das aulas”.  Tal informação comprova como o 
acesso à internet é indispensável para a utilização de recursos tecnológicos e como ela é 
fundamental para a realização dos trabalhos em instituições de ensino. 

Realidades como essas reforçam significativamente o resultado então demonstrado na 
figura 2, bem como apontam indícios de que a situação mais comum tem se refletido nessa 
não correspondência entre o desenvolvimento tecnológico expandido socialmente e as 
possibilidades ofertadas nos âmbitos educacionais para seu uso.  

5.2 Indisponibilidade da rede 

Constatado o nível de importância do acesso à internet nas tarefas dos funcionários 
dentro do instituto, buscou-se saber também quantas vezes eles encontraram 
indisponibilidade de internet no campus em um período de tempo relativamente próximo à 
investigação. A pergunta, para isto, consistiu em: “Quantas vezes você encontrou a rede do 
campus indisponível nos últimos 15 dias?”. As respostas atribuídas podem ser visualizadas 
na figura 3. 

Figura 3: Indisponibilidade da rede no campus. 
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A respeito do item em questão, é possível perceber uma significativa variação das respostas
em relação a quantidades de vezes. No geral, pode-se entender que 6,38% relataram 
nunca terem encontrado a rede indisponível em detrimento dos 93,62% que 
encontraram a rede indisponível em algum momento, numa distribuição que 
demarca 40,42% numa escala de cinco ou mais vezes nessa condição. O resultado desta 
pergunta mostra que é relativamente constante os funcionários se depararem com a falta de 
acesso à internet dentro do instituto na decorrência de suas atividades.  

A este respeito vale lembrar que a indisponibilidade da rede pode ser causada por 
vários motivos, tais como: falta de manutenção, atualização e gerência dos equipamentos de 
rede inadequadas, baixo número de pessoal especializado para realizar os serviços de apoio 
técnico da rede e falta de conscientização da gestão do campus em priorizar os 
recursos dados à área de TI do campus. 

Segundo a pergunta anterior que questiona a importância do acesso à internet no 
campus, para a maioria dos funcionários do campus ela é extremamente importante ou 
importante e constatado que quase todos frequentemente se depararam com a rede 
indisponível nos últimos 15 (quinze) dias, pode-se deduzir que tal indisponibilidade afeta no 

desempenho dos trabalhos realizados dentro do instituto. 

5.3 Interferência nos trabalhos 

O diagnóstico quanto ao prejuízo que pode ser causado por essa falta de acesso à 
internet compôs o tema constituinte da terceira questão evidenciada: “A falta de acesso 
à internet já prejudicou suas tarefas de trabalho dentro do campus?”. Os dados referentes 
às respostas atribuídas podem ser conferidos na figura seguinte: 

Figura 4: Nível de interferência nos trabalhos no campus 

As respostas evidenciam 95,74% afirmativamente e apenas 4,26% de negação. Isto 
reforça os resultados anteriormente apresentados, posto que uma vez constatada a 
importância da rede para a execução das tarefas diárias e detectada a interrupção da mesma 
em ocasiões diversas em um intervalo de quinze dias, torna-se notória a dedução de que a 
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maioria dos participantes sente suas atividades afetadas mediante a indisponibilidade dessa 
rede. Tal fato não apenas intensifica a afirmação de que o acesso à internet é imprescindível 
para o bom andamento dos trabalhos desempenhados dentro do campus, como lembra que 
o pleno funcionamento das ações laborais realizadas na atualidade, sobretudo em
instituições como a investigada, depende muito estreitamente da qualidade do serviço de
internet ofertado. Já não há espaço para um trabalho de qualidade quando o recurso
tecnológico que subjaz sua realização não propicia as possibilidades necessárias.

5.4 Necessidade de acesso à internet dentro do campus 

Na sequência à abordagem anterior, importa lembrar também a relevância de que 
o acesso à rede mostre-se em todos os setores do campus. Nessa perspectiva, vale
identificar quais os principais locais onde os servidores mais utilizam tal serviço. A
pergunta para o alcance dessa informação foi: “Quais são os locais que você mais
necessita ter acesso à internet no campus?”. As respostas obtidas estão explicitadas na
figura 5, que segue.

Para essa questão foram oferecidas diversas alternativas de respostas, havendo a 
possibilidade de se marcar opções distintas. Sendo assim, os locais selecionados como 
essenciais ao uso da internet foram: as salas referentes ao trabalho administrativo (72,34%), 
a sala dos servidores (72,34%) – onde se concentra grande parte dos professores durante os 
intervalos sem aulas –, as salas de aula (57,45%), os laboratórios (44,68%), a sala de 
descanso (34,04%), os corredores do prédio principal do campus (34,04%), o auditório 
(29,79%), a cantina (10,64%), o refeitório (10,64%), o estacionamento (8,61%), o ginásio de 
esportes (8,51%) e a piscina (2,13%). 

Fica claro que os locais onde os servidores mais necessitam ter acesso à internet são 
aqueles em que se realizam as tarefas diárias centradas em suas obrigações laborais, como 
as salas referentes ao trabalho administrativo, a sala dos servidores, as salas de aula e os 
laboratórios, o que corrobora, mais uma vez, com os resultados apontados anteriormente. 
Entretanto, não se pode suprimir também que uma parte significativa dos servidores que 

Figura 5: Locais de maior necessidade de acesso à internet dentro do 

campus
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responderam ao questionário percebe como igualmente importante o acesso à internet em 
locais em que estão em transição, como corredores, estacionamento e refeitório, dentre 
outros, ou mesmo naqueles que lhes permitem alguns momentos de lazer, como a sala de 
descanso, a cantina e a piscina, por exemplo.  

Independente dessas especificidades, de maior ou menor destaque de algum local, 
mostra-se notória a afirmação de que, seja com uso contínuo ou esporadicamente, a 
internet faz-se necessária nos mais distintos locais componentes do campus e de forma 
permanente, sendo capaz de atender às mais distintas situações que se apresentem, afinal, 
como afirma Moran (2009, p. 21) ao voltar-se à relevância do aparato tecnológico para a 
aprendizagem: “hoje, com a Internet e evolução tecnológica, podemos aprender de muitas 
formas, em lugares diferentes, de formas diferentes. A sociedade como um todo é um 
espaço privilegiado de aprendizagem”. Logo, ao se considerar essa perspectiva, torna-se 
indiscutível qualquer menção que tente definir espaços onde pode ou deve haver o alcance 
da internet dentro de uma instituição.

5.5 Qualidade do acesso à internet 

Identificadas as realidades acima tratadas, a busca voltou-se também para conhecer 
como os servidores qualificam o acesso à internet no campus. A pergunta “Como você 
qualifica o acesso à internet do IFRN campus Macau?” serviu como mecanismo para o 
alcance desse conhecimento. Os resultados encontrados mostram-se ilustrados na figura 6. 

Como se mostra evidente, uma significativa parte dos servidores (38.30%) considera 
entre ruim e péssima essa qualidade de acesso à internet, enquanto 21,28% a destacam 
como boa e 40.43% como regular. É importante observar que apesar de nenhum dos 
participantes evidenciar o referido acesso como excelente, o percentual maior também não 
se concentra numa qualificação péssima, mas regular. Ou seja, não atende como deveria, 
com a precisão e a abrangência necessárias, porém, também não deixa completamente a 
desejar, segundo os atendimentos dos participantes da pesquisa. 

Os dados das perguntas anteriores mostram que a indisponibilidade da rede seja um 

Figura 6: Qualidade do acesso à internet no campus 
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dos grandes responsáveis para o acesso à internet do campus não ser tão eficaz. Outro fator 
que pode ter influência sobre os dados levantados é o da localização do campus Macau/RN 
na zona do semiárido do interior do nordeste e afastada da capital do estado. Segundo a 
Pesquisa Brasileira de Mídia (BRASIL, 2014), os brasileiros que moram em regiões mais 
afastadas dos centros urbanos não têm o mesmo tipo, a mesma frequência e a mesma 
acessibilidade de acesso à internet comparados aos moradores de grandes áreas 
metropolitanas. Uma qualidade boa a regular de acesso à internet para quem reside na 
cidade de Natal/RN, capital do estado, é diferente daquela destinada a quem mora ou é 
acostumado com os serviços de telecomunicações de regiões mais longínquas, como é o 
caso da cidade de Macau, por exemplo.   

5.6 Sugestões e comentários sobre a rede do campus 

Após o levantamento correspondente às questões objetivas percebeu-se a 
possibilidade de propiciar um espaço aos participantes para se expressarem livremente, a 
fim de que pudessem acrescentar fatos significativos segundo suas percepções pessoais e 
que, por ventura, não tivessem sido contemplados nos questionamentos anteriores. Desse 
modo, sob a denominação de “Sugestões e comentários sobre a rede do campus”, foram 
diagnosticados como principais problemas dessa rede: sua indisponibilidade, a falta de 
cobertura, a falta de manutenção adequada, bem como sua velocidade. 

É, portanto, a discussão de cada um desses itens, num caráter mais qualitativo da 
investigação, que compreende a continuidade desta produção.  

5.6.1 Indisponibilidade da rede 

Em relação a este tema foi possível encontrar alocução do tipo: “Precisa melhorar a 
respeito das quedas que ocorrem na rede, onde o mesmo quando acontece, às vezes 
demora bastante tempo pra restabelecer ou até mesmo o dia inteiro, principalmente nos 
dias de chuva intensa...”. A este respeito verifica-se que a questão da indisponibilidade da 
rede é relacionada também à falta de manutenção preventiva que acaba ocasionando 
rupturas no serviço e, mais que isto, demora na resolução dos problemas. Outro ponto 
importante de ser observado na fala é a relação estabelecida entre essas rupturas do serviço 
e os dias de chuva. Este fato remete-se à transmissão externa do link do campus Macau/RN 
que é feita via rádio, ou seja, passível de forte interferência em tempos chuvosos (DAQUINO, 
2011).  

A este respeito importa informar que a transmissão via rádio é utilizada por ser uma 
alternativa barata pelo fato de não utilizar cabos; além disso, a cidade de Macau situa-se em 
um território onde a maioria das operadoras locais oferece apenas este tipo de serviço a 
seus usuários. Para fugir dessa realidade, uma alternativa seria disponibilizar um link de fibra 
óptica até o campus Natal central que faz parte da rede GigaNatal da RNP (REDE 
GIGANATAL, 2014), mas tal condição seria muito cara, sobretudo pela distância a ser 
percorrida.  
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Ainda no tocante a essa abordagem, apareceram outros comentários como: 
“melhorias no que diz respeito ao acesso à internet é fundamental, pois inúmeras vezes o 
nosso trabalho foi interrompido por falta dela”; “o único caso que chega a me atrapalhar é a 
indisponibilidade da rede”. Essas falas expressam claramente o prejuízo causado ao trabalho 
desenvolvido pelos servidores dentro do campus em virtude da indisponibilidade de acesso 
à internet em diferentes momentos de suas atividades. Essa situação responde, assim, 
diretamente à questão central da investigação ora lançada, pois aponta afirmações que 
ratificam a hipótese introdutória de que apesar das inúmeras possibilidades de ação, não se 
pode negar que o acesso à internet, na atualidade, configura-se um serviço essencial ao bom 
desempenho das atividades a serem desencadeadas no âmbito das instituições escolares, 
em seus mais diversos setores, e, em particular, na realidade do IFRN campus Macau – lócus 
da presente pesquisa.   

5.6.2 Falta de cobertura 

Os comentários e sugestões mais levantados pelos servidores foram sobre a falta de 
cobertura da rede sem fio: Wi-Fi. As principais questões abordadas foram: “é preciso uma 
Wi-fi de maior alcance”; “precisa expandir a rede sem fio, principalmente para as salas de 
aulas e laboratórios”; “precisa inserir mais pontos de acesso Wi-Fi em todo o campus, pois 
hoje o acesso é bem restrito a determinada área do campus”. É preciso destacar que no 
período de levantamento dos dados a cobertura da rede sem fio restringia-se apenas à sala 
dos servidores. No início do segundo semestre de 2014 mais alguns pontos de rede sem fio 
foram adicionados, aumentando a cobertura dessa rede no campus. Apesar disso, a 
abrangência ainda não se mostrou completa, deixando muitos setores à mercê do uso de 
cabos para o acesso à rede. A este respeito, é preciso informar que muitos dos funcionários 
tendem a utilizar suas próprias máquinas (notebooks, netbooks, tablets etc.) para a 
realização de suas tarefas diárias (BRADLEY, 2011), logo, essa realidade acaba exigindo o uso 
de internet de livre acesso e, consequentemente, permitindo maior mobilidade do usuário, o 
que se mostra incompatível com a necessidade de cabos para o acesso à rede. 

Essa realidade ganha grande expressão na prática docente, como se pode perceber 
através de falas como: “A falta de rede wifi prejudica muitas vezes, pois para utilizar a 
internet em notebook, por exemplo, alunos e professores precisam usar os cabos dos 
computadores locais e isso, às vezes, chega a danificar os equipamentos”; “é comprovado 
como a falta de cobertura sem fio afeta nas atividades da docência, professores deixam de 
realizar tarefas importantes pela falta de acesso adequado à internet em sala de aula”. 
Demonstrações como estas reforçam significativamente as discussões até então 
apresentadas e se contradizem, inclusive, com as próprias ações do governo quando 
destinam a distribuição de dispositivos móveis aos docentes como ferramentas para a 
melhoria e o desenvolvimento do seu trabalho. Sobre isto, há como exemplo a pesquisa 
realizada por Neves e Cardoso (2013) junto aos professores acerca da importância dos 
instrumentos tecnológicos a que tiveram acesso nos últimos tempos enquanto destinação 
dos governos, em especial, dos tablets, sobre o que um dos entrevistados expressou: "eu 
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não utilizo esse tablet há um tempo, mas pouco em sala de aula, pois não consigo carregar o 
diário eletrônico, as escolas não têm wi-fi [...]". Tal definição ilustra, assim, a discussão que 
se revela também como resultado da presente investigação. 

Em meio à abordagem então tratada ganha igualmente relevo a falta do serviço de 
operadoras de telecomunicações, sobretudo, através de comentários como: “Ratifico a 
importância de restabelecer o acesso à rede sem fio no campus. Principalmente devido à 
falta de comunicação oriunda da ausência de rede telefônica, a utilização de dispositivos 
móveis poderia servir para amenizar esse problema”. Esse cenário conduz à indubitável 
definição de que a falta de rede Wi-Fi e de serviço de telefonia móvel torna o trabalho dos 
servidores do IFRN campus Macau bem mais difícil para se efetivar. 

Não obstante, mesmo considerando o uso da infraestrutura cabeada da rede, 
algumas dificuldades ainda compuseram o repertório de comentários expresso pelos 
participantes desta investigação, conforme se pode perceber: “além da expansão do acesso 
à rede via Wi-fi, seria importante a implantação de mais terminais de acesso via cabo”. 
Neste caso, atentamos ao fato de ser uma realidade mais próxima dos servidores técnico-
administrativos que atuam nos serviços burocráticos, aqueles em cargos de gestão ou 
mesmo alguns docentes em atividades nos laboratórios, pois constituem um grupo que 
utiliza equipamentos do próprio instituto e instalados para uso da internet com o auxílio dos 
cabos. 

Em vista dessas condições, é possível afirmar que a carência na internet, no referido 
campus, constitui uma situação que se remete a diferentes aspectos, carecendo de atenção 
das mais distintas ordens para uma satisfação mais correspondentes com as atividades a que 
se destina. 

5.6.3 Falta de manutenção e atualização dos equipamentos 

Em conformidade com os dados até então expostos, a falta de manutenção e 
atualização dos equipamentos destacou-se como mais um item presente nas sugestões e 
comentários acrescidos pelos participantes nos questionários respondidos. Assim, 
considerando as condições de trabalho vivenciadas no Instituto, destacaram-se falas como: 
“necessita trocar os equipamentos da rede, e que esta troca precisa ser um pouco mais 
rápida, pois se planeja hoje, o material chega bem depois, e quando chega já está obsoleto”. 
Dados como estes apontam que a falta de equipamentos adequados e sua demora na 
instalação dificultam e atrapalham o bom funcionamento da rede, uma vez que 
equipamentos antigos tendem a apresentar defeitos e contribuir para uma oscilação ou até 
a uma possível queda da rede. Neste caso, percebe-se a necessidade de se considerar 
questões relativas à gestão organizacional do campus, referentes aos trâmites burocráticos e 
às ações que acometem desde a compra até a instalação dos citados equipamentos.   

Ainda em relação a este item de discussão evidencia-se a falta de apoio do próprio 
corpo técnico de informática existente no campus, quando se destaca o seguinte relato: 
“Setor de Informática ruim, sem apoiar muito os servidores”. Com isto, enaltece-se a 
percepção de uma falta de infraestrutura de redes adequada no interior do campus, algo 
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potencializado pela ausência de apoio técnico do setor de Tecnologia da Informação (TI) 
para resolver os problemas que são encontrados nas tarefas diárias dos servidores. 

5.6.4 Velocidade da rede 

O último ponto enfatizado, em meio aos comentários e sugestões, foi referente à 
velocidade de transmissão da rede do campus. A este respeito, foram encontrados 
depoimentos como: “Sugiro que melhore a qualidade e a velocidade da internet”; “Que 
possa ter mais velocidade de transferência de dados”. Faz-se importante lembrar que uma 
baixa velocidade de transmissão prejudica várias aplicações que necessitam de uma banda 
de transmissão maior, tais como vídeos e áudios; neste caso, mostra-se desnecessário 
afirmar que muitos desses recursos são utilizados por docentes em suas tarefas de sala de 
aula, como a instalação de programas, GPS e bem como o uso de vídeos ilustrativos online 
acerca dos mais diversos temas tratados. No entanto, conforme apresentado anteriormente, 
há de se convir que apesar das muitas mudanças necessárias e possíveis, o campus depara-
se ainda com outras restrições que o afetam e que demandam ações bastantes superores às 
possibilidades atualmente existentes. Isso reforça apenas a ideia de que se há problemas 
que ainda não podem ser totalmente sanados, então que não se deixem intensificar tantos 
outros pequenos ajustes que podem ser realizados, garantindo melhores condições à 
realidade atual.   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os diversos aspectos tratados ao longo de toda esta produção e tendo 
como norte a pesquisa então enveredada no IFRN campus Macau, pode-se chegar às 
seguintes conclusões: 

 a maioria dos servidores considera o acesso à internet importante para suas
atividades dentro do campus e a falta dela prejudica o andamento dos seus
trabalhos;

 a indisponibilidade da rede é constante e quase todos os servidores tiveram seus
trabalhos prejudicados, em algum momento, devido a falta de acesso à internet;

 os locais que os servidores mais necessitam ter acesso à internet são aqueles
onde eles realizam seus trabalhos e esta nem sempre encontra-se disponível;

 a qualidade do acesso à internet é deficitária, principalmente, devido à
indisponibilidade da rede, à falta de cobertura sem fio, à disposição de uma rede
cabeada que nem sempre corresponde às necessidades dos usuários, à falta de
manutenção e atualização dos equipamentos e à baixa velocidade do acesso à
internet no campus.

Como complemento a essas questões pode-se acrescentar a reflexão de que sendo o 
referido Instituto um estabelecimento de ensino que atende, prioritariamente, um alunado 
juvenil e, como consequência, bastante vinculado ao uso de celulares e demais aparelhos 
móveis passíveis de acesso à internet, mostra-se contraditória uma realidade escolar em que 
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estes se encontram cerceados, de certo modo, de fazerem uso livre – nos corredores, salas 
de aula e demais ambientes – desse recurso. Nesses termos, conforme tratado 
anteriormente, sendo a internet um mecanismo atualmente bastante significativo para o 
fazer escolar e as questões que envolvem os processos de ensino e de aprendizagem, 
inquieta deparar-se com uma realidade ainda insuficiente dentre os servidores e, não 
distante, bastante comprometida do ponto de vista discente, algo que instiga ações e novas 
investigações no sentido de não apenas descobrir os acontecimentos, mas, principalmente, 
de se poder apontar possíveis soluções.  

Desse modo, sendo esta pesquisa apenas uma parte do projeto outrora citado e 
tendo, através dela, o diagnóstico dos principais problemas da infraestrutura interna da rede 
do campus, constitui-se, de ora em diante, a função de apontar possíveis mudanças de 
acordo com as melhores práticas e técnicas em redes de computadores e em conformidades 
com as possibilidades existentes. Nesse decurso, a relação entre a infraestrutura de redes e 
os processos de ensino e de aprendizado então decorrentes constitui também uma 
abordagem de expressiva relevância para o prosseguimento da investigação. A finalidade, ao 
término, consiste no ideal de buscar, junto aos setores responsáveis, as transformações 
necessárias reconhecidas a partir desta pesquisa. O levantamento de realidades futuras 
constitui também um propósito a ser concretizado, na intenção de descobrir as possíveis 
transformações ocorridas e, consequentemente, os níveis de satisfação então estabelecidos. 
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SECAGEM DE SEMENTES DE CÁRTAMO (Carthamus tinctorius L.) EM 
ESTUFA PARA UMA TEMPERATURA DE 80°C 
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RESUMO 
O presente trabalho teve por finalidade realizar a 
cinética de secagem e determinar as curvas de 
secagem para os grãos de cártamo (Carthamus 
tinctorius L), utilizando os modelos matemáticos 
sugerido por Page, Page Modificada, Henderson and 
Pabis, Lewis e Verma et al., para a temperatura do ar 
de secagem de 80°C. Os cártamos possuem a alta 
resistência à falta de água e baixa umidade relativa 
do ar, além disso, em sua estrutura a presença de 
espinhos. A secagem de sementes é um processo 
essencial para produção de sementes de alta 
qualidade, pois permite a redução do teor de água 
em níveis adequados para o armazenamento e ainda 
preserva as sementes de alterações físicas e química. 
Para a secagem dos grãos de cártamo foi necessário o 
debulho e posteriormente a sua umidificação. A 
obtenção da massa do sólido seco se deu após deixar 

as sementes de cártamo em estufa a uma 
temperatura de 105 ºC, durante 24h. Já o processo de 
secagem ocorreu em tempos predeterminados de 10 
minutos até o tempo de 410 minutos, foram feitas 
pesagens em balança analítica de precisão. Desse 
modo, foi possível verificar que em temperatura 
constante, ao passar do tempo os valores da umidade 
de base seca tende a diminuir, além disso, os 
modelos matemáticos que mais se adequaram foram 
o de Page, Verma et al., e o de Page Modificada e os  
parâmetros analisados apresentaram valores na 
mesma ordem de grandeza quando comparado aos 
da literatura. Portanto, o estudo possibilitou 
identificar dentre os diferentes modelos matemáticos 
utilizados, aquele que obteve a melhor curva de 
secagem dos grãos de cártamo. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Cártamo, cinética de secagem, modelos matemáticos, secagem de sementes. 

DRYING SAFFLOWER SEEDS (Carthamus tinctorius L.) IN GREENHOUSE FOR 
TEMPERATURE 80 ° C 

ABSTRACT
This study aimed to carry out the drying kinetics and 
determine the drying curves for safflower grains 
(Carthamus tinctorius L) using mathematical models 
suggested by Page, Page modified, Henderson and 
Pabis, Lewis and Verma et al. to the temperature of 
the drying air at 80 ° C. The cártamos have high 
resistance to drought and low relative humidity, in 
addition, its structure in the presence of thorns. The 
drying seeds are an essential process for the 
production of high quality seeds, since it allows 
reducing the water content at appropriate levels for 
storage and preserves the seeds physical and 
chemical changes. For the drying of the grain are 
necessary safflower chaff and subsequently its 
humidification. Obtaining the dried solid mass 

occurred after leaving the safflower seed in a 
greenhouse at a temperature of 105 ° C for 24h. Since 
the drying process took place at predetermined times 
of 10 minutes up time of 410 minutes, weighings 
were made of precision analytical balance. Thus, it 
was observed that at constant temperature, through 
the time values of the dry base moisture tends to 
decrease, moreover, the mathematical models that 
most have adapted were Page Verma et al., And Page 
modified and analyzed parameters showed values in 
the same order of magnitude when compared to the 
literature. Therefore, the study identified among the 
different mathematical models used, the one who got 
the best drying curve of safflower grain.

 
 

KEY-WORDS: Safflower, drying kinetics, mathematical models, drying seeds. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cártamo (Carthamus tinctorius L) é uma espécie que possui especificidades que 

permitem o sistema de aliança, rotação ou plantio direto com espécies de verão ou inverno, 

dependendo da região. Entre as principais características desta espécie pode-se citar a alta 

resistência à falta de água e baixa umidade relativa do ar, além disso, possui em sua estrutura a 

presença de espinhos (INTA, 2008; RURAL, 2013). A cultura de cártamo por oferecer uma 

variabilidade de matérias primas é de grande interesse econômico (VIVAS, 2002). 

A espécie supracitada, por possuir um grande potencial para produção de biocombustíveis, 

tem sido alvo de estudos, o seu cultivo é amplo para esta finalidade em muitos países, entretanto, 

os trabalhos estão sendo desenvolvido com o propósito de aumentar a produção e 

consequentemente o rendimento do seu óleo (ULLAH; BANO, 2011; EL-LATTIEF, 2012). Um dos 

fatores que influenciam na qualidade do óleo, é a secagem, que por sua vez, é uma forma de 

melhorar a qualidade das sementes de oleaginosas para armazenamento. 

 A secagem de sementes é um processo essencial para produção de sementes de alta 

qualidade, isso pode ser justificado quando é levado em consideração que a secagem permite a 

redução do teor de água em níveis adequados para o armazenamento e ainda preservam as 

sementes de alterações físicas e químicas, alterações estas que podem ser ocasionadas pelo 

excesso de umidade, além de tornar possível a manutenção da qualidade inicial durante o 

armazenamento das sementes (COSTA, 2010). De acordo com Santos (2009):  

Sementes com alto teor de umidade são mais susceptíveis ao 
desenvolvimento microbiano, respiram mais vigorosamente, provocando 
aquecimento, perda de matéria seca e do poder germinativo, bem como 
desenvolvem ácidos graxos livres mais rapidamente, o que pode 
comprometer a qualidade do óleo extraído. Logo, o eficiente 
processamento e armazenamento das sementes requerem que o teor de 
umidade seja reduzido a níveis adequados através de um processo de 
secagem. (SANTOS, 2009, pag. 1). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar a cinética de secagem e determinar as 

curvas de secagem para os grãos de cártamo, utilizando os modelos matemáticos sugerido por 

Page, Page Modificada, Henderson and Pabis, Lewis e Verma et al., para a temperatura do ar de 

secagem de 80°C. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Entre os processos utilizados atualmente para a manutenção da qualidade dos produtos 

agrícolas após a colheita, a secagem é um dos mais empregados com a finalidade de reduzir a 

atividade de água no produto. Sendo assim, com a redução do teor de água até níveis seguros, 

inibe-se o crescimento de micro-organismos, além da possibilidade de proliferação de insetos 
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praga, e minimiza mudanças físicas e químicas durante o armazenamento, o que contribui 

significadamente para a perda da qualidade do produto (GONELI et al., 2011; ULLMANN et al., 

2010).  

Dessa forma, a secagem pode ser definida como um processo simultâneo de transferência 

de calor e massa entre o produto e o ar de secagem, que consiste na remoção da umidade 

excessiva contida no interior do grão por meio de evaporação, causada geralmente por convecção 

forçada de ar aquecido, de modo a permitir a manutenção de sua qualidade durante o 

armazenamento por longos períodos de tempo (AFONSO JUNIOR; CORRÊA, 1999).  

No que se refere à conservação pela secagem, a mesma se baseia no fato de que tanto os 

micro-organismos, como as enzimas e todo o mecanismo metabólico necessitam de certa 

quantidade de água para suas atividades. Consequentemente com a redução da quantidade de 

água disponível serão minimizadas a atividade em água e a velocidade das reações químicas no 

produto, tal como o desenvolvimento de microrganismos (CHRISTENSEN; KAUFMANN, 1974).  

É importante salientar que o mecanismo pelo qual ocorre a difusão da água nos produtos 

agrícolas é muito complexo devido à diversidade da composição química e à estrutura física dos 

produtos. Segundo a literatura sobre secagem envolvendo o fenômeno da difusão de água, são 

encontradas grandes variações nos valores do coeficiente de difusividade, não só pela à 

complexidade dos produtos, mas por outros fatores como tipo de material, teor de água, processo 

de secagem e a metodologia utilizada para sua obtenção (RESENDE et al., 2005).  

O processo de secagem pode ser fundamentado a partir do conhecimento do teor inicial e 

final (equilíbrio) de água do material e da relação da água com a estrutura sólida e do transporte 

da água do interior do material até a sua superfície (FANG et al. 2009). As vantagens de se utilizar 

o processo de secagem pode ser ressaltado pela facilidade na conservação do produto, a 

estabilidade dos componentes aromáticos à temperatura ambiente por longos períodos de tempo, 

a proteção contra degradação enzimática e oxidativa, bem como, a economia de energia por não 

necessitar de refrigeração e a disponibilidade do produto durante qualquer época do ano (PARK et 

al., 2001). 

Quanto aos métodos de secagem, estes são classificados quanto ao uso de equipamentos 

(natural ou artificial), à periodicidade no fornecimento de calor (contínuo ou intermitente) e à 

movimentação da massa de sementes (estacionário ou contínuo) (GARCIA et al., 2004). 

2.1 Cinética de secagem  

A análise da cinética de secagem fornece informações sobre o comportamento da 

transferência de massa entre as sementes e o agente de secagem, normalmente o ar atmosférico 

é de grande importância para o projeto e simulação de secadores. Na interpretação da cinética de 

secagem, a curva de secagem deve representar a variação do conteúdo de água do produto em 

relação ao tempo (GUEDES; FARIA, 2000).  
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Dessa forma, a evolução das transferências simultâneas de calor e de massa, no curso da 

operação de secagem, faz com que a mesma seja dividida esquematicamente em três períodos de 

secagem: o período de se entrar em regime operacional; o período de secagem a taxa constante e 

o de secagem a taxa decrescente (PRADO et al., 2000).

Contudo, a taxa de secagem pode ser acelerada com o aumento da temperatura do ar de 

secagem e/ou com o aumento do fluxo de ar que passa pelo produto por unidade de tempo. Além 

disso, a quantidade de ar utilizada para a secagem depende de vários fatores, entre eles: o teor de 

água inicial do produto e a espessura da camada (GOUVEIA et al., 2003).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Umidificação das sementes 

Inicialmente, foi necessário o debulho do cártamo (Carthamus tinctorius L) e 

posteriormente realizou-se a umidificação das sementes obtidas, para tanto, foi usada uma 

solução de cloreto de sódio (NaCl) 1 M. O processo de umidificação ocorreu em uma caixa, que 

por sua vez, possuía uma divisão feita com uma tela, para evitar o contato direto das sementes 

com a solução supracitada, posteriormente a caixa foi lacrada e  deixada em repouso por 

aproximadamente 72 horas em uma temperatura de 20 °C. 

3.2 Processo de secagem 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Química Analítica do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi. 

3.2.1 Experimento de secagem 

Os experimentos foram realizados em uma estufa de esterificação e secagem com 

tamanho 4 (quatro) que atinge as temperatura entre 50°C à 250 ° C, com sistema de circulação por 

conversão de ar e dispositivo superior para controle de saída, além de suporte de 3 (três) posição 

frontal. A mesma possui o Sistema de Vechom do tipo Hereaus e Marca Biopar modelo S100ST. 

Contudo, a secagem das sementes em estudo ocorreu na temperatura de 80°C e teve como 

objetivo avaliar o comportamento das curvas de secagem nesta temperatura. 

Para se obter a massa do sólido seco foi necessário deixar as sementes de cártamo em 

estufa a uma temperatura de 105 ºC, durante 24h, após este período o experimento continuou 

até que a semente atingisse a umidade de equilíbrio dinâmico.  

De posse das sementes preparadas, a temperatura da estufa foi estabelecida e um 

intervalo de 10 minutos foi aguardado, para que o equipamento se estabilize na temperatura 

programada. Feito isto, iniciou-se o processo, no qual em tempos predeterminados de 10 minutos 

até o tempo de 410 minutos, foram feitas pesagens em balança analítica de precisão, onde se 

obteve os dados necessários para relacionar a massa da amostra com o tempo de secagem.  

3.2.2 Tratamento e Análise dos Dados de Secagem 
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As equações de Page, Page Modificada, Henderson and Pabis, Lewis e Verma et al. (Tabela 

1), foram aplicadas para ajustar os dados experimentais de cinética de secagem convectiva das 

sementes de cártamo, seguindo o trabalho de Gunhan et al. (2005). 
Tabela 1: Equações dos modelos matemáticos 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2015. 

Os parâmetros das equações foram estimados para a temperatura de 80°C, utilizando uma 

análise de regressão não linear pelo método dos mínimos quadrados, no software STATISTICA 

versão 7.0 para Windows. A dependência constante de secagem e dos parâmetros k e n em 

relação à temperatura foram investigadas ao plotar os valores estimados em função desta 

variável. Após incorporar a influência da temperatura nos parâmetros das equações de secagem, 

procedeu-se o ajuste por regressão direta destas equações aos dados experimentais obtidos por 

convecção forçada, na temperatura supracitada. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A seguir são apresentados os resultados referentes à cinética de secagem obtida utilizando 

a estufa convencional na temperatura de 80°C (Gráfico1), no qual é possível relacionar a 

temperatura do ar de secagem com a Umidade de Base Seca (UBS) obtido experimentalmente.  

Para a obtenção dos valores da UBS foi utilizada a Equação 1 a seguir. 

  UBS =
Ms − Mss

Mss
 

               

Onde:  

UBS- umidade de base seca. 

Ms- massa do sólido.  

Mss- massa do sólido seco. 

Nome do modelo Modelo de equação 

Page u= exp (-ktn) 
Page Modificada u = exp[-(kt)n] 

Henderson and Pabis u = a exp(-kt) 
Lewis u = exp(-kt) 

Verma et al. u = a exp(-kt)+(1-a)exp(-gt) 
 

(1) 

1698



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

 

 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

 

Gráfico 1- Cinética de secagem

 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2015. 

Ao analisar o Gráfico1 anterior, pode-se verificar que apesar de se manter constante a 

temperatura, ao passar do tempo, os valores da umidade de base seca tende a diminuir, visto que 

nesse período ocorre a perda de umidade dos grãos de cártamo. 

Após a realização dos experimentos de secagem, foram utilizados os modelos matemáticos 

de Page, Page Modificada, Henderson and Pabis, Lewis e Verma et al. para ajustar os dados 

obtidos aos modelos. As curvas de secagem para a os grãos de cártamo estão descritas no Gráfico 

2. 

Gráfico 2- Curvas de secagem: foi utilizado os modelos matemáticos de Page, Page Modificada, Henderson and 

Pabis, Lewis e Verma et al

 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2015. 
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Como mostra o Gráfico 2, os modelos matemáticos que mais adequaram-se aos 

dados obtidos experimentalmente na secagem de sementes de cártamo foram o de Page e Verma 

et al., seguido do modelo de Page Modificada. A Tabela 2 descreve os parâmetros obtidos em 

todos os modelos ajustados com os respectivos coeficientes de correlação. 

Tabela 2 - Resultados da estimação dos parâmetros da equação de Page,Verma et al e de Page Modificada. 

Fonte: Elaboração própria dos autores, 2015. 

Ao observar os resultados da estimação para cada modelo como mostra a Tabela 2, 

observa-se que os valores do coeficiente de correlação (R2) mostram o bom ajuste dos dados 

experimentais aos modelos utilizados, principalmente os obtidos nos modelos de Page e Verma et 

al  com R2=0,9979 e Page Modificada com R2 =  0,9978. Já os parâmetros k apresentaram valores 

na mesma ordem de grandeza e o parâmetro n mostraram-se com bons resultados quando 

comparados ao estudo realizado por Gunham et al. (2005). 

5 CONCLUSÃO 

A realização da cinética se secagem dos grãos de cártamo mostrou como o esperado, visto 

que, o decaimento da umidade em base seca depende do tempo de secagem, bem como, 

principalmente da temperatura do ar de secagem utilizada. 

No que se refere ao comportamento das curvas de secagem ajustadas aos modelos 

matemáticos utilizados, essas mostraram que para a mesma temperatura a umidade de base seca 

decaiu proporcionalmente em relação ao aumento do tempo de secagem. Sendo assim, os 

resultados obtidos foram bastante significativos, pois foi possível ajustar mais de um modelo 

matemático aos dados obtidos experimentalmente. 

Portanto, esse trabalho foi de fundamental importância, tendo em vista que há poucos 

trabalhos sobre a secagem de sementes de cártamos na literatura, além disso, foram utilizados 

diferentes modelos matemáticos para a obtenção da melhor curva de secagem dos grãos de 

cártamo. 

Modelos k 
(min-1) 

n R2 A g 

Page 
Verma et al. 

0,001695 
0,012358 

1,28044 
- 

0,9979 
0,9979 

- 
9,734068 

- 
0,013395 

Page Modificada 0,0069 1,28172 0,9978 - - 

Lewis 0,00768 - 0,9935 1,08718 - 

Henderson and 
pabis 

0,00708 - 0,9899 - - 
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RESUMO 
 
Com o aumento da demanda de grãos pela indústria, 
cresceu também a necessidade por novas maneiras 
de conservação dos mesmos. Dentre as diversas 
técnicas de conservação, as técnicas de secagem de 
grãos, são as mais utilizadas em todo o mundo, pois 
estas, podem ser realizadas de forma simples, através 
da secagem por meio do aquecimento solar e da ação 
do vento. Dentre as técnicas mais sofisticadas, 

encontram-se aquelas em que são utilizadas estufas 
próprias para este fim. Contudo, o presente trabalho, 
tem por finalidade, avaliar a secagem das sementes 
do Cártamo Carthamus tinctorius L, a temperatura de 
50° C. Os resultados obtidos nesse estudo, foram 
ajustados aos modelos de Page, Lewis, Yagcioglu et al 
e Henderson and Pabis. 

  

PALAVRAS-CHAVE: secagem, sementes, estufa, modelo.  

 

DRYING OF SAFFLOWER SEEDS Carthamus tinctorius L 

The TEMPERATURE 50 ° C 

 

ABSTRACT 
 
With the increase in demand by the industry grain, 
also increased the need for new ways of 
conservation. Among the various preservation 
techniques, the grain drying techniques are the most 
widely used throughout the world, as they can be 
performed simply by drying by means of solar heat 
and wind. Among the most sophisticated techniques 

are those which are used in greenhouses themselves 
for this purpose. However, the present study aims to 
evaluate the drying of seeds of safflower Carthamus 
tinctorius L, temperature 50 ° C. The results of this 
study were fitted to models Page, Lewis, et al 
Yagcioglu and Henderson and Pabis.  

 
 

KEY-WORDS: Drying, seeds, greenhouse, model. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma planta que possui crescimento rápido, atingindo 

de 80 a 150 cm de altura. Seu caule é ereto e produz ramificações em número bastante variável, 

onde em cada ramificação pode haver o desenvolvimento de uma a cinco inflorescências em 

capítulos, que é característico da família Asteraceae. Estes capítulos podem apresentar tonalidade 

amarelada, alaranjada, avermelhada e raramente brancos, que escurecem quando secos (OELKE, 

1992).  

Já os seus frutos são aquênios, cada um com 15 a 30 sementes e possui sistema radicular 

pivotante, bastante desenvolvido, podendo atingir até 100 cm de profundidade. A propagação da 

espécie é sexuada e a planta produz uma grande quantidade de sementes. 

Essa planta é caracterizada por apresentar propriedades medicinais e pode ser comprada 

em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. A mesma é bastante 

utilizada no combate a obesidade e no excesso de peso, pois ajuda a reter a gordura acumulada, 

melhorando os tônus musculares. Além disso, ela auxilia no tratamento de doença de Crohn 

(doença inflamatória séria do trato gastrointestinal), atua nas glândulas sudoríparas amenizando a 

produção de suor, funciona como antitérmico, diminui o apetite, combate o mau colesterol, 

icterícia, reumatismo e artrite.  

Entre suas propriedades, incluem sua ação analgésica, anticoagulante, anti-inflamatória, 

antioxidante, diaforética, diurética e laxante. Até o momento, não foram encontrados efeitos 

colaterais do cártamo, porém o mesmo é contraindicado para gestantes, lactantes, crianças e 

pacientes com diabetes. 

A secagem de produtos agrícolas pode ser definida como um processo simultâneo de 

transferência de calor e massa, entre o produto e o ar de secagem, que consiste na remoção da 

umidade excessiva contida no interior do grão por meio de evaporação, geralmente causada por 

convecção forçada de ar aquecido, de modo a permitir a manutenção de sua qualidade durante o 

armazenamento, por longos períodos de tempo.   

As técnicas e equipamentos de secagem dependem diretamente do tipo de produto, teor 

de água a ser removido e o tipo de armazenamento ou processo ao qual será submetido 

posteriormente. No entanto, de acordo com a literatura, as operações de secagem se distinguem 

basicamente em relação ao tipo de fluxo de ar (secagem natural ou artificial), a exposição ao calor 

(secagem contínua ou intermitente), a movimentação do produto (secagem estacionária ou 

contínua) e a temperatura empregada (secagem a quente ou a frio) (MIRANDA et al. 1999; NETO 

et al., 1998; MENEZES et al., 2005; BERTI et al., 2005; SARAVIA et al., 2007). 

Essas técnicas veem sendo estudadas com mais frequência, em busca de melhores 

condições de armazenamento, sendo que a principal técnica de conservação de sementes durante 
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o armazenamento é, ainda, a redução do seu metabolismo, ou seja através da remoção da água 

ou da diminuição da temperatura. Contudo, várias espécies tropicais, principalmente arbóreas 

nativas do Brasil, são intolerantes à dessecação aos níveis desejáveis para conservação em 

armazenamento, o que requer o desenvolvimento de tecnologias específicas para sua 

conservação. 

Desse modo, a finalidade da secagem, consiste na remoção de um líquido volátil contido 

em um corpo não volátil, através de sua evaporação. A secagem utilizada depende de 

considerações acerca do produto a ser desidratado, bem como sua constituição química e 

características finais a serem mantidas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A secagem artificial vem sendo utilizada como uma operação de rotina nas empresas de 

sementes, principalmente, nos estados do Sul do Brasil e, não obstante as vantagens que 

apresenta, é uma operação de risco, podendo proporcionar danos irreversíveis se realizada sem os 

conhecimentos e cuidados necessários à preservação da qualidade inicial das sementes 

(CARVALHO, 1994; MIRANDA et al. 1999).  

BAUDET et al. (1999) sugerem a secagem como um processo fundamental da tecnologia 

para a produção de sementes de alta qualidade, pois permite a redução do teor de água em níveis 

adequados para o armazenamento, preserva as sementes de alterações físicas e químicas, 

induzidas pelo excesso de umidade, e torna possível a manutenção da qualidade inicial durante o 

armazenamento, possibilitando colheitas próximas da maturidade fisiológica. 

Métodos de Secagem 

Os métodos de secagem são classificados quanto ao uso de equipamentos (natural ou 

artificial), à periodicidade no fornecimento de calor (contínuo ou intermitente) e à movimentação 

da massa de sementes (estacionário ou contínuo). 

Secagem Natural: 

A secagem natural utiliza as energias solar e eólica para remover a umidade das sementes, 

utilizando recursos como eiras ou lonas. Cuidados especiais devem ser tomados para que as 

sementes não sofram aquecimento excessivo e que a secagem ocorra do modo mais uniforme 

possível.  

Este método, em geral, é pouco suscetível a riscos de danificação mecânica e térmica 

sendo, no entanto, dependente das condições psicrométricas do ar ambiente, que muitas vezes 

não são adequadas para a secagem das sementes. É um método adequado para reduzida 

quantidade de sementes. 

Secagem artificial: 
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Estacionária 

Consiste, basicamente, no insuflamento de ar aquecido através de um volume de sementes 

que permanece estático. A secagem ocorre em camadas com a formação de zonas de secagem 

onde, a camada de sementes onde mais efetivamente se verifica a passagem de água das 

sementes para o ar é denominada de frente de secagem. 

Os secadores estacionários mais utilizados para secagem de sementes utilizando este 

método são os silos com distribuição axial ou radial do fluxo de ar. Deve-se ter cuidados 

operacionais para evitar secagem excessiva na camada de sementes próxima a entrada de ar 

quente e a demora de secagem das camadas mais distantes. Resultados de pesquisas indicam para 

sementes com 16 a 18% de umidade a utilização de fluxos de ar de 8 a 10 m³/min./t, temperatura 

do ar máxima de 40 a 43°C, umidade relativa do ar mínima de 40% e altura da camada de 

sementes não superior a 1,5m para sementes com dimensões semelhantes a soja. 

Intermitente 

Na secagem intermitente, as sementes são submetidas à ação do ar aquecido na câmara de 

secagem a intervalos regulares de tempo permitindo, assim, a homogeneização da umidade e 

resfriamento quando as mesmas estão passando pelas partes do sistema onde não recebem ar 

aquecido (elevador e câmara de equalização ou resfriamento). 

Neste método a rapidez e uniformidade de secagem são as características mais relevantes. 

A secagem de sementes empregando ar aquecido durante intervalos regulares de tempo, 

intercalado por períodos sem aquecimento (equalização), possibilita a redistribuição de umidade, 

reduzindo os gradientes hídrico e térmico e, como consequência os danos físicos (fissuras) às 

sementes. 

Em razão da intermitência, é possível o emprego de temperaturas do ar aquecido que 

alcançam até 70 a 80°C, sem, no entanto ocasionar excessivo aquecimento das sementes que, em 

geral, não atingem temperaturas acima de 40 a 43°C. 

A abordagem adequada para a investigação do processo de secagem é a análise em leito 

de camada delgada, o qual pode ser considerado um elemento de volume do leito de camada 

espessa, em que a temperatura e a umidade relativa do ar de secagem, que atravessa a massa de 

produto, podem ser consideradas constantes. 

3 METODOLOGIA 

Umidificação das sementes 

Em um caixa plástica, foi colocada uma solução de cloreto de sódio (NaCl) 1M e 

acrescentado as sementes do cártamo, que ficaram suspensas em uma tela acima dessa 

solução, para que as mesmas, ficassem em contato apenas com o vapor e assim absorvessem a 
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umidade do ar. Logo após, a caixa foi lacrada e as sementes permaneceram em repouso 

durante um período de 5 dias, a um temperatura de 20ºC, a fim de reter a maior quantidade de 

umidade possível.  

Secagem 

Nesse procedimento, a secagem foi feita em uma estufa de esterificação e secagem 

(Marca Biopar modelo S100ST). A mesma, atinge temperaturas de 50ºC a 250ºC, entretanto, 

para o experimento foi utilizada a temperatura de 50ºC, com o objetivo de se obter a cinética 

de secagem das sementes de cártamo, para a temperatura já referida. 

Dessa forma, foi necessário deixar as sementes de cártomo em uma estufa, pesando a 

amostra a cada 10 minutos. O experimento continuou até que as sementes atingissem o 

equilíbrio dinâmico, assim obteve-se as massas necessárias para relacionar o peso da amostra 

com o tempo de secagem de sementes. 

Simultaneamente, uma amostra de sementes, foi deixada em repouso em outra estufa, 

com a temperatura de 105ºC, durante 24h, para se obter a massa do peso seco. 

Modelagem 

Para ajuste dos dados experimentais da cinética de secagem de cártamo, foram 

utilizadas as equações de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Yagcioglu et al., usando a análise 

não linear no software STATISTICA, versão 7.0. As equações podem ser observadas na tabela 

abaixo: 

Tabela 1: Equações de modelagem 

Modelos Equações 

Page u = exp(-ktn)

Lewis u =exp(-kt)

Henderson and Pabis u = aexp(-kt)

Yagcioglu et al. u = aexp(-kt) + c

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo do processo de secagem fornece informações sobre o comportamento do fenômeno 

de transferência de calor e massa entre o material biológico e o elemento de secagem, normalmente 
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ar atmosférico aquecido ou não, as quais são fundamentais para o projeto, operação e simulações de 

sistemas de secagem e secadores.  

De acordo com Beker et al. (1997), o estudo de simulação da secagem de grãos sob 

condições externas constantes, para um certo tempo de processamento, pode ser dividido em 

dois grupos principais: modelos teóricos e empíricos. Segundo afirmações de Brooker et al. (1992), 

as relações empíricas têm-se mostrado as melhores opções para predizer o processo de secagem, 

apesar de sua validade estar restrita às condições sob as quais os dados experimentais foram 

obtidos. 

A seguir, são apresentados os resultados referentes à cinética de secagem do cártomo, 

obtidas a uma temperatura de 50°C, no qual, é possível relacionar a temperatura do ar de 

secagem com a Umidade de Base de Seca (Ubs), como pode ser observado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Cinética de secagem do cártomo, a T=50ºC 

Como visto no Gráfico 1, a Unidade de Base Seca em função do tempo, apresentam valores 

que se organizam de forma decrecente, visto que, o mesmo relaciona a quantidade de substâncias 

voláteis evaporadas ao longo do tempo. Além disso, pode-se perceber um decaimento acentuado, 

previsto para a temperatura em estudo, já que a mesma promove uma secagem com menor 

intensidade. 

Ao término dos experimentos, os dados obtidos foram ajustados aos modelos matemáticos 

de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Yagcioglu et al. As curvas de secagem para as sementes do 

cártomo podem ser vistas no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2: Curvas de secagem das sementes do cártomo, a T=50ºC 

Como mostra o gráfico 2, foi possível perceber que o modelo que mais se adequa aos 

dados obtidos foi o modelo de Yagcioglu et al., pois os pontos do mesmo, estão bem próximos do 

modelo experimental. Entretanto, os outros modelos utilizados, também tiveram uma 

aproximação significativa com os dados experimentais, revelando-se assim, que todos os modelos 

se mostraram satisfatórios a temperatura de 50ºC. 

A Tabela 2, mostra os resultados dos parâmetros obtidos nos modelos de Page, Lewis, 

Henderson and Pabis e Yagcioglu et al.: 

Resultados Estatísticos de Análises de Modelagem, com a temperatura de 50°C 

Modelos: Constante do 

modelo 
R N a C 

Page k = 0,001209 0,9983 1,075822224   

Lewis k = 0,001938 0,9973    

Yagcioglu et al. k = 0,001570 0,9994  1,07127 -0,08867 

Henderson and 

Pabis 
k = 0,001982 0,9975  1,01737  

Tabela 2: Resultados dos parâmetros nas equações de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Yagcioglu et al 
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Verifica-se, que em todos os modelos analisados, houve um ajuste satisfatório aos dados 

de secagem, pois foram obtidos elevados valores do coeficiente de determinação (R), superiores a 

98%. Indicando, dessa forma, de acordo com Mohapatra & Rao (2005) e Madamba et al. (1996), 

serem adequados para a descrição do processo, onde o melhor valor obtido para (R), pode ser 

observado no modelo de Yagcioglu et al, seguido pelo modelo Page. 

5 CONCLUSÃO  

A cinética de secagem para as sementes do cártomo, mostrou-se satisfatória, devido ao 

decaimento da umidade e da temperatura de secagem utilizada. Dessa forma, pode ser observado 

um ajuste de modelagem, visto que, a umidade de base seca também decaiu ao aumento do 

tempo de secagem.  

Notou-se também, que todos os modelos utilizados na modelagem apresentaram 

resultados significativos, sendo assim, podemos afirmar que o presente trabalho atingiu todos os 

parâmetros desejados.  
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RESUMO 

Diversas espécies de plantas vêm sendo estudadas 
para o fornecimento de óleo para produção de 
bicombustíveis, o Cártamo apresenta um potencial 
para a produção de biocombustíveis, suas sementes 
possuem cerca de 30% de óleo, que pode ser usado 
como matéria prima para produção. Conhecimento a 
ser considerado na produção de sementes é a sua 
longevidade, esta que, pode ser controlada por 
métodos adequados de secagem e armazenamento. 
Fatores de degradação dos alimentos e grãos estão 
intrisecamente ligados ao teor de água existentes nos 
mesmos, dentre os processos conservatórios 
aplicados a sua conservação destaca-se a secagem 

que dispõe de uma variedade de métodos 
empregado nessa prática. O uso de estufas para 
secagem é um método economicamente viável e de 
simples operação, quando comparada com outros 
existentes. Modelos matemáticos descrevem a 
cinética de secagem de substâncias e estes visam 
representar o comportamento de diferentes 
produtos durante a realização do processo. Contudo, 
o presente trabalho busca analisar a cinética de
secagem das sementes do cártamo (Carthamus
tinctorius L.), comparando com diferentes modelos
matemáticos para que possa se comprovar a eficácia
desse método.

PALAVRAS-CHAVE: Secagem, Teor de água, Cinética de secagem, Cártamo, Estufas. 

MATHEMATICAL MODELS ADJUSTMENT TO KINETIC DRYING OF SAFFLOWER 
SEEDS ( CARTHAMUS TINCTORIUS L.) A 60 ° C 

ABSTRACT 

Several plant species have been studied for 
the supply of oil to the production of biofuels, 
Safflower has a potential for the production of 
biofuels, the seeds are about 30% oil, which can be 
used as raw material for production. Knowledge to be 
considered in the production of seeds is their 
longevity, that this can be controlled by appropriate 
drying and storage methods. Degradation factors of 
food and grains are intrinsically connected to the 
existing water content therein, from the 
conservatories processes applied to conservation 

highlights the drying that offers a variety of methods 
used in this practice. The use of greenhouses for 
drying is an economically viable method and simple 
operation compared to other existing. Mathematical 
models describe the drying kinetics of substances and 
these are intended to represent the performance of 
different products during the course of the process. 
However, this study seeks to analyze the drying 
kinetics of the safflower seeds (Carthamus tinctorius 
L.), comparing with different mathematical models so 
you can prove the effectiveness of this method.

KEY-WORDS: Drying, Water content, drying kinetics, Safflower, Greenhouses. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cerca de 40% de toda a energia consumida no mundo provém de combustíveis de origem 

fóssil, esta que possuem suas reservas esgotáveis. Portanto, a busca por fontes renováveis de 

energia é imprescindível na atualidade. Assim, os óleos vegetais se destacam como alternativa 

para a substituição dos tradicionais combustíveis originados do petróleo (FERRARI; OLIVEIRA; 

SCABIO, 2005). 

Várias espécies de plantas vêm sendo estudadas com o objetivo de fornecimento de óleo 

para produção de biocombustíveis, dentre estas, pode se destacar o Cártamo, que apresenta este 

potencial de fornecimento dessa matéria-prima para a produção de biocombustíveis. 

O Cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma espécie da família Asteraceae cultivada no 

mundo todo devido a sua importância medicinal e industrial. As folhas, pétalas e sementes de 

Cártamo possuem propriedades medicinais e terapêuticas. Suas sementes, que possuem cerca de 

30% de óleo, que o torna uma planta com um grande potencial na produção de biodiesel 

(CARNEIRO et al., 2012). 

No Brasil, há disponibilidade de três cultivares dessa espécie (o cártamo), que geralmente 

são utilizadas como ornamentação. Porém essa cultura ainda é pouco estudada em relação à sua 

fenologia, cultivo, produção e qualidade de sementes. Apresentando um ciclo produtivo de cerca 

de 140 dias o Cártamo oleaginoso apresenta uma produção aproximadamente de 1.000 a 3.000 

quilos de semente por hectare, em cultivo de verão. O cártamo ainda demonstrou suportar bem 

as condições severas de estiagem (CORREIO RIOGRANDENSE, 2006). 

Um fator importante a ser avaliado na produção de sementes é a sua longevidade. Que 

consiste no período de tempo em que as sementes se mantêm viáveis e suas características 

biológicas intactas, que dependem de vários fatores externos e internos como umidade, 

temperatura, luminosidade, aeração, tempo de estocagem ou qualidade inicial da semente, 

quantidade de reserva, teor de óleo, entre outros. A deterioração das sementes pode ser 

parcialmente controlada por métodos adequados de produção, colheita, secagem, beneficiamento 

e armazenamento (FLORIANO, 2004).  

Entretanto, os estudos a respeito da secagem de substâncias, possibilitam conhecimentos 

sobre o comportamento dos fenômenos de transferência de calor e massa do material biológico 

com o elemento de secagem, geralmente o ar atmosférico que pode ser aquecido ou não, 

fenômenos estes, que são imprescindíveis para qualquer estudo relacionados ou até mesmo 

operações e simulações de sistemas de secagem e secadores (CORREA et al., 2003).  

Deste modo, a utilização de modelos matemáticos, que simulam o processo de secagem 

realizado em secadores que operam em alta temperatura, proporciona uma importante 

ferramenta nas áreas que trabalham com secagem e armazenagem de grãos (QUEIROZ et al., 

1999). 
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Diante disto, o presente trabalho busca analisar a cinética de secagem das sementes do 

cártamo (Carthamus tinctorius L.), comparando com diferentes modelos matemáticos para que 

possa se comprovar a eficácia desse método.    

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cártamo (Carthamus tinctorius L.) 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma planta da família Asteraceae originária da Ásia, 

onde era utilizada para tingir seda, além de ser muito apreciada no Oriente pela composição 

química do seu óleo, a qual é rica em ácidos graxos (POLUNIN, 1991). 

Estudos realizados por Ravikumar et al. (2005) revelaram baixa variabilidade genética nas 

variedades cultivadas. No entanto, as espécies selvagens apresentam alto polimorfismo, sugerindo 

utilidade destas espécies em hibridação interespecífica para gerar maior variabilidade (KUMARI, 

2009).  

Em meados do século passado, a espécie ganhou o mundo e seu cultivo foi ampliado para a 

Ásia, Europa, Austrália e nas Américas, esse reconhecimento se deve ao fato deste vegetal ser 

uma fonte de óleo de boa qualidade, e com aplicabilidade em diversos tipos de indústrias 

(SEHGAL; RAINA, 2005).   

2.2. Cinética de secagem das sementes 

Dentre os processos conservatórios aplicados a alimentos, a secagem, possui a vantagem 

de ser um método economicamente viável e de simples operação, quando comparada com a 

refrigeração, irradiação, tratamentos químicos, entre outros (ROSSI e ROA, 1980). 

O objetivo principal do processo de secagem é a retirada parcial da água de produtos, por 

meio de dois processos que ocorrem concomitantemente: a transferência de massa (água) do 

material para o ar e a transferência de calor do ar para o material (FOUST et al., 1982). 

Baudet, Villela e Cavariani (1999) e Ohja (1974) se referem à secagem de sementes como 

um processo de extrema importância para o armazenamento de sementes. É também o processo 

comercial mais utilizado para a preservação, pois permite a redução do teor de água em níveis 

adequados mantendo a qualidade fisiológica, química, a boa aparência e a qualidade inicial 

nutritiva do grão. 

Existem alguns parâmetros que influenciam diretamente a taxa de secagem, estes são: 

temperatura e umidade relativa do ar, temperatura e fluxo do ar de secagem, teor de água inicial, 

histórico do produto e fluxo do produto no secador (ANDRADE, et al. 2006). 

Na literatura existem modelos matemáticos que descrevem cinéticas de secagem e estes 

visam representar o comportamento de diferentes produtos durante a realização do experimento 

(MÖHLER, 2010). A maioria das equações cinéticas que são utilizadas por diversos autores, não é 

linear, este fato dificulta a estimação de parâmetros. O conhecimento da cinética para a secagem 
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de materiais orgânicos nas mais variadas condições é de extrema importância para a escolha do 

modelo do equipamento e modelagem adequada para o processo (BARROZO et al., 2004). 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1. COLETA E DEBULHAGEM DO MATERIAL VEGETAL

O material vegetal foi coletado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte - IFRN, Campus Apodi e em seguida foi feita a debulhagem manual para 

retirada das sementes, com as quais foi realizado o experimento. 

3.2. REUMIDIFICAÇÃO DAS SEMENTES 

As sementes foram colocadas em uma malha que cobria um recipiente o qual continha 

uma solução de cloreto de sódio (NaCl) 1 M, e por ser higroscópico retira umidade do ar e repassa 

às sementes, após 5 dias o material foi retirado deste sistema. 

3.3. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA 

Tomou-se em um recipiente 40 g de sementes já reumidificadas, e colocou-se em uma 

estufa a 105°C durante 24 h, após esse período o material foi retirado e pesado para que a massa 

de água fosse determinada. 

3.4. SECAGEM DAS SEMENTES 

Foi pesado em uma capsula de porcelana aproximadamente 100 g de sementes 

reumidificadas, e colocou-se em uma estufa QUIMIS® com fluxo forçado de ar a 60°C, a cada 10 

minutos realizava-se uma nova pesagem utilizando uma balança analítica de precisão, onde foram 

obtidos dados para relacionar a massa da amostra com o tempo de secagem. O experimento 

continuou até que a semente atingisse a umidade de equilíbrio dinâmico (OLIVEIRA JUNIOR, 2014) 

3.5. ANÁLISE DOS DADOS DE SECAGEM 

O ajuste dos dados se deu de acordo com quatro modelos matemáticos a seguir: 

Page: RU = Exp(-K.tn) 

Lewis: RU = exp(-K.t) 

Henderson and Pabis: RU = a exp(-K t) 

Midilli and Kucuk: RU = a.exp(-K.tn)+b.t 

Inicialmente, os parâmetros das equações foram estimados em cada temperatura, 

utilizando uma análise de regressão não linear pelo método dos mínimos quadrados, no software 

STATISTICA versão 7.0 para Windows. A dependência constante de secagem e dos parâmetros, 
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obtidos através do software de acordo com o modelo utilizado, em relação à temperatura foram 

investigadas ao plotar os valores estimados em função desta variável. As tendências foram 

visualmente analisadas e adequadas equações foram propostas (OLIVEIRA JUNIOR, 2014). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização dos procedimentos preliminares (debulhagem e reumidificação), 40,011 

g de sementes foram colocadas em estufa por um período de 24 h a 105°C, esse processo garante 

a evaporação de toda massa de água presente no material a ser seco. Realizada esta etapa, pesou-

se o material e então calculou-se a diferença entre a massa final e a inicial, logo esta diferença foi 

a massa de água evaporada, que foi igual a 5,825 g. 

Logo após a obtenção do teor de umidade, uma amostra de 100,001 g do material foi 

colocada em estufa a 60° C, e a cada 10 minutos realizava-se uma nova pesagem, para que se 

pudesse avaliar a perda de umidade em função do tempo. Através da relação da massa de água 

pela massa seca obteve-se a umidade em base seca, expressa em função do tempo no gráfico que 

segue (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Umidade em base seca em função do tempo de secagem em minutos. 

 

Através da análise do gráfico acima, pôde-se observar um decréscimo da umidade com o 

passar do tempo, o que já era esperado, pois estava em um ambiente fechado a uma temperatura 

considerada elevada, quando comparada a ambiente. 

Foram estimados os valores dos parâmetros para os modelos utilizados, a partir do ajuste 

dos dados experimentais que se deram através do uso do programa de estatística STATISTICA 7.0. 
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Os parâmetros obtidos para os modelos ajustados, com os seus respectivos coeficientes de 

correlação são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados das estimações dos parâmetros das equações aplicadas à secagem. 

 

MODELOS 

PARÂMETROS 

A k N b R 

Page - 0,0062 0,9495 - 0,9955 

Lewis - 0,0048 - - 0,9951 

Henderson And 

Pabis 
0,9754 0,0046 - - 0,9955 

Midilli And Kucuk 0,9928 0,0061 0,9526 -0,000006 0,9956 

 

Através da análise dos resultados obtidos, pode-se observar que os dados da secagem do 

Cártamo ajustaram-se bem aos modelos com os quais foram comparados, tal fato comprova-se 

pelos coeficientes de relação (R) que em todos os casos foram próximo a 1. E todos os demais 

parâmetros apresentaram a mesma ordem de grandeza quando comparados entre si, isso 

reafirma a constatação de que o experimento realizado adequou-se aos modelos utilizados. 

O gráfico 2 expressa os valores experimentais ajustados aos modelos matemáticos, 

ajustados pelo STATISTICA 7.0. 

Gráfico 2 - Curvas da relação de umidade (M) em função do tempo de secagem em  minutos – Dados experimentais 

obtidos pelos modelos de Page, Lewis, Henderson and pabis e Midilli and Kucuk. 
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Como pode ser visualizado no gráfico acima, os dados experimentais a temperatura de 

60°C ajustaram-se muito bem a todos os modelos analisados. Podendo-se ser adotada a 

temperatura estudada para a secagem desse tipo de semente, visto que o gasto de energia para 

atingir essa temperatura é menor. 

Mediante a proximidade dos pontos dos modelos analisados, para uma melhor 

visualização, foi necessário comparar os dados experimentais isoladamente com cada modelo. 

Estes, podem ser visualizado nos gráficos 3, 4, 5 e 6. 

Gráfico 3 - Relação de umidade em função               Gráfico 4 - Relação de umidade em função do 
tempo de secagem - modelo de LEWIS.         do tempo de secagem - modelo de PAGE.

 

Gráfico 5 - Relação de umidade em função do              Gráfico 6 - Relação de umidade em função do 
tempo de secagem modelo de HENDERSON AND                       modelo de  MIDILLI AND KUCUK. 
PABIS.         

 

 

Analisando os quatro modelos utilizados, diante dos parâmetros analisados pode-se 

observar que todos os modelos se adequaram para descrever a curva de secagem das sementes 

do cártamo, quando comparado a secagem realizada por Souza et al. (2004) com grãos de feijão 

macassar, que também utiliza a mesma temperatura de 60°C, e que este se apresentam 

superiores. 
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Os resultados encontrados por Souza et al. (2004) foram ajustados ao modelo de Page e 

podem ser observados no gráfico que segue: 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico com curvas de secagem do feijão macassar a varias temperatura. 

Comparando a modelagem de Page da literatura acima, o presente trabalho descreve 

melhor a curva de secagem à temperara de 60°C, uma vez que, observou-se que o “R” do modelo 

de Page para as secagem das sementes do cártamo foi de 0,9955 comparado com 0,9822 

apresentado por Sousa et al. 2004.       

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos são de suma importância, pois há uma limitação na literatura a cerca 

deste tema utilizando as sementes de cártamo. Este trabalho também servirá como controle de 

armazenagem de sementes/grãos a serem utilizados para indústrias tanto de alimentos como de 

biocombustíveis. 

Percebeu-se ainda com o experimento, que foi necessário cerca de 440 minutos a uma 

temperatura de 60°C para que aproximadamente 100g de sementes de cártamo fosse 

completamente seca em uma estufa com fluxo forçado de ar.     

As curvas de secagem ajustadas aos modelos utilizados (Lewis, Page, Henderson and pabis 

e Midilli and Kucuk) representaram muito bem a secagem em camada fina das sementes de 

cártamo à temperatura de 60°C, e isto foi comprovado comparando-se as curvas dos dados 

obtidos com as dos modelos matemáticos, constatando-se que as mesmas quase se 

sobrepuseram. 
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RESUMO 

A secagem dos produtos agrícolas é um processo 
utilizado para assegurar a qualidade e a estabilidade 
durante o armazenamento desses alimentos. Tendo 
em vista um estudo do Cartamos tinctorius L. 
(Cártamo) que é uma espécie vegetal cultivada há 
mais de dois milênios e ultimamente vem sendo 
cultivado em, praticamente, todos os continentes. A 
secagem é uma das etapas do pré-processamento 
dos produtos agrícolas que tem por finalidade retirar 
parte da água contida neles. Desse modo, o presente 
trabalho teve como objetivo ajustar diferentes 

modelos matemáticos aos dados experimentais da 
secagem da semente do Cartamos tinctorius L. 
(Cártamo) a 70 °C, bem como, selecionar aquele que 
melhor representa o fenômeno através do software 
Statistica 7. Esse trabalho foi de suma relevância, pois 
o mesmo proporcionou um estudo com o Cártamo,
planta que ainda é pouco estudada na literatura,
realizando uma análise da mesma, estudando sua
cinética de secagem e promovendo comparações
matemáticas com modelos já conhecidos.

PALAVRAS-CHAVE: Cártamo, Cinética, Modelos Matemáticos, Secagem. 

ANALYSIS OF ADJUSTMENT MATHEMATICAL DATA OF EXPERIMENTAL 
KINETIC DRYING OF CARTAMOS SEEDS TINCTORIUS L. (SAFFLOWER) At 70 °C 

ABSTRACT 

The drying of agricultural products is a process used 
to ensure the quality and the stability during storage 
of such foods. With a view to study the Cartamos 
tinctorius L. (Safflower) which is a species cultivated 
for over two millennia, and lately has been cultivated 
in virtually every continent. Drying is one of the 
stages of pre-processing of agricultural products is 
intended to remove part of the water contained in 
them. Thus, this study aimed to fit different 
mathematical models to experimental data of drying 

the Cartamos tinctorius L. seed (Safflower) at 70 ° C 
as well, select the one that best represents the 
phenomenon through the Statistica software 7. This 
work was of paramount importance, because it 
provided a study with Safflower, plant that is still little 
studied in the literature, performing an analysis of it, 
studying its drying kinetics and promoting 
mathematical comparisons with models already 
known.

KEY-WORDS: Drying, Kinetics, Mathematical Modeling, Safflower. 
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1 INTRODUÇÃO 

A humanidade desde a antiguidade tem-se preocupado em racionalizar as fontes de 

alimentos. Desse modo, desenvolveu empiricamente métodos artesanais de conservação e de 

transformação de alimentos (PARK et al., 2006). 

A remoção de água de alimentos sólidos surgiu como uma forma de reduzir a atividade da 

água para inibir o crescimento microbiano, evitando a deterioração dos mesmos. Assim, a 

remoção desse líquido, passou a ter grande importância na redução dos custos energéticos, de 

transporte, embalagem e armazenagem destes alimentos (PARK et al., 2006). 

A secagem dos produtos agrícolas é um processo utilizado para assegurar a qualidade e a 

estabilidade durante o armazenamento desses alimentos. A diminuição da quantidade de água do 

produto ameniza a atividade biológica e as mudanças químicas e físicas que ocorrem no período 

de pós-colheita. A conservação pela secagem fundamenta-se no fato de que tanto os 

microrganismos como as enzimas e todo o mecanismo metabólico necessitam de água para suas 

atividades, sendo assim, com a redução da quantidade de água disponível até níveis seguros para 

armazenagem, serão reduzidos a atividade de água, a velocidade das reações químicas no produto 

e o desenvolvimento de microrganismos (CHRISTENSEN; KAUFMANN, 1974). 

 No estudo de sistemas de secagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

equipamentos utilizados para a secagem de grãos, dimensionamento, otimização e determinação 

da viabilidade da aplicação comercial, é de fundamental importância a simulação e a obtenção de 

informações teóricas a respeito do comportamento de cada produto durante a remoção de água 

(GONELI et al., 2007). Para a simulação, cujo princípio se fundamenta na secagem de sucessivas 

camadas delgadas do produto, utiliza-se um modelo matemático que representa, 

satisfatoriamente, sua perda de água durante o período de secagem (BERBERT et al.; 1995). As 

curvas de secagem em camada delgada variam com a espécie, variedade, condições ambientais, 

métodos de preparo pós-colheita, entre outros fatores (GONELI et al., 2007).  

O Cartamos tinctorius L. (Cártamo) é uma espécie vegetal cultivada há mais de dois milênios 

e ultimamente vem sendo cultivado em, praticamente, todos os continentes. Esta cultura é uma 

alternativa para a produção de óleo, para utilização na alimentação humana e na indústria para 

diversos fins (SILVA, 2013). 
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                                                                a)                                                                            b) 

Figura 1 e 2 :  a) Cartamos tinctorius L. (Cártamo);  b) Semente do Cartamos tinctorius L. (Cártamo) 

Fonte: http://querosaude.com.br/beneficios-oleo-de-cartamo/ 

Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo ajustar diferentes modelos 

matemáticos aos dados experimentais da secagem da semente do Cartamos tinctorius L. (Cártamo) 

a 70 °C, bem como, selecionar aquele que melhor representa o fenômeno através do software 

Statistica 7. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A secagem é uma das etapas do pré-processamento dos produtos agrícolas que tem por 

finalidade retirar parte da água contida neles. É definida como um processo simultâneo de 

transferência de calor e massa (umidade) entre o produto e o ar de secagem. A remoção da 

umidade deve ser feita em tal nível que o produto fique em equilíbrio com o ar do ambiente onde 

será armazenado e deve ser feito de modo a preservar a aparência, as qualidades nutritivas e no 

caso de grão a viabilidade com semente (SILVA; AFONSO; DONZELLES, 2008). 

A secagem tem por finalidade diminuir um líquido volátil contido num corpo não volátil, 

através de evaporação, assim, é uma operação na qual a atividade de água de um alimento é 

diminuída pela remoção da água, através de sua vaporização (PARK et al., 2006). 

Essa redução do teor de água é obtida pela movimentação da água decorrente de uma 

diferença de pressão de vapor d’água, entre a superfície do produto a ser seco e o ar que o 

envolve. A condição para que um produto seja submetido ao processo de secagem é que a 

pressão de vapor sobre a superfície do produto (Pg) seja maior que a pressão do vapor d’água no 

ar (Par) de secagem (ANDRADE, 2003; JAYAS; WHITE; MUIR, 1995). 

Desse modo, o processo de secagem fundamenta-se na remoção de grande parte da água 

contida no produto a determinado nível, ocasionando condições desfavoráveis à continuidade de 

suas atividades metabólicas e ao desenvolvimento de micro organismos (MARTINAZZO et al., 

2007). 
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No processamento de grãos, a secagem do excesso de água proporciona condições 

adequadas para o beneficiamento, armazenamento e comercialização desse produto. Dentre as 

práticas de pós-colheita, a secagem é uma das mais importantes, pois ao diminuir o teor de água 

do produto diminui o risco de infestação por microorganismos e a ocorrência de reações 

enzimáticas preservando-lhes a qualidade, o valor nutritivo e ainda assegurando o poder 

germinativo (ANDRADE et al., 2006). 

O teor de água final para o armazenamento é o valor máximo com o qual o produto pode 

ser armazenado por períodos pré-determinados, sem que ocorram danos, variando conforme o 

tipo de produto. De modo geral, os grãos, têm sua faixa ótima de teores de água para 

armazenamento compreendida entre 11 e 13% (ANDRADE et al., 2006). 

Há alguns parâmetros que influenciam na taxa de secagem, são eles: temperatura e 

umidade relativa do ar ambiente; temperatura e fluxo do ar de secagem; teor de água inicial; 

histórico do produto; fluxo do produto no secador (ANDRADE et al., 2006).  

3 METODOLOGIA 

A metodologia Experimental aborda a caracterização e a preparação da matéria prima, 

obtenção das curvas características e a secagem das sementes em estufa com circulação de ar, 

bem como, a formulação das modelagens dos resultados das secagens feita em experimento 

comparando-as com os modelos de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Page Modificado. 

3.1     Materiais  

 Sementes de Cártamo 

 Solução de NaCl 1M (Cloreto 

de Sódio) 

 Tela  

 Caixa  

 Estufa da marca Quimib 

 Cadinho 

 Balança de precisão analítica 

 Paquímetro

 

3.2 Coleta do Material Vegetal 

 Os grãos de cártamo secos e in natura foram fornecidos pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Apodi.  

3.3 Umidificação das Sementes 

Para esta etapa, as sementes do cártamo foram umidificadas com uma solução salina de 

NaCl (Cloreto de Sódio) 1M (molal) em recipiente hermeticamente fechado durante 72 h em uma 

temperatura de 20°C. 
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3.4      Obtenções da Umidade em Base Seca e Secagem na Estufa 

Para a obtenção da Umidade em Base Seca, o cártamo foi colocado em uma estufa com 

temperatura de 105ºC durante 24 horas.  

As sementes do cártamo foram colocadas em um cadinho, logo após foram pesadas em 

uma balança analítica, posteriormente foi medida a sua espessura com um paquímetro.  

Para a secagem das sementes na estufa, foi utilizada uma estufa com circulação de ar e 

com controle de temperatura do ar, ver figura 3. Na qual foram pesadas 100g gramas de semente 

de cártamo em um cadinho, e colocado na estufa á 70 °C, e as pesagens da semente eram feitas a 

cada 10/dez minutos. 

 

Figura 3: Estufa da marca Quimib utilizada na secagem das sementes do cártamo a 70°C 

Fonte: Elaborada pelos autores 

3.5 Modelagem do Experimento 

Foi utilizado o software Statistica 7, para a modelagem matemática do experimento das 

sementes do cártamo comparando-as com os modelos de Page, Lewis, Henderson and Pabis e 

Page Modificado, demostrados na tabela abaixo. 

Tabela 1: Modelos Matemáticos 

Nome do Modelo Equação do Modelo 

Lewis MR= exp(– kt) 

Page MR= exp(– ktn) 

Page Modificado MR= exp[– (kt)n] 

Henderson and Pabis MR= aexp(– kt) 

Fonte: (GUNHAM et al., 2005) 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a coleta das sementes do cártamo, a mesma foi umidificada com uma solução salina 

de NaCl 1M, durante 72 horas, a uma temperatura de 20°C. Essa umidificação ocorreu da seguinte 

maneira, as sementes foram colocadas em uma caixa com uma tela separando as sementes da 

solução salina, essa solução teve o objetivo de umidificar as sementes para que posteriormente 

ocorresse o processo de secagem das mesmas.  

Após umidificação foram colocadas 40,011g da semente do cártamo em uma estufa com 

temperatura de 105ºC durante 24 horas para determinar a Umidade em Base Seca. 

Posteriormente a esse período, as sementes novamente foram pesadas com o intuito de obter a 

perda de água durante esse tempo, na qual constou uma massa final de sementes de 34,186g, 

sendo assim a massa de água perdida foi de 5,825g. 

A partir da coleta desses dados foi possível medir a Umidade em Base Seca na qual foi 

calculada da seguinte forma, a Umidade em Base Seca inicial é igual a massa de água, dividida pela 

massa final das sementes, como pode-se observar na tabela abaixo. 

Tabela 2: Cálculo da Umidade em Base Seca 

Ubsi= MH2O / Mfs 

Onde, 

Ubsi: Umidade em Base Seca inicial; 

MH2O: Massa de água perdida; 

Mfs: Massa final da semente 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Tabela 3: Cálculo da Umidade em Base Seca da semente do cártamo após 24h- 105°C 

Ubsi= 5,825g / 34,186g 

Ubsi= 0,170391g 

Dados, 

Ubsi: ? 

MH2O: 5,825g 

Mfs: 34,186g 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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A partir do valor da Ubsi a 105°C foi possível realizar os cálculos para ser montada a tabela 

dos dados experimentais da semente do cártamo a 70°C, onde a secagem das sementes nessa 

temperatura foi realizada em uma estufa com controle de temperatura do ar, as mesmas foram 

manuseadas em um cadinho contendo 99,995g e pesadas a cada 10min em uma balança analítica 

para verificar a Massa de água perdida das sementes durante o experimento. Onde a espessura da 

semente foi medida com um paquímetro, contendo uma espessura de 34,30 mm. 

Assim, os cálculos nas tabelas abaixo demonstram a MH2O perdida nessa temperatura. 

Tabela 4: Fórmulas para calcular a Massa de água perdida e a Massa de sólido seco 

Ubs= MH2O / Mss 

Ubs= MH2O / Ms - MH2O 

Mss= Ms - MH2O 

Onde, 

Ubs: Umidade em Base Seca; 

MH2O: Massa de água perdida; 

Mss: Massa do sólido seco; 

Ms: Massa da inicial da semente; 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Com a realização desses cálculos e com os dados obtidos foi calculado a Ubs das sementes 

do cártamo a cada 10/dez minutos. E a partir dos valores das Umidades em Base Seca 

encontradas, foi possível calcular o M (Razão de Umidade) também a cada 10/dez minutos, onde 

esses valores foram analisados pelo software Statistica 7 e comparado com os modelos 

matemáticos de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Page Modificado. 

Percebeu-se que a perda de água das sementes do cártamo no início do experimento era 

bastante perceptível, pois a média de Massa de água perdida no início era de 0,712g – 0,544g, e 

no final variou de 0,114g – 0,046g. Isso é decorrente da massa de água que a semente continha 

quando foi umedecida.  

A partir dos valores de M (Razão de Umidade) das sementes a 70°C foi possível realizar 

uma análise matemática com os modelos de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Page Modificado, 

na qual se pode verificar qual melhor representa esse experimento. 
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Tabela 5: Modelagem das sementes do cártamo a 70°C com modelos matemáticos 

Modelo K (min
-1

) A n R
2
 

M (Page) 0,0094 - 0,9840 0,9954 

M (Lewis) 0,0058 - - 0,9944 

M (Henderson and Pabis) 0,0057 0,9840 - 0,9946 

M (Page modificado) 0,0059 - 0,9074 0,9954 

Fonte: Elaborada pelos autores 

A relação dos valores de M (Razão de Umidade) analisados no software Statistica 7 com os 

modelos matemáticos de Page, Lewis, Henderson and Pabis e Page Modificado, observados na 

tabela 7, quando comparados aos valores obtidos no estudo de Gunham et al., 2005, pode-se 

verificar que o mesmo segue a mesma coerência de valores obtidos com o trabalho analisado. 

Bem como, os coeficientes de correlação (R2) apresentam valores próximos aos de em Gunham et 

al., 2005, nos modelos matemáticos estudados. Assim, é possível contatar que o trabalho 

apresentou bons resultados, visto que, os valores examinados são semelhantes, porém, é 

importante ressaltar que o trabalho de Gunham et al., 2005 estuda a secagem das folhas do louro 

(Laurus nobilis L.) e o presente trabalho estudou a secagem das sementes do cártamo (Cartamos 

tinctorius L.). 

Gráfico 1 : Cinética de secagem da semente do cártamo a 70°C 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Como se pode observar no gráfico 1 de cinética de secagem da semente do cártamo a 70° 

C, com o passar do tempo, a Umidade em Base Seca diminui, visto que a água contida na semente 

evapora.  
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Gráfico 2 : Modelagem da semente do cártamo a 70°C com modelos matemáticos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

De acordo com o gráfico 2 de modelagem da semente do cártamo a 70°C com modelos 

matemáticos, de forma geral, todos as modelagens feitas com a secagem experimental das 

sementes apresentaram bons resultados, pois se adequaram com as curvas, se diferenciando 

apenas no final da curva com os modelos de Henderson and Pabis e Lewis. 

5  CONCLUSÃO 

A cinética de secagem das sementes do Cártamo a 70° C mostrou-se satisfatória, visto que 

houve um abaixamento da umidade da semente com o passar do tempo. Com relação às 

modelagens da semente quando comparadas aos modelos matemáticos estabelecidos, essas se 

mostraram adequadas, pois foi verificada uma semelhança entre as mesmas, decaindo a Umidade 

em Base Seca da semente com a temperatura no decorrer do tempo.  

Contudo, esse trabalho foi de suma relevância, pois o mesmo proporcionou um estudo 

com o cártamo, planta que ainda é pouco estudada na literatura, realizando uma análise da 

mesma, estudando sua cinética de secagem e promovendo comparações matemáticas com 

modelos já conhecidos. 
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RESUMO	  

PALAVRAS-CHAVE:	  Artesanato,	  feira,	  FIART,	  sustentabilidade.	  

O  presente  artigo  teve  como  objetivo  analisar  a  
Feira  Internacional  de  Artesanato  (FIART)  como  
atrativo  e  vetor  de  promoção  do  artesanato  
potiguar.  Trata, se  de  uma  pesquisa  aplicada,  
seguida  de  uma entrevista  aberta,  participativa,  
com  abordagem  qualitativa.  Foi  entrevistado  o  
organizador  e  proprietário  do  evento, visando 
conhecer as particularidades da feira e assim 
determinar a sua importância para a cidade. 

De� acordo� com�  os�  resultados�  obtidos,�  percebeu, 
se�  que�  a�  feira�  exerce�  importante�  influência�  na�  
economia�  local,� além�  de�  contribuir�  para�  a�  
valorização�  do�  artesanato/artesão�  potiguar�  e�  
promoção�  dos�  mesmos,�  ganhando�  visibilidade�  
internacional.�  A�  FIART�  traz�  benefícios�  e�  
movimenta�  a�  cidade,�  marcando�  o�  calendário�  
oficial�  de�  eventos.�

This  article  aims  to  analyze  the  International  
Handicrafts  Fair  (FIART)  as  attractive  and  vector  
promoting  Natal  crafts.  It  is  an  applied  research  
followed  by  an  open  interview,  participatory,  with  
a qualitative  approach.  He  was  interviewed  the  
owner  and  organizer  of  the  event  in  order  to  
know  the  particularities  of  the  fair  and  thus  
determine  its  importance  to  the  city. 

According  to  the  results,  it  was noticed that the fair 
has an important influence on the local economy, and 
contribute to the appreciation of craft / artisan Natal 
and promotion there of, gaining international 
visibility. The FIART beneficial and moves the city, 
marking the official calendar of events. 

KEY-WORDS: Crafts, fair, FIART, sustainability. 
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1  INTRODUÇÃO
Realizada� anualmente� desde� 1996,� a� Feira� Internacional� de� Artesanato� –� FIART� � � é�

considerada� uma� das� feiras� de� artesanato� mais� sólidas� e� importantes� do� país,� sendo�
referência� no� setor.� O� evento� acontece� nos� 6.614� m2� do� Pavilhão� das� Dunas,� localizado� no�
Centro� de� Convenções� de� Natal.� A� feira� oferece� aos� visitantes� uma� programação�
diversificada,� que� engloba� a� comercialização� de� produtos� artesanais� oriundos� de� várias�
regiões� do� Brasil� e� de� outros� países.� Os� artesãos� que� participam� da� FIART� têm� origem� em�
diversos� municípios� do� Rio� Grande� do� Norte,� todos� os� estados� brasileiros� e� outros� países,�
como� Bolívia,� Peru,� Espanha,� Itália,� Uruguai,� dentre� outros.� Ademais,� há� apresentação� de�
grupos	  folclóricos	  e	  artísticos,	  desfiles	  de	  moda	  artesanal,	  mostras	  e	  oficinas.	  

O� objetivo� geral� deste� artigo� é� identificar� a� importância� da� FIART� para� a� promoção�
do� artesanato� potiguar,� além� de� verificar� como� ocorre� o� intercâmbio� cultural� durante� a�
feira;� descrever� as� práticas� sustentáveis� presentes� no� evento;� investigar� o� impacto� causado�
na� economia� potiguar. O� interesse� por� esse� estudo� surgiu� após� percebermos� a� dimensão�
da� feira� e� notarmos� que� nunca� havia� sido� elaborado� um� estudo� que� comprovasse� a�
importância� do� evento,� e� conseguimos� observar� o� quão� importante� ele� tornou-‐se	  para� o�
calendário� de� eventos,� atingindo� assim� todos� os� objetivos� apontados.� A� prática� do�
intercambio� cultural,� o� impacto� na� economia,� e� as� práticas� sustentáveis,� começando� pela�
própria	  infraestrutura	  dos	  stands,	  etc.	  	  

A� Fiart� é� um� evento� consolidado� no� calendário� turístico� e� de� eventos� do� Rio� Grande�
do� Norte,� com� reconhecida� valorização� dos� artistas� locais.� É� um� importante� indutor�
econômico� através� da� geração� de� emprego� e� renda� para� artesãos� de� vários� quadrantes.�
Além� de� ter� importância� turística� na� medida� em� que� incrementa� a� alta� estação� em� Natal,�
provocando� nos� visitantes� a� boa� impressão� de� uma� cidade� movimentada� em� todos� os�
aspectos.��
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2  METODOLOGIA
O�  artigo�  foi�  realizado�  para�  avaliação�  das�  disciplinas�  de:�  Introdução�  para�  Eventos,� 

Manifestações� culturais� e� Sustentabilidade,� Desenvolvimento� Regional� e� Diversidade.� Esse� 
foi� um� trabalho� integrado� das� disciplinas� citadas,� no� primeiro� semestre,� primeiro� período� 
do	  curso	  técnico	  subsequente	  em	  eventos	  do	  IFRN	  Campus	  Cidade	  Alta.	  	  	  

Para� que� os� objetivos� fossem� alcançados,� foi� realizada� pesquisa� bibliográfica� e� de� 
campo.� A� pesquisa� bibliográfica� constituiu-‐se	  de� pesquisas� em� livros� e� sites� sobre� eventos,� 
feiras� e� especificamente� o� site� do� evento� escolhido� para� esse� estudo.� Já� a� pesquisa� de� 
campo	  foi	  realizada	  em	  Janeiro,	  durante	  a	  realização	  da	  FIART	  2015.	  
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A� pesquisa� de� campo� englobou� a� realização� de� uma� entrevista� com� o� Coordenador� 
Geral� do� evento,� Neiwaldo� Guedes,� no� escritório� de� sua� empresa,� a� Espacial� Eventos,� onde� 
conversamos� sobre� a� pesquisa� e� obtivemos� as� informações� necessárias� para� desenvolver� o� 
trabalho,� no� mês� de� janeiro� de� 2015.� A� entrevista� teve� duração� de� cerca� de� 30� minutos.� 
Foram� formuladas� perguntas� abertas� para� permitir� uma� maior� liberdade� do� entrevistado.� 
Também� foi� utilizada� a� técnica� da� observação� participativa,� registrada� em� diário� de� campo� 
em� função� de� uma� visita� realizada� pelo� grupo� ao� evento.� Sendo� assim,� trata� se� de� uma� 
pesquisa	  qualitativa.	  

3   REVISÃO	  BIBLIOGRÁFICA
A� expressão� “indústria� de� eventos”� é� bastante� recente� e� não� deve� ter� começado� a�

ser� usada� antes� da� segunda� metade� do� século� XX.� Ainda� assim,� a� necessidade� que� as�
pessoas� têm� de� se� reunir� e� conversar� é� uma� das� coisas� mais� antigas� da� humanidade.� Os�
eventos� ocupam� lugar� de� destaque� na� sociedade� moderna,� sejam� eles� internos� às�
empresas� (reuniões,� vendas,� seminários� de� treinamento,� reuniões� de� cúpula,� conferências�
anuais� de� grande� porte)� ou� reuniões� externas,� que� funcionam� como� veículos� de� interação�
com� determinados� públicos� (coletivas� de� imprensa,� lançamentos� de� produtos,� reuniões�
gerais� anuais,� conferências� técnicas).� “Eventos”� é� um� termo� genérico� que� serve� para�
descrever� um� conjunto� de� inúmeras� atividades� na� área� de� comunicação,� conforme� aponta�
Rogers	  (2011).	  

Segundo� Matias� (2011� p.111),� feira� é� uma� “exibição� pública� com� o� objetivo� de�
venda� direta� ou� indireta,� constituída� de� vários� estandes,� montados� em� espaços� especiais,�
onde� se� colocam� produtos� e� serviços”.� A� União� Brasileira� de� Feiras� (UBRAFE)� classifica� as�
feiras� de� acordo� com� suas� características� e� abrangência.� A� autora� esclarece� o� conceito� de�
feira� como� um� evento� de� exposição� de� produtos� ou� serviços� que� serão� vendidos� ao� público�
de� acordo� com� sua� temática.� Para� Zanella� (2010),� as� feiras� são� eventos� de� caráter�
comercial� e� de� grande� porte� que� reúnem� fornecedores,� fabricantes,� vendedores,�
compradores� ou� clientes,� consumidores� ou� usuários,� entidades� de� fomento,� financeiras,�
bancos� etc.,� para� estabelecer� contatos� comerciais,� apresentação� ou� exposições� de�
produtos,� bens,� serviços� e� apresentação� ou� lançamento� de� novas� tecnologias.� É� esse�
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entendimento� que� norteia� a� elaboração� da� presente� pesquisa.� Ainda� Segundo� o� autor,� o�
principal	  objetivo	  de	  uma	  feira	  é	  proporcionar	  contatos	  com	  os	  canais	  de	  comercialização.	  	  
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4   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÕES
A�  partir�  da�  entrevista�  realizada�  percebe-‐se	   o�  quanto�  as�  feiras�  e�  eventos�  como�  a�

FIART,� principalmente� abertos� ao� público� em� geral� são� importantes,� tanto� pelo� incentivo�
ao� artesanato� local,� como� pela� movimentação� da� economia,� contemplando� toda� a� cadeia�
produtiva� do� setor� (desde� o� trabalhador� informal� até� a� organização).� Analisa-‐se	  também� o�
destaque� da� FIART� como� uma� marca� de� promoção� reconhecida� no� mercado,� servindo� de�
referência� para� outros� eventos� da� cidade.� Um� evento� que� surgiu� a� partir� da� ideia� de� lançar�
um� produto� diferenciado� no� mercado� de� eventos,� mas� com� o� jeito� do� povo� potiguar� e� que�
houvesse� também� um� intercâmbio� cultural,� conquistando� assim� parceiros� internacionais�
para� expor� seus� produtos.� A� FIART� está� em� sua� sexta� edição� e� isso� fez� com� que�
percebêssemos� o� sucesso� do� evento� que� a� cada� ano� toma� maior� proporção,� trazendo�
turista� e� movimentando� a� indústria� do� turismo,� trazendo� retorno� aos� setores� de� hotelaria,�
restaurantes,	  etc.	  

O� evento� foi� adquirindo� forma� com� passar� de� suas� edições,� mais� estandes�
montados,� praça� de� alimentação� e� espaço� para� manifestações� culturais� foram� inseridos�
como� mais� opções� de� entretenimento� dentro� da� própria� feira.� A� preocupação� com� o�
aspecto� sustentável� também� foi� pensado� e� planejado,� o� material� utilizado� desde� a�
montagem� dos� estandes� até� um� salão� elaborado� para� expositores� que� possuem� trabalhos�
artesanais,� como� a� reciclagem� e� produtos� que� usem� material� sustentável.� O� intercâmbio�
cultural� é� outro� fator� que� acontece� de� maneira� espontânea,� já� que� participam� expositores�
de� vários� países� interagindo� com� artesãos� da� cidade� e� o� público� final,� tornando� se� um�
ótimo� espaço� para� conhecer� mais� das� outras� culturas� sem� sair� da� cidade,� ou� aqueles� que�
são� de� fora� conhecer� um� pouco� da� cultura� e� do� artesanato� potiguar.� Apesar� dos� aspectos�
positivos� gerados� pelo� evento� verificaram-‐se	   alguns� aspectos� negativos,� como� por�
exemplo,� a� localização� do� centro� de� convenções,� que� dificulta� o� acesso� da� população,� uns�
dos� principais� fatores� é� a� falta� de� transporte� público,� que� leve� as� pessoas� até� o� local,� e� o�
transtorno� causado� pelo� trânsito,� o� estacionamento� possui� número� limitado� causando�
assim� fila� quilométrica� nas� proximidades� da� via� costeira,� devido� à� falta� de� planejamento� no�
trânsito.�
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QUADRO	  I	  –	  Edições	  da	  FIART	  e	  seus	  temas	  

EDIÇÕES	  FIART	   TEMÁTICA	  

Da� Primeira� à� Quarta� edição� (1� à� 4)� “FIART� Mostra� a� sua� Arte”.�

Quinta� edição� (5)� “Natal� 400� Anos”.�

Sexta� Edição� (6)� “As� Mãos� que� Produzem� Arte� Também� Geram� Pão”	  

Sétima� Edição� (7)� “Artesanato:� Inspiração� Divina,� Obra� Humana”�

Oitava� Edição� (8)� “Artesanato� do� Rio� Grande� do� Norte:� uma� Ponte� Para� o�
Futuro”�

Nona� Edição� (9)� ‘’A� Mente� se� Inspira,� as� Mãos� Trabalham� e� o� Coração�
Comemora”�

Décima� Edição� (10)� “Arte,� Artista,� Artesão:� uma� Obra,� uma� Vida,� uma�
profissão”�

Décima� Primeira� Edição� (11)� “A� Arte� do� Povo� em� suas� Mãos”�

Décima� � Segunda� (12)� “Juntos� Somos� Mais� Criativos”�

Décima� Terceira� (13)� “Mostre� a� Cara� da� sua� Arte”�

Décima� Quarta� (14)� “Mãos� que� Produzem� a� Arte� Encantam� o� Mundo”�

Décima� Quinta� (15)� “A� Arte� do� Mundo� na� Vitrine� Potiguar”�

Décima� Sexta� (16)� “Artesanato,� Atividade� de� Fé,� Identidade� de� um� Povo”�

Décima� Sétima� (17)� “Artesanato:� Instrumento� de� Transformação,� Criatividade�
e� Riqueza”�

Décima� Oitava� (18)� “Talento� e� Sensibilidade� para� Moldar� o� Futuro”�

Décima� Nona� (19)� “A� Originalidade� Dá� Forma� à� Novas� Oportunidades”�

Vigésima� Edição� (20)� “O� Entrelaçar� dos� Fios� Tece� Novas� Oportunidades”�
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5	  FIGURAS	  
As� Figuras,� ou� fotos� do� evento,� ilustram� a� preocupação� visual� do� evento,� e� mostram� alguns� dos�
aspectos	  levantados	  nesse	  trabalho.	  

FIGURA	  I	  

*Foto:� Canindé� Soares � Abertura� com� o� Coordenador� do� Evento:� Sr.� Neiwaldo� Guedes�
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FIGURA	  II	  

*Foto:� Marília� Rocha/Nominuto.com�

FIGURA	  III	  

*Foto:� Canindé� Soares
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FIGURA	  IV	  

*Foto:� � João� Maria� Alves/kallynakelly.com

6 CONCLUSÃO	  
Então� chegamos� a� seguinte� conclusão� com� essa� pesquisa,� de� que� eventos� como� a�

FIART�  trazem�  benefícios�  e�  movimentam�  a�  cidade,�  não�  só�  pelos�  fatores�  econômicos,�  mas�  
por�  atrativos�  que�  vão�  além�  do�  nosso�  entendimento.�  Além�  de,�  marcar�  o�  calendário�  de�
eventos,�  tornam, se�  um�  atrativo�  durante�  o�  período�  de�  realização�  e�  promove�  através�  
do�  artesanato� a� cultura� do� povo� potiguar.� � Percebemos� que� o� fator� de� promoção� do� evento�
é� muito�  relevante,�  destacado�  durante�  todo�  o�  processo�  de�  planejamento,�  do�  início�  ao�  
fim,�  ficou�  ainda�  mais�  claro�  com�  o�  QUADRO�  I,�  onde�  desde�  a�  primeira�  edição�  do�  evento�  existe�
uma�  temática�  para�  cada�  edição,�  e�  de�  acordo�  com�  a�  temática�  o�  evento�  se�  molda�  e�  se�  
adapta,� existe� uma� preocupação� de� envolver� desde� os� artesãos� aos� fornecedores,� clientes� e�  
visitantes�  do�  evento,�  para�  promover�  o�  artesanato�  regional�  e�  internacional.�  �  A�  
sustentabilidade�  foi�  outro�  fator�  que�  atendeu�  aos�  objetivos,�  pois�  além�  das�
práticas� sustentáveis�  dentro�  do�  evento,�  com�  reutilização�  de�  materiais�  e�  toda�  a�  
infraestrutura�  de�  estandes�  ser�  desmontável,�  existe�  um�  salão�  dentro�  do�  evento,�  em�
um�  dos�  pavilhões� especialmente� para� os� trabalhos� manuais� com� materiais� reutilizáveis,�
materiais� recicláveis,� produtos� como:� bonecas,� carrinhos,� jogos� de� raciocínio� e� lógica,�
extremamente� educativos� até�  utensílios�  domésticos,�  etc.�  �  No�  aspecto�  do�  intercambio�  
cultural,�  além�  dos�  estandes�  serem� de� diversos� países,� envolver� a� da� Região� Nordeste,� sua�
sede,	  à	  Região	  Sul,	  é	  possível	  
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compreender� a� troca� de� experiências� dos� expositores� com� o� público� e� entre� eles� mesmos.�
Apresentando� seus� costumes,� sua� cultura,� envolvendo� todos� os� participantes� do� evento.� O�
maior� objetivo� do� evento,� segundo� o� próprio� coordenador,� é� manter� a� qualidade� e� a� marca�
FIART,	  como	  uma	  das	  maiores	  feiras	  de	  artesanato	  da	  cidade.	  	  	  
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MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS – ESTUDO DE CASO DA 

ACADEMIA ALIANCE 
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E-mail: lara_aandrade@hotmail.com1; leticiadimaiobarbosa@gmail.com2; victoriacavalcante21gmail.com3; 

gerda.camelo@gmail.com4 

RESUMO 

A indústria de serviços vem crescendo a cada dia 
transformando a competitividade do mercado e 
aumentando a importância da qualidade dos serviços. 
Outro setor em ascensão é o de academias de 
ginástica que também sofre muita influência da 
qualidade em seus serviços. O presente estudo 
objetivou mensurar a qualidade dos serviços 
ofertados por uma academia de ginástica de pequeno 
porte escolhida pelas pesquisadoras. Para isso, 

realizou-se uma pesquisa exploratória com 
abordagem descritiva, quantitativa e qualitativa, com 
coleta e análise de dados por meio de entrevista, 
questionários e estatísticas. Os resultados 
encontrados demonstram que a academia analisada 
apresenta alto grau de satisfação em todos os 
quesitos questionados, com algumas poucas 
disparidades em alguns pontos que, ao serem 
trabalhados e melhorados. 

PALAVRAS-CHAVE: qualidade dos serviços, academias de ginástica, satisfação. 

MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY – ALIANCE ACADEMIA’S CASE STUDT 

ABSTRACT 

The service industry has been growing every day 
transforming the competitiveness of the market and 
increasing the importance of service quality. Another 
sector on the rise is the fitness centers that also 
suffers much influence the quality in their services. 
This study aimed to measure the quality of services 
offered by the academy chosen by the researchers. 
For this, it was performed a descriptive-exploratory 

research with quantitative and qualitative approach 
to data collection and analysis through interviews, 
questionnaires and statistics. The results show that 
the analyzed academy has a high degree of 
satisfaction on all questions asked, with a few 
differences on some points that can to be worked on 
and improved. 

KEY-WORDS: service quality, fitness centers, fulfillment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de serviços ganha cada vez mais espaço na economia brasileira, ao ser influenciado 

pelos aspectos culturais e regionais, após a abertura de mercado que ocorreu a partir de 1990, 

criando oportunidades para o desenvolvimento do supracitado setor. Segundo as Contas 

Nacionais Trimestrais do IBGE, a participação do setor foi quase 70% no PIB brasileiro em 2013, 

tendo grande importância, também, para ajudar a economia como um todo em seus momentos 

de crise. A recíproca é verdadeira: estudos apontam que a estrutura da economia atual tem 

ajudado o setor, pois mudanças recentes na expansão de renda e da cultura de massa têm 

incentivado o desenvolvimento e a empregabilidade nos Serviços. 

Agora, mais do que nunca, o desenvolvimento e a geração de empregos vêm dos serviços, que 

impulsionam o país. Tanto por sua variedade de áreas que abrange quanto pelo seu investimento 

mais baixo que o setor industrial, há uma facilidade na geração de trabalhos e novos 

empreendimentos para Comércio e Serviços. Vale adicionar a atuação de algumas organizações 

como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que auxilia, desde 

1972, vários novos empreendedores na criação e manutenção de seus projetos. 

No cenário globalizado no qual vivemos hoje, várias tendências estão sendo aproveitadas na 

prestação de serviços em várias áreas como: segurança, saúde, educação, turismo, lazer, entre 

outros. De acordo com o objeto de estudo deste artigo, é válido a análise das atividades de 

serviços baseadas na prestação de qualidade de vida. Foca-se principalmente na análise dos 

serviços do setor de academias de ginástica no Brasil. 

Atualmente, o estilo de vida da maioria das pessoas é formado pelo sedentarismo, dieta não 

balanceada, altos níveis de estresse, depressão e maus hábitos, como o tabagismo. Visando 

combater isso, foi iniciada no mercado a demanda de uma vida mais saudável e, 

consequentemente, de academias, centros de dança e de artes marciais. Agora, a concorrência 

está aumentando e controlar a qualidade é vital para a competitividade. 

Diante do exposto, as pesquisadoras optaram por realizar a pesquisa em uma academia de 

pequeno porte com o objetivo de mensurar a qualidade dos serviços ofertados. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com KOTLER (1988): “Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte 

possa oferecer a uma outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte propriedade de 

alguma coisa. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico.” 

O setor terciário, pautado no oferecimento de Comércio e Serviços, oferta bens 

considerados intangíveis ou imateriais. De acordo com Jurandir Peinado e Alexandre Reis Graeml 

(2007) existem cinco subgrupos de serviços: serviços empresariais - consultorias, finanças, bancos, 
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escritórios de contabilidade, vigilância, limpeza etc.; serviços comerciais - lojas de atacado e 

varejo, serviços de manutenção e reparos; serviços de infraestrutura - comunicações, transporte, 

eletricidade, telefonia, água, esgoto etc.; serviços sociais e pessoais - restaurantes, cinema, teatro, 

saúde, hospitais etc.; e serviços de administração pública - educação, policiamento, saúde etc. 

Pelos exemplos dados, os autores mostram a abrangência e o grau de desenvolvimento 

econômico do setor. 

Esses subgrupos demonstram que cada vez mais serviços são criados e ampliados a fim de 

suprir novas necessidades, porém nem sempre foi assim. O autor MILES (2003) considera que as 

pesquisas sobre inovação no setor de serviços receberam pouca atenção até por volta de 1980, 

mesmo com as influências desse setor na economia. O clímax se fez pelo avanço das tecnologias, 

do consumismo e da globalização, visto que tais fenômenos aceleraram a comercialização e, 

assim, a necessidade e a popularidade dos serviços. Isso se deu sem alarde, mas com rápido 

crescimento. 

De rápida propagação, também, foram os negócios voltados para a prática de atividade 

física. De acordo com o SEBRAE, o número de empresas do tipo no Brasil cresceu 29% de 2009 a 

2012. Além disso, pesquisas mostram que a proporção per capita de academias de ginástica é uma 

para cada 9,1 mil pessoas, valor bem elevado para o mercado brasileiro e que vem crescendo 

ainda mais. O “mundo fitness”, que engloba os aficionados em academias, dietas e cuidados com o 

corpo, vem se utilizando de novas armas do mercado para atrair seguidores dentro e fora das 

academias. 

Quanto à qualidade dos serviços, JURAN (1992) a especifica como adequação das 

organizações ao uso dos clientes. É uma importante vertente para as empresas, pois só se 

adaptando às necessidades de mercado e dos usuários a qualidade é sentida. O autor também 

sustenta que a qualidade é uma revolução ininterrupta.  

3 METODOLOGIA 

O tema da pesquisa foi escolhido a fim de analisar a qualidade de serviços da “Aliance 

Academia”, assim como o grau de satisfação de seus clientes e seu grau de importância, 

percebendo assim o controle da qualidade da referida empresa e o que poderia ser aperfeiçoado. 

Assim, contribuindo para uma melhor prestação de serviços, maior aprovação do cliente e retorno 

financeiro. 

Esta pesquisa se deu através de um estudo de caso realizado na Aliance Academia LTDA 

localizada atrás do Colégio Contemporâneo - Rua das Algarobas, 110 - Cidade Verde, Parnamirim - 

RN, 59151-433, e se trata de uma pesquisa exploratória com abordagem descritiva, quantitativa e 

qualitativa, com coleta e análise de dados por meio de entrevista e questionários. 
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Abaixo, o esquema do planejamento da pesquisa: definição do problema, planejamento da 

pesquisa com elaboração de formulários, coleta de dados in loco, análise e apresentação dos 

resultados coletados, discussão das implicações estratégicas da qualidade dos serviços e 

identificação de novos problemas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A concorrência para serviços em academias vêm crescendo nas últimas décadas e com isso 

a necessidade mensurar a qualidade desses. 

A fim de se averiguar a opinião dos clientes com relação à importância e satisfação das 

características da Aliance Academia, foi aplicado um Questionário aos mesmos. Cinco áreas 

analisadas (Serviços, Atendimento, Competência, Recursos, e Imagem) reuniam perguntas em 3 

(três) diferentes graus: GRAU 0 - Não Importante/Insatisfeito; GRAU 1 - Mais ou Menos 

Importante/Indiferente; GRAU 2 - Importante/Satisfeito. 

Dentre os 30 questionários aplicados a respeito de SERVIÇOS foi-se analisado que 91% das 

pessoas responderam “GRAU 2” de importância nas questões, de acordo com a Figura 1. 

Figura 1: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre o serviço da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

No que diz a respeito do grau de satisfação dos Serviços, aproximadamente 80% das 

respostas resultaram no “GRAU 2”, 15% no “GRAU 1” e apenas 4% no “GRAU 0”, como 

representado na Figura 2. 
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Figura 2: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre o serviço da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Quanto ao Serviço, está claro que a empresa oferece um serviço de alta qualidade, podendo 

melhorar ainda mais ao definir mais claramente as condições dos serviços, ao aumentar a 

flexibilidade de negociação com o cliente, ao personalizar ainda mais o serviço para o cliente, ao 

diminuir as interrupções no serviço e ao simplificar o relacionamento com o cliente para atingir 

um padrão de excelência, pois nos outros quesitos analisados, a empresa obteve um resultado 

muito bom, em especial na relação custo-benefício do serviço. 

Em relação ao Atendimento, 95% responderam “Importante” (GRAU 2) nas perguntas a 

respeito do “Grau de Importância”, mas cerca de 88% da clientela se diz “Satisfeita”, 10%, 

indiferente ou regularmente e cerca de 2% dos clientes mostraram-se insatisfeitos, conforme 

Figura 3 e Figura 4. 

 Figura 3: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre o atendimento da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 4: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre o atendimento da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Em relação ao Atendimento, as respostas foram positivas. Está claro que a empresa preza 

pela continuidade de uma boa qualidade no pessoal da linha de frente, a principal entrada de 

comunicação cliente-empresa. Até porque esta atribuição foi a que teve o menor percentual de 

GRAU 0 (2%) na Figura 4. 

Dentre as perguntas sobre Competência da academia, foi visto que 94% das respostas 

obtiveram GRAU 2 de importância na Figura 5 contra aproximadamente 78% de clientes satisfeitos 

(GRAU 2), 11%, indiferentes ou mais ou menos satisfeitos e 8%, insatisfeitos, conforme a Figura 6. 

 

Figura 5: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre a competência da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 6: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre a competência da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Sobre a Competência da empresa, uma grande parcela dos clientes considerou a 

competência na avaliação geral como satisfatória, ao mesmo tempo em que alguns optaram por 

avaliá-la como regular ou insatisfatória, de acordo com a Figura 6. Segundo a análise dos dados, os 

quesitos que mais apresentam problemas são: quanto à capacidade de atualização do serviço e 

quanto à organização não apresentar tantas mudanças constantes para melhorar o serviço. Ou 

seja, os clientes estão sentindo a necessidade de mudar um pouco a rotina dos serviços, de deixá-

los mais atualizados e dinâmicos para sair do padrão do serviço de academia. Quanto à 

competência dos funcionários, os resultados são bons, não apresentando nenhuma insatisfação e 

apenas algumas respostas como "regular" ou "indiferente", haja vista a Figura 6. E a respeito da 

capacidade de adaptação do cliente, apenas um cliente se sente insatisfeito, e dois, indiferentes e 

todos os outros, satisfeitos. 

Sobre as perguntas na área de Recursos, quase 96% dos clientes classificaram a 

importância como GRAU 2, conforme Figura 7. No entanto, 73% das respostas sobre os recursos 

foram compreendidos como satisfatórios, 18% como indiferente ou regular e 7%, não satisfeitos, 

como mostrado na Figura 8. 

Figura 7: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre os recursos da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

1748



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

 

 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

 

 

Figura 8: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre os recursos da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Já na característica Recursos, houve disparidades: enquanto os clientes responderam 100% 

na importância das instalações e equipamentos serem limpos e funcionais, somente 40% dessas 

mesmas pessoas avaliaram os mesmos satisfatórios. Mesmo que no total a média das respostas 

foi satisfatória, esse ponto levou destaque por esta disparidade. Desse modo, é válida a atenção 

futura sobre a manutenção, não só da competência dos funcionários, mas, também, das 

instalações e equipamentos. 

Em relação à Imagem da empresa, 92% das respostas se apresentaram como importantes 

na Figura 9, mas esse número cai para quase 75% de satisfação na Figura 10. Além disso, se obteve 

aproximadamente 18% de GRAU 1 de satisfação e 6% das perguntas foram GRAU 0. Abaixo os 

números. 

 

Figura 9: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre a imagem da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 10: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre a imagem da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Na área Imagem da empresa, houve diferenças de números em relação à importância e a 

satisfação nas respostas, porém foi visto que isto não é fator determinante que chama o público 

para o estabelecimento. Ou seja, como a academia é de pequeno porte, de bairro, o seu público é 

puramente aquele que vive nas conturbações do prédio. Além disso, vale ressaltar que, dentro 

dessa área, a clientela achou mais importante segurança e credibilidade da empresa e, de acordo 

com estes pontos, Aliance atingiu maioritária satisfação. 

Ao analisarmos os dados, podemos chegar à seguinte conclusão: a empresa oferece um 

serviço bom, mas pode melhorar em alguns aspectos para garantir a satisfação da clientela. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa Aliance Academia LTDA, avaliada como uma empresa prestadora de serviços de 

saúde e qualidade de vida de pequeno porte, apresenta alto grau de satisfação em todos os 

quesitos questionados, com algumas poucas disparidades em alguns pontos que, ao serem 

trabalhados e melhorados, deixarão a qualidade do serviço ainda melhor.  

Levando em consideração sua área de atuação, a academia traz e mantém qualidade nos 

serviços que disponibiliza, no entanto, perde no quesito de inovação e atualização constante, que 

podem ser pontos de fraqueza ao serem analisados pelo público. 

Ao observar que o público-alvo da academia são as pessoas do bairro em que está 

localizada e que apesar de pequena, procura manter os clientes e sempre atrair mais, é 

recomendado que fizessem um estudo utilizando as Sete Ferramentas de Qualidade para 

melhorar o serviço, além de procurar alternativas para diferenciar a rotina dos exercícios para 

atender os membros, quanto para ter mais um diferencial. 
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RESUMO 

O estudo teve como objetivo descrever e analisar o 
processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, 
para a provisão do serviço de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de entulhos e lixo 
orgânico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal – 
Central (IFRN – CNAT). Para tal, foi realizada uma 
pesquisa classificada como investigação descritiva, 
com dados coletados a partir de entrevistas com o 
Diretor da Diretoria de Licitações – DILIC, servidor na 
função de pregoeiro e outro que participou do 

certame. Foram, ainda, obtidas consideráveis 
informações através do processo nº 
23057.026374.2013-28. Verificou-se o cumprimento 
das exigências legais, assim como, o atendimento aos 
princípios fundamentais para a realização da licitação. 
Destaca-se, também, que o cumprimento dessas 
exigências contribuiu com a responsabilidade 
ambiental. Finalmente, considera-se que para a 
realização de uma licitação é necessário considerar os 
aspectos legais, administrativos e ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Licitação, Pregão Eletrônico, responsabilidade ambiental. 

BIDDING FOR PROVISION OF THE COLLECTION SERVICE, 
TRANSPORTATION, TREATMENT AND DISPOSAL OF DEBRIS AND ORGANIC 

WASTE FROM THE CAMPUS: A CASE STUDY IN IFRN – NATAL CENTRAL

ABSTRACT 

The study aimed to describe and analyze the bidding 
process, in electronic trading mode for the provision 
of the collection service, transportation, treatment 
and disposal of debris and organic waste from the 
Federal Institute of Education, Science and Rio 
Grande do Norte Technology Campus Natal - Central 
(IFRN - CNAT). To this end, a survey classified as 
descriptive study research, with data collected from 
interviews with the Director of Public Procurement 
Directorate - DILIC, the crier server function and 
another who attended the event. It was also obtained 

significant information through the process number 
23057.026374.2013-28. There was compliance with 
legal requirements, as well as the compliance with 
the fundamental principles for the bidding. 
Noteworthy is also that the fulfillment of these 
demands contributed to environmental 
responsibility. Finally, it is considered that for the 
realization of a bid it is necessary to consider the 
legal, administrative and environmental aspects.

KEY-WORDS:  bidding, electronic trading, environmental responsibility.
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1 INTRODUÇÃO 

Para a realização de obras, serviços, compras e alienação, conforme os casos específicos na 

legislação, a Administração Pública precisa efetuar um procedimento administrativo denominado 

licitação, o qual está instituído na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, assim como na 

legislação infraconstitucional, a Lei n º 8.666/93 (lei geral de licitação) e Lei nº 10.520/02 (lei do 

pregão).  

Para atender essa exigência legal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, Campus Natal – Central (IFRN - CNAT), lançou o Edital do Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços Nº 52/2013 (Edital PERP Nº 52/2013) iniciando um processo licitatório 

para a contratação de prestação de serviço objetivando a coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de entulhos e lixo orgânico gerados no campus. A licitação culminou no contrato 

de prestação de serviço nº 510/2013-PROJU/IFRN, tendo como contratada a empresa Via Limpa. 

Segundo o Termo de Referência (ANEXO I do Edital PERP Nº 52/2013), esse contrato foi 

necessário devido a emissão de documento da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 

URBANA, no dia 01 de outubro de 2012, a qual considerou o IFRN – CNAT como grande gerador de 

resíduos sólidos, produzindo 200 Kg ou 500 L de resíduos orgânicos, por dia. Além disso, as 

periódicas obras da construção civil geram uma quantidade considerável de entulhos que também 

precisam ser tratados com foco na responsabilidade ambiental. Segundo Barros (2010), os grandes 

geradores devem se responsabilizar pelo acondicionamento e coleta dos seus próprios resíduos. 

Barros (2010) prossegue afirmando que esse trabalho pode ser realizado através de empresa 

contratada que esteja devidamente regulamentada nos parâmetros ambientais. Por isso, o 

Instituto teve que se responsabilizar pelo manejo adequado dos resíduos gerados. O artigo 1º, § 1º 

da Lei Nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, também, 

responsabiliza “[...] pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta 

ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos [...]”. 

Na perspectiva do IFRN – CNAT, este trabalho tem por principal objetivo descrever e 

analisar o processo licitatório da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de entulhos e lixo orgânico. Isso possibilitará ao gestor público ter uma melhor 

clareza dos procedimentos que compõe a licitação, das exigências legais e dos princípios da 

licitação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Licitação 

A Administração Pública para realizar obras, serviços, compras e alienação, conforme os 

casos específicos na legislação necessita efetuar um procedimento administrativo denominado 

licitação, o qual está instituído na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI. 

De acordo com Justen Filho (2010), a licitação é o procedimento administrativo, conforme 

as normas legais, que tem a função de selecionar a melhor proposta para a Administração Pública 

garantindo aos participantes do certame, tratamento isonômico. Segundo Marinela (2013), esse 

tratamento permite que qualquer interessado, que preencha os requisitos legais tenha a 

possibilidade de realizar contrato com a Administração Pública. 

No âmbito das leis infraconstitucionais, as principais normas legais sobre licitação estão 

instituídas nas Leis nº 8.666/93, lei geral de licitação, e na Lei nº 10.520/02, lei do pregão. Sendo a 

licitação procedimento obrigatório para os entes e órgãos da Administração Direta e Indireta, 

conforme está previsto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, com exceção nos casos 

de dispensa e inexigibilidade, previstos nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, respectivamente.  

Conforme artigo 3º da Lei 8.666/93, o procedimento licitatório deve observar aos seguintes 

princípios: 

Art. 3
o
  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

O pregão é a modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520/02, a qual ampliou a 

utilização dessa modalidade para os entes federais, estaduais e municipais. A modalidade 

encontra-se regulamentada pelos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o qual regulamenta 

o pregão em sua forma presencial e o de nº 5.450, de 01 de junho de 2005, que regulamenta o

pregão em sua forma eletrônica, conforme o art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02, estabelecendo que

para aquisição de bens e serviços comuns a União deverá utilizar obrigatoriamente a modalidade

pregão, sendo preferencial sua forma eletrônica, desde que devidamente justificada, de acordo

com art. 4º, § 1º.

Vale ressaltar, que o decreto nº 3.555/00 é anterior a Lei nº 10.520/02, por ter sido editado 

no período em que vigoravam as medidas provisórias, anteriores a Lei, as quais introduziram a 

modalidade pregão. (JUSTEN FILHO, 2009). 

De acordo com Justen Filho (2009, p. 09): 
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Pregão é uma modalidade de licitação de tipo menor preço, destinada à seleção da 
proposta mais vantajosa de contratação de bem ou serviço comum, caracterizada pela 
existência de uma fase competitiva inicial, em que os licitantes dispõem do ônus de 
formular propostas sucessivas, e de uma fase posterior de verificação dos requisitos de 
habilitação e de satisfatoriedade das ofertas. 

O pregão também pode ser utilizado para registro de preço, de acordo com o art. 11 da Lei 

nº 10.520/02. Conforme Marinela (2013), “Registro de Preço é procedimento administrativo que a 

Administração pode adotar para compras, obras e serviços rotineiros (conforme previsão nos 

decretos).” Esse procedimento, possibilita a Administração selecionar um fornecedor para possível 

contratação. O registro de preço tem validade de um ano.  

Para Marinela (2013), a modalidade pregão aperfeiçoa o processo licitatório, trazendo 

maior competitividade e menos burocracia para a licitação. Com a inversão das fases de 

habilitação e classificação dos licitantes é examinada somente a documentação de quem 

apresentar melhor proposta, como consequência se tem a redução do tempo de realização da 

licitação.  (MARINELA, 2013) 

As etapas do procedimento para pregão eletrônico podem ser visualizadas na Tabela 1, 
para tanto se utilizou a descrição das fases do procedimento conforme apresentadas por Marinela 
(2013, p. 427 a 433). 

Tabela 1: Etapas do pregão eletrônico. 

Procedimento Pregão eletrônico 

Fase interna 

Processo licitatório 
a) Elaboração do termo de referência (objeto de forma detalhada,
orçamento detalhado, etc.);
b) Aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
c) Apresentação da Justificativa da contratação;
d) Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das
propostas;
e) Designação do pregoeiro e equipe de apoio;

Fase externa 

Publicação do instrumento convocatório (edital) 
Intervalo mínimo: 8 dias úteis 
-Valores até R$ 650.000,00 – Diário Oficial da União e meio

eletrônico, na internet. 
-Valores acima de R$ 650.000,00 até 1.300.000,00 – Diário Oficial

da União; meio eletrônico, na internet e jornal de grande circulação local. 
-Valores superiores R$ 1.300.000,00 – Diário Oficial da União; meio

eletrônico, na internet e jornal de grande circulação regional ou nacional. 

Julgamento e classificação das propostas 
 Nessa fase o pregoeiro verificará as proposta, classificando-as para
a fase de lance.

 As propostas que não estiverem em conformidade com o edital
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serão desclassificada. 

 Após a fase de lance, será examinada a proposta do vencedor.

Habilitação 
 Será verificada a documentação do vencedor da fase de lance, por
meio do SICAF. Se o licitante não atender às exigências habilitadoras, o
pregoeiro examinará a proposta seguinte na ordem de classificação, até
encontrar uma proposta que atenda o edital, declarando assim um
vencedor.

 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de
forma imediata, sua intenção de recurso, sendo concedido o prazo de 3
dias para apresentá-lo. Igual prazo será concedido para as contrarrazões.

Adjudicação 
Autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 

ao licitante vencedor. 

Homologação 
Autoridade competente homologará o procedimento licitatório, 

sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato. 

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com Marinela (2013). 

Conforme apresentado anteriormente, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º prevê a garantia 

de licitação visando o desenvolvimento nacional sustentável. Nesse sentido emerge a temática de 

responsabilidade ambiental, apresentada na próxima sessão. 

2.2 Responsabilidade Ambiental 

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º prevê a garantia de licitação que visa o 

desenvolvimento nacional sustentável. A criação da Agenda Ambiental na Administração Pública - 

A3P corroborou com a lei supracitada. 

Em 1999, foi criada a A3P com o objetivo de implantar a responsabilidade ambiental nas 

atividades administrativas e operacionais da administração pública do Brasil. A Agenda Ambiental 

na Administração Pública foi estruturada em torno de cinco eixos temáticos, os quais tiveram suas 

ações decorrentes da política dos 5R’s. Os cinco eixos temáticos da A3P, são: uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores e licitações sustentáveis. Desses 

cinco eixos, os que mais se enquadram ao assunto deste trabalho são a gestão adequada dos 

resíduos gerados e as licitações sustentáveis. 

A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Essa política, 

sancionada em 2010, dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes voltados à 

gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos. A responsabilidade de gestão integrada e 

do gerenciamento é dada aos geradores de Resíduos Sólidos (RS) e ao poder público, assim como 
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dos instrumentos econômicos aplicáveis (Titulo 1, Capítulo 1, Art. 1º, caput da PNRS). Segundo 

Barros (2010), os grandes geradores devem se responsabilizar pelo acondicionamento e coleta dos 

seus próprios resíduos. Barros (2010) prossegue afirmando que esse trabalho pode ser realizado 

através de empresa contratada que esteja devidamente regulamentada nos parâmetros 

ambientais.  

As licitações sustentáveis na administração pública são para promover a responsabilidade 

ambiental nas compras públicas, seja na aquisição de bens ou na contratação de um serviço. As 

compras por licitações sustentáveis não visam, apenas, a minimização do impacto ambiental e a 

preservação do meio ambiente, também, apresentam uma melhor relação de custo/benefício a 

médio e longo prazo em comparação com as licitações de menor preço. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever o processo licitatório dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final do lixo orgânico e entulhos gerados no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central (IFRN-CNAT). Com base nisso 

e considerando os critérios para classificação da pesquisa proposto por Vergara (2007, p. 46), 

quanto aos fins e quanto aos meios, esta pesquisa classifica-se, respectivamente, conforme se ver 

adiante. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa é uma investigação descritiva, pois descreve o 

processo licitatório realizado no IFRN-CNAT na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preço - PERP. Segundo Vergara (2007, p. 47), “a investigação descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno”.   

Quanto aos meios, o presente trabalho classifica-se em três tipos: primeiro, como uma 

pesquisa bibliográfica, pois para construção do referencial teórico foi realizada pesquisa em livros, 

artigos e publicações eletrônicas; segundo, como uma pesquisa documental, pois se utilizou de 

documentos emitidos pelo IFRN; terceiro, como estudo de caso, por ter sido o estudo limitado a 

um determinado órgão público, IFRN-CNAT. 

A coleta de dados foi realizada no período de julho a agosto de 2015, inicialmente através 

de uma consulta ao processo nº 23057.026374.2013-28, que é o processo administrativo da 

licitação em questão. Foram realizadas entrevistas com o Diretor da Diretoria de Licitações – DILIC, 

com o servidor na função de pregoeiro e o servidor que participou do certame, sendo este último 

do Setor de Administração do IFRN-CNAT. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na sequência são descritas as fases do processo licitatório ocorrido para a contratação da 

prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de entulhos e lixo 

orgânico, assim como a análise de cada fase. Para isso, foi consultado o processo nº 

23057.026374.2013-28, o qual solicita a contratação da prestação do serviço supracitado, dando 

início ao processo licitatório. Além disso, foram realizadas entrevistas com o Diretor da Diretoria 

de Licitações – DILIC, com o servidor na função de pregoeiro e o servidor que participou do 

certame, sendo este último do Setor de Administração do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central (IFRN-CNAT).      

Conforme previsto no Referencial Teórico, a primeira fase de um processo licitatório é 

conhecida como fase interna ou preparatória, tendo início com a elaboração do Termo de 

Referência pelo órgão requisitante, o Setor de Administração – DIAD. 

 Compondo o Termo, tem-se a justificativa de contratação do objeto necessário. De acordo 

com a justificativa do Termo de Referência da licitação em análise, durante anos, IFRN-CNAT 

realizou o serviço de coleta de lixo orgânico junto a Companhia de Serviços Urbanos de Natal – 

URBANA e, conforme entrevista ao servidor da Administração, a coleta de entulhos estava sendo 

executada por empresa contratada anteriormente, porém não atendia a todas as exigências legais 

para destinação adequada dos resíduos, além dos problemas internos quanto as cláusulas do 

contrato. Ademais, no dia 01 de outubro de 2012, a URBANA emitiu um documento que 

considerou o IFRN – CNAT como grande gerador de resíduos sólidos, produzindo 200 Kg ou 500 L 

de resíduos orgânicos, diariamente. Segundo Barros (2010), os grandes geradores devem se 

responsabilizar pelo acondicionamento e coleta dos seus próprios resíduos.  

Diante da necessidade de contratação e para atender as exigências legais, foi definido o 

objeto do processo licitatório com o objetivo de contratar uma empresa para prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de entulhos e lixo orgânico. Tendo 

em vista que esse tipo de serviço é considerado comum, optou-se pela modalidade de licitação de 

Pregão Eletrônico para Registro de Preço – PERP. A definição do objeto (serviço) está clara e 

objetiva, contribuindo para o entendimento sem subjetividade, o que é essencial para a realização 

do procedimento administrativo. As especificações dos serviços contratados constam com clareza 

e suficiência para o entendimento dos interessados sem limitar ou frustrar a justa competição 

entre os concorrentes. 

No item 9 e seus subitens do Termo, pede-se: o nome da pessoa designada para manter o 

diálogo com o Instituto; responsabilidade em cumprir fielmente os serviços contratados com as 

condições e especificações previstas no edital; e assumir a responsabilidade técnica, legal e 

administrativa com o IFRN. No portal do IFRN é possível conseguir visualizar na íntegra a minuta 

do Termo, atendendo ao princípio da publicidade.  
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Para dar prosseguimento ao processo, o termo foi enviado à autoridade competente da 

Autarquia, o Diretor do Campus Natal Central do IFRN, a fim de obter a sua aprovação para o 

Termo de Referência. Dessa forma, se procedeu com a assinatura e encaminhamento do Diretor 

para elaboração do edital. 

Examinando o processo fica claro o encaminhamento do mesmo para a Diretoria de 

Licitações - DILIC. Foi elaborado o Edital nº 52/2013 com os critérios de aceitação da proposta e 

anexada uma portaria emitida pelo Reitor em Exercício designando o pregoeiro e sua equipe de 

apoio, com validade de um ano. Na elaboração do edital da licitação é pertinente já ser de 

conhecimento dos envolvidos quem será o pregoeiro a fim de mencioná-lo no edital. 

Todas as informações aos interessados estão detalhadas sem resquícios de especificações 

que venham a privilegiar a participação de alguma empresa, deixando outras de fora. De acordo 

com a análise das condições e especificações do objeto, é possível perceber a convocação para 

uma competição isonômica.  

Na parte que se trata da habilitação do licitante, o instrumento convocatório requer 

documentos que confirmem a atuação da empresa vencedora do Pregão no ramo da atividade 

exercido, através de certidões e licenças ambientais para manejar adequadamente lixo orgânico e 

entulhos. Isso é uma garantia para a Instituição de que a empresa que será contratada estará em 

consonância com as normas legais ambientais, tomando sua parte na responsabilidade ambiental 

e caracterizando uma licitação sustentável.  

Depois da elaboração do Edital com o parecer favorável da Procuradoria Jurídica, ocorreu 

sua publicação. Desse modo, percebe-se que o IFRN – CNAT observou o princípio da publicidade, 

permitindo o conhecimento por parte dos interessados em concorrer ao objeto, e o controle por 

parte dos cidadãos, consoante Marinela (2013). 

De acordo com Marinela (2013), a fase externa do processo licitatório do Pregão Eletrônico 

é composta essencialmente pela: realização da publicidade, da análise das propostas e os lances 

verbais, habilitação, adjudicação e homologação. As etapas dessa fase ocorreram em sua ordem e 

na forma da lei obedecendo a divulgação do instrumento convocatório no Diário Oficial da União - 

DOU.  

Pelo sistema de informação eletrônico foram enviadas as propostas e iniciou-se a fase 

competitiva sendo vencedora do certame a Empresa Via Limpa com o menor lance. A licitante 

atendeu às exigências habilitadoras previstas no Edital sendo, posteriormente, o objeto, 

adjudicado pela autoridade competente da DILIC em sua forma eletrônica e homologado, o 

processo licitatório, pelo Diretor do Campus. Após a homologação, o adjudicatário foi convocado 

para a assinatura da Ata de Registro de Preço e do contrato dentro do prazo previsto na legislação, 

conforme entrevista com o pregoeiro. 
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Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, o IFRN – CNAT, ao contratar os serviços 

de coleta, transporte, tratamento e destinação final entulhos e lixo orgânico, atendeu a solicitação 

da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA, o qual considerou o campus como grande 

gerador de resíduos sólidos. Essa solicitação está alinhada com Barros (2010) e com o artigo 1º, § 

1º da Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, conforme 

consta no Referencial Teórico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou descrever e analisar o processo licitatório da prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de entulhos e lixo orgânico gerados 

no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal 

Central (IFRN-CNAT). 

Para tanto, foi examinado o processo nº 23057.026374.2013-28, que deu origem a licitação 

pesquisada e buscou-se informação na legislação, nos autores citados no Referencial Teórico e, 

ainda, foi realizada entrevistas com o Diretor da Diretoria de Licitações – DILIC e com o servidor na 

função de pregoeiro, bem como com o servidor do requisitante, Setor de Administração.    

As entrevistas realizadas serviram como subsídio para compreender o funcionamento, na 

prática, do processo licitatório estudado.  Confrontando as informações do processo com as 

respostas obtidas nas entrevistas, foi possível um melhor entendimento das etapas do 

procedimento licitatório para descrever e analisar com clareza todo o trâmite do processo, 

contemplando, assim, o objetivo da pesquisa. 

Assim, a pesquisa foi importante, pois demonstrou que para realizar um processo 

licitatório é necessário levar em consideração vários aspectos: os legais, pois para atender uma 

necessidade de aquisição de bens ou serviços o gestor só poderá escolher dentre as alternativas 

previstas na lei; administrativo, porque para realizar uma licitação é preciso planejamento que se 

inicia com a definição da necessidade do objeto, se existe recurso para a aquisição desejada, e se é 

viável para a instituição. 
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RESUMO 

O controle social e a transparência são importantes 
para o exercício da cidadania. Dessa forma, conduziu-
se um estudo para analisar a percepção dos alunos do 
4° ano do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus 
Caicó sobre o controle social e transparência das 
contas públicas. O estudo foi conduzido em setembro 
de 2015, quando foram aplicados questionários aos 
discentes que se disponibilizaram em participar do 
mesmo. Dentre os entrevistados 51,85% eram do 
sexo masculino e 48,15% do sexo feminino.  

O acesso aos sites do governo já foi realizado por 
81,48% dos discentes. Um total de 72,22% destes
afirmaram que as informações disponíveis nestes 
sites é de difícil acesso. A maioria dos discentes 
(52%) afirmou que o grau de compreensibilidade das 
informações é baixo. Conclui-se que os discentes 
envolvidos no estudo possuem uma percepção 
deficiente e/ou insuficiente acerca do assunto, pois 
apresentaram dificuldades em obter e entender as 
informações prestadas pelos entes governamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, Controle Social, Educação técnica, Gestão Pública, Transparência. 

SOCIAL CONTROL AND SYSTEM OF TRANSPARENCY: THE STUDENTS' 
PERCEPTION OF IFRN - CAMPUS OF CAICÓ ABSTRACT 

Social control and system of transparency are 
important factors to ensure the public trust and their 
citizenship action. This study was carried out to 
analyze the fourth-year students' perception of 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) on Campus 
of Caicó, about social control and system of 
transparency of public accounts. In September 2015, 
a questionnaire was filled up for 53 students, 51.85% 

male and 48.15% female. 81.48% of students had 
access to government websites. 72.22% of them said 
those information are difficult to access. 52% of 
students agreed to the low level of comprehensibility 
of information. Thus, we have concluded that the 
students involved in the study have incipient 
perception about this matter. They also have 
presented difficulties to understand the information 
provided by government agencies. 

KEY-WORDS: citizenship, Social control, technical education, Public administration, transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

É imperativo que o amadurecimento democrático brasileiro impõe à Administração Pública 

a necessidade de adotar modelos de gestão cada vez mais eficientes, ou seja, capazes de garantir, 

com menores custos, a prestação satisfatória e efetiva dos serviços públicos. Ao analisar o atual 

contexto político do país, nota-se que há um gradativo reconhecimento de que além de coibir o 

desperdício de recursos públicos dentro das Instituições - através da utilização dos mecanismos 

constitucionais de participação popular, cabe à sociedade também, exercer fiscalização constante 

e vigorosa sobre os atos praticados pelos agentes públicos, bem como sobre a destinação 

daqueles recursos para impedir a prática de fraudes e atos de corrupção (CGU, 2015).  

A constatação de que burlas graves aos sistemas institucionalizados são praticadas 

diariamente e comprometem investimentos importantes para a efetivação dos direitos sociais e 

realização do bem estar da coletividade fortalecem ainda mais a cobrança por prestação de contas 

com dados confiáveis e por uma Administração Pública transparente, capaz de permitir a 

participação e o controle do cidadão na gestão do patrimônio público. Entretanto, para que o 

exercício do controle social seja bem sucedido, é crucial que as informações divulgadas estejam, 

via de regra, acessíveis a todos e compreensíveis em seu conteúdo.  

Nesse contexto, este estudo abordou a transparência e o controle social por discente do 

IFRN - Campus Caicó. Assim, objetivou-se avaliar a percepção dos discentes do 4° ano sobre o 

assunto em questão.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo Ricci (2009) o controle social pode ser definido como a participação da sociedade 

civil na elaboração, acompanhamento e verificação das ações de gestão pública. Ressalta-se que o 

controle social está relacionado à participação do cidadão na gestão pública, no policiamento, no 

monitoramento e no controle das ações da Administração Pública (CGU, 2012).  

Desta feita, controle social remete, primordialmente, à participação ativa e direta da 

sociedade civil na gerência da gestão pública. É a fiscalização que os cidadãos exercem sobre o 

patrimônio público, tanto no planejamento quanto na execução de seus recursos, com o intuito de 

combater possíveis irregularidades, evitar a prática de atos de corrupção e garantir que a 

aplicação dos recursos públicos se destine à realização dos interesses da coletividade e bem estar 

de todos.  

No Brasil, o conceito de controle social ganhou força com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, também conhecida como "Constituição Cidadã", justamente por consagrar, como 

princípio democrático, a participação popular. Tal fenômeno social ocorre, segundo Lock (2004), 
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quando o cidadão, motivado pelos interesses coletivos e bem comum, busca soluções por vias 

administrativas ou judiciais.  

Nesse sentido, a Constituição de 1988 resultou nos chamados “remédios constitucionais", 

meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades 

competentes, com o intuito de sanar ilegalidades ou abuso de poder em prejuízo de direitos e 

interesses individuais.1 Além dos remédios, a Constituição trouxe diversos mecanismos capazes de 

permitir a participação política e direta do cidadão, através do exercício de fiscalização e controle 

da aplicação dos recursos públicos.  

É possível constatar na Constituição a democracia participativa em seus artigos, a começar 

pelo disposto no parágrafo único do artigo primeiro responsável por legitimar o povo como real 

dono do poder estatal, garantindo que o indivíduo possa exercer sua cidadania seja através da 

democracia representativa ou através da democracia participativa: "Todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente”, nos termos desta Constituição.   

De acordo com Rocha (2008): 

A Constituição brasileira estabeleceu sistemas de gestão democrática em vários campos 
de atuação da Administração Pública, tais como: o planejamento participativo, mediante a 
cooperação das associações representativas no planejamento municipal, como preceito a 
ser observado pelos municípios; a gestão democrática do ensino público na área da 
educação; a gestão administrativa da Seguridade Social, com a participação quadripartite 
de governos, trabalhadores, empresários e aposentados, e a proteção dos direitos da 
criança e dos adolescentes. 

No decorrer de todo o texto constitucional, podem ser localizados outros dispositivos 

redigidos com base na democracia participativa e na institucionalização do controle social. Uma 

das ferramentas essenciais à participação popular é o direito de acesso à informação e o direito de 

petição dispostos no artigo 5º da Constituição Federal: 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;  
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado [...] (BRASIL, 1988). 

Para haver o exercício do controle social é necessário que o cidadão possa acessar dados 

referentes à destinação dos recursos públicos e, assim, identificar possíveis fraudes ou uso 

impróprio do dinheiro público. Imprescindível, pois, que as informações sejam claras, de fácil 

compreensão e de simples acesso para que todos possam dominar o conteúdo publicado e fazer 

uso dos dados com finalidade fiscalizadora.  

1 São seis os remédios constitucionais: Habeas Corpus; Habeas Data; Mandado de Segurança; Mandado de Injunção; 
Ação Popular; Direito de Petição. http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo/remedios-
juridicos-ou-constitucionais Acesso em: 20.set.2015 
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Esse fornecimento de informações pelo setor público à sociedade é denominado de 

princípio da transparência, o qual, de acordo com Fortes (2011), é a obrigação dos entes federados 

de divulgar seus orçamentos (elaboração e execução) para possibilitar, à sociedade, o 

acompanhamento das contas públicas, tendo, como grande objetivo, a implantação do controle 

social. 

É a aplicação do supramencionado princípio que designa à Administração Pública a 

atribuição de prestar contas sobre a execução de seus atos. A institucionalização do acesso à 

informação contrapõe-se, dessa forma, a qualquer política de sigilo, visto que a ocultação de 

dados é exceção. Os atos administrativos devem ser publicados e a implementação de tal política 

está intimamente ligada ao controle social.  

Um marco importante para a consolidação da transparência como princípio foi a edição da 

Lei Complementar n° 101 de 04.05.2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a Responsabilidade Fiscal – LRF. A LRF descreve, em seu capítulo IX, dispositivos de caráter 

democrático, com foco na transparência, o controle e a fiscalização da gestão pública. 

Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe destacar a Lei Complementar n° 131 de 

27.05.2009 que acrescentou novos dispositivos à LRF e a lei n° 12.527, de 18 de novembro de 

2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação. Segundo Mazzei (2014), a Lei de Acesso à 

Informação regulamenta o direito já previsto no art. 5º, inciso XXXIII e no art. 37, § 3º, inciso II da 

Constituição Federal. Essa lei foi considerada como um conjunto de regras para concretizar o 

princípio da publicidade presente no art. 37, caput da CF, garantindo o direito de acesso à 

informação. 

Em 2004, ocorreu uma grande conquista na busca de concretizar o direito do cidadão ao 

acesso à informação. O Portal da Portal da Transparência, de iniciativa da Controladoria Geral da 

União, surgiu da necessidade de apresentar ao cidadão um canal onde seja possível acompanhar, 

em tempo real, as informações detalhadas sobre a aplicação do dinheiro público: 

O portal da transparência é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução 
financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Estão disponíveis informações 
sobre os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a estados, 
municípios e Distrito Federal e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos 
realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e serviços. 
(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2015) 

 Com relação aos acessos ao Portal da Transparência, observa-se uma ascensão durante os 

anos de sua implantação até os dias atuais, principalmente entre os anos de 2012 a 2015, fato este 

que evidencia o maior interesse da população pelas informações disponibilizadas pelo governo 

federal (Figura 1). 
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Figura 1: Total de visitas ao Portal da Transparência (2004-2015). 

O acesso à informação é direito de todos. É a partir da divulgação constante dos atos 

praticados pelo Estado que o cidadão tem a oportunidade de desenvolver um senso crítico sobre 

as informações prestadas e reconhecer o seu papel de agente transformador da realidade social 

ao utilizar-se desses dados para coibir desvios e desperdício de recursos. O desenvolvimento do 

espírito cidadão deve ser estimulado de acordo com os princípios democráticos e éticos voltado 

para a promoção do bem estar social. Portanto, o controle social e a transparência são elementos 

políticos-culturais cruciais para a concretização da democracia. 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido em duas etapas durante o mês de setembro de 2015 no IFRN – 

Campus-Caicó. Como parte do processo de pesquisa, a primeira etapa é de caráter bibliográfico 

onde foi apresentada a base teórica deste trabalho e foram realizadas considerações sobre 

controle social e transparência. 

Na segunda etapa, foi realizada a coleta de informações. Para isso, foi escolhido, como 

tipo de pesquisa, o estudo de caso, pois este é “caracterizado por ser um estudo intensivo de 

um caso particular ou de vários casos para avaliar e tomar decisões ou propor uma ação de 

intervenção” (DMITRUK, 2012, p. 187).  

Como ferramenta para coleta de dados, utilizou-se um questionário composto por 

quatro perguntas fechadas, as quais abordaram assuntos relacionados à transparência na 

gestão pública e controle social. A escolha dos discentes do 4º foi baseada no fato dos mesmos 

terem idade para exercer uma das vertentes da cidadania, que é o direto de votar. Assim foi 

possível verificar se os discentes alistáveis possuem, em algum grau, o interesse em acompanhar 

qual a destinação dos recursos públicos e também qual o nível de empenho em conhecer as 

informações prestadas pelos órgãos Públicos. Posteriormente as informações foram tabuladas e 

sistematizadas com auxílio do Excel®. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As turmas de 4° ano do IFRN – Campus Caicó totalizam 63 discentes. Disponibilizaram-se a 

responder os questionários 54 indivíduos, aproximadamente 85% do total. Com relação ao perfil 

dos discentes entrevistados, identificou-se que a maioria, 62,96% possui idade entre 18 e 20 anos 

e os demais 37,04%, entre 16 e 17 anos. Verificou-se que quanto maior a faixa etária mais 

expressivo foi o interesse e ainda a compreensão dos discentes sobre contas públicas. Dentre os 

entrevistados 51,85% eram do sexo masculino, enquanto 48,15% do sexo feminino. Contudo, 

observou-se que as mulheres acessaram mais vezes os sites de órgãos públicos, em contrapartida, 

tiveram dificuldades em entender as informações disponíveis.  

Quando questionados se as informações dos órgãos públicos são de fácil acesso, 72,22% 

dos discentes pesquisados afirmaram que não (Figura 2). Destaca-se que saber encontrar os dados 

é fundamental para entender como o recurso público está sendo utilizado, por isso é preciso 

averiguar se os discentes tem o entendimento necessário de como proceder para localizar e 

verificar a informação.   

Figura 2: O acesso às informações dos órgãos públicos é fácil. 

Foi identificado uma certa dificuldade dos discentes em encontrar as informações sobre os 

órgãos públicos. Tal fato é preocupante, pois não há como desenvolver o exercício do controle 

social quando não se tem acesso à informação. Enfatiza-se que é dever do gestor público garantir 

que os dados sejam acessíveis ao cidadão. 

Com relação ao acesso em algum site de órgão público, mesmo que não tenha sido com o 

intuito de conferir informações sobre os recursos públicos, 81,48% dos discentes afirmaram que 

sim, já o fizeram (Figura 3).  

27,78% 

72,22% 

Sim Não 
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Figura 3: Alguma vez já acessou o site de algum órgão público (União, Estado ou Município). 

Com base nesta informação é possível identificar que há algum interesse ou curiosidade 

dos discentes em examinar as informações disponibilizadas por esses órgãos, ainda que não 

tenham relação direta com a fiscalização das contas públicas em si. Resultado inferior foi descrito 

por Conceição (2010) em estudo com alunos de escolas públicas e particulares do Distrito Federal 

onde 49,3% dentro de um universo de 136 indivíduos afirmaram nunca terem acessado nenhum 

site que forneçam informações das contas públicas.  

Quanto aos discentes que responderam ter acessado algum site de órgão público, foi 

questionado se estes já tiveram a curiosidade ou foram motivados a buscar informações sobre as 

contas públicas, 56,82% dos alunos confirmaram que sim, já procuraram essas informações (Figura 

4). Dentro do universo de 54 discentes essa porcentagem ainda não é satisfatória, visto que o 

tema é de extrema relevância para o fortalecimento da democracia participativa. Ao procurar 

obter informações dos órgãos, o discente tem a possibilidade de verificar como o recurso está 

sendo utilizado e passa a ser um agente fiscalizador da correta aplicação do dinheiro público.  

Figura 4: Procurou informações sobre contas públicas. 

Os entrevistados também foram questionados sobre o grau de compreensibilidade da 

informação disponibilizada pelos órgãos públicos. Do total, 52% relataram que as mesmas eram 

difíceis de entender, 20% consideraram de fácil entendimento e 28% descreveram que faltavam 

informações (Figura 5). Mediante os dados coletados, ressalta-se que é necessário que as 
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informações sejam claras e objetivas para que qualquer pessoa ao acessa-las tenha a capacidade 

de compreender o que está sendo demonstrado. 

Figura 5: Grau de compreensibilidade da informação disponibilizada pelos órgãos públicos. 

No estudo conduzido foi possível verificar a dificuldade dos discentes em relação às 

informações disponibilizadas pelos órgãos públicos.  Uma minoria dos entrevistados considerou 

que as informações eram fáceis de entender. Porém, esse cenário não é exclusivo do âmbito do 

IFRN - Campus Caicó, pois de acordo com dados fornecidos pelo Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (Inesc) e pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à 

Informação da Universidade de São Paulo (Gpopai-USP), existe dificuldade de apresentar os 

números de forma didática e de cumprir as exigências da lei, tanto na esfera federal quanto em 

nível local. 

5  CONCLUSÃO 

Os discentes do 4º ano do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Caicó, 

possuem uma percepção deficiente e/ou insuficiente sobre o controle social e transparência na 

gestão pública.  

Percebe-se a dificuldade que os alunos têm em encontrar e entender o conteúdo das 

informações prestadas. Observa-se também que quando há a procura por informações em sites 

governamentais, estas em grande parte não estão relacionadas ao controle dos recursos públicos. 

Diante desse cenário, é necessário que o Poder Público comprometa-se com uma política 

educacional que incentive a participação popular, e, é imprescindível que as Instituições atentem-

se para essas dificuldades e aprimorem o seu canal de comunicação com a sociedade. 

Face ao exposto, sugere-se que ações de extensão, tais como minicursos, palestras e 

oficinas devem ser executadas não somente nesta instituição de ensino onde foi conduzido 

estudo, como em todas as demais instituições públicas e privadas que possuam os níveis 

fundamental, médio/técnico e superior. 

20% 
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28% 0 

Eram fáceis de 
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Eram difíceis de 
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Faltavam informações 

A respeito das informações 
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RESUMO 

O projeto integrador visa sistematizar os 
conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante 
o desenvolvimento do curso, como também, oferecer
vivência prática-profissional mediante aplicação dos
conhecimentos em situações reais. Além disso, o
projeto também propicia ao estudante o contato com
o universo acadêmico da iniciação científica. O
PROJETO INTEGRADOR será apresentado na
modalidade de relatório com relatos completos de
estudos ou pesquisas concluídas. A presente pesquisa
foi desenvolvida no Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus São
Paulo do Potengi, através de uma parceira realizada

em o IFRN-SPP e os servidores terceirizados do 
Campus. Nosso trabalho foi idealizado com o 
terceirizado Francinaldo da Silva Ramalho e teve 
como objetivo propiciar aos alunos do curso Técnico 
Subsequente em Edificações 3V a oportunidade de 
desenvolver, projetar e conceber a construção de 
produto, a partir da aquisição e/ou ampliação de 
conhecimentos, competências e habilidades 
referentes às disciplinas estudadas no terceiro 
semestre. E como resultados verificamos a 
experiência obtida e as noções de projetos e trabalho 
que devem ser realizados pela nossa profissão. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto, Edificações, IFRN.

ADOPT A THIRD PARTY 

ABSTRACT 

The integrator project aims to systematize 
the knowledge acquired by students during the 
course development, but also offer practical and 
professional experience by applying the knowledge in 
real situations. In addition, the project also provides 
the student contact with the academic world of 
scientific research. The INTEGRATOR PROJECT will be 
presented in report mode with full reports of studies 
or completed studies. This research was conducted at 
the Federal Institute of Science and Technology of Rio 
Grande do Norte - Campus São Paulo do Potengi, 

through a partnership held in the IFRN-SPP and 
outsourced servers Campus. Our work was designed 
with the outsourced Francinaldo da Silva Ramalho 
and aimed to provide students the Subsequent 
Technical ongoing Buildings 3V the opportunity to 
develop, design and design to construction product, 
from the acquisition and / or expansion of 
knowledge, skills and skills related to the subjects 
studied in the third quarter. And as we verify the 
results obtained experience and project ideas and 
work to be carried out by our profession.

KEY-WORDS: Design, Building, IFRN. 
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1    INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa apresentar todos os conhecimentos obtidos referente às 

constantes pesquisas (teóricas e práticas) para a realização do Projeto Integrador, contido na 

carga horário do curso de Técnico em Edificações na modalidade Subsequente do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus São Paulo do Potengi. 

O projeto é uma parceria entre os professores das disciplinas: Desenho Assistido por 

Computador, Instalações Hidrossanitárias e Construção Civil, tendo como professores Ricardo 

Souza Marques, Gabriela Barbosa Bruno e Rubens Diego Fernandes Alves respectivamente, com os 

terceirizados do Campus. O mesmo se faz importante, pois tornar os processos de ensino e de 

aprendizagem mais dinâmicos, interessantes, significativos, reais e atrativos para os alunos, 

englobando conteúdos e conceitos essenciais à compreensão da realidade social em geral e, em 

particular, do mundo do trabalho. 

2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica ocorreu dentro do tempo previsto para entrega do trabalho, a partir 

de livros, textos, materiais preparados pelos orientadores e demais bibliografias. O mesmo se 

tornou muito enriquecedor, se tornando a parte mais importante para a construção deste 

trabalho.  

Uma forma de poder conceituar a revisão bibliográfica é que ela proporciona uma visão 

abrangente de pesquisas e contribuições anteriores, conduzindo ao ponto necessário para 

investigações futuras e desenvolvimento de estudos posteriores. Enfim, ela comprova a relevância 

acadêmica do trabalho realizado por um pesquisador.  

Diante de muitas buscas foram identificados autores, livros, artigos e mesmos sites da 

internet que diante do problema estabelecido trazem sustentação teórica ao objeto de estudo. 

Para este trabalho, foram utilizados em sua totalidade os materiais passados pelos orientadores, 

na sua maioria não havendo seu devido referencial.  

3    METODOLOGIA 

 O projeto se concretizou em uma ação conjunta dos professores de Desenho assisto por 

computador, Construção Civil I e II e Instalações Hidrossanitárias, junto com os discentes da turma 

de Edificações Subsequente 3V. Foram realizadas reuniões para a apropriação do referencial 

teórico e projetos a serem elaborados; onde buscamos encontrar uma maneira sintetizada que 

tivessem caráter de objetividade e riqueza de informações.  
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Neste tópico serão debatidos e apresentados os resultados obtidos ao longo de um mês de 

pesquisas, elaboração de projeto e cálculos colhidos na casa do terceirizado do IFRN – Campus São 

Paulo do Potengi, Francinaldo da Silva Ramalho (irmão). A primeira visita foi realizada no dia vinte 

e quatro de junho de dois mil e quinze, com o intuito de averiguação da residência e realização da 

primeira medição, para que assim déssemos o ponta pé inicial na criação do croqui da casa.  

Finalizada a parte de vistoria, foi dada a largada para a realização das plantas baixas, 

plantas de cobertura, cortes e fachadas. Também fez parte da pesquisa, as melhorias que podiam 

ser feitas na residência, levando em conta os assuntos estudas em sala de aula.  

TÓPICOS 

4.1 DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 

Para elaboração do projeto integrador, que contou com a supervisão do professor Ricardo 

Souza Marques, foram utilizados os softwares AutoCAD 2015 e Util 2000. Para inicio foi utilizado 

um croqui manualmente e este foi utilizado como base para a elaboração do projeto.  

Foi realizado um serviço de medição das dimensões em planta baixa da casa do nosso 

terceirizado localizada na rua Campo Grande, nº 108, bairro Novo Juremal, esse serviço foi 

necessário para a elaboração da planta baixa da residência. Toda a medição foi feita com o auxílio 

de uma trena de 30 metros e a elaboração da planta baixa em AutoCAD. 

4.2 CONSTRUÇÃO CIVIL I e II 

4.2.1 REVESTIMENTOS 

Revestimentos constituem materiais ou produtos que são aplicados sobre as superfícies 

brutas de pisos, paredes e tetos das edificações, e que são responsáveis pelo acabamento. Tendo 

como suas funções: Proteção das vedações e da estrutura, auxiliar as vedações a cumprirem suas 

funções, proporcionar acabamento final às vedações.  

Os revestimentos em argamassa são geralmente compostos por três camadas superpostas, 

contínuas e uniformes: chapisco, emboço (massa grossa) e reboco (massa fina). Cada uma delas 

tem uma função e requer cuidados específicos com relação ao traço e à forma de execução. 

Para a casa do projeto integrador, é notório que não existem todas as os revestimentos de 

argamassa completo. Visto isso para melhorar a estrutura, aconselhamos que seja feito o 

revestimento argamassado das paredes externas: chapisco, emboço (massa grossa) e reboco 

(massa fina), e das paredes internas: revestimento argamassado, sendo modificado apenas as 

4    RESULTADOS E DISCUSSÕES
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áreas molhadas como: cozinha, banheiro e área de serviço, sendo feito um revestimento 

cerâmico. Para o piso pode ser adicionado revestimento cerâmico. 

 Revestimento argamassado das paredes externas: chapisco, emboço (massa grossa)

e reboco (massa fina). 

 Revestimento cerâmico (pode-se aplicar sobre o existente) – Piso

 Revestimento argamassado das paredes internas.

 Modificando apenas as áreas molhadas como: cozinha, banheiro e área de serviço.

(Revestimento cerâmico) 

4.2.2 PINTURAS 

A pintura na construção civil é uma camada de acabamento na forma de uma película 

aderente, estratificada e de espessura total = 1,0 mm. Os múltiplos estratos resultam da aplicação 

de sucessivas demãos de tintas de fundo (primers), massas de nivelamento e tintas de 

acabamento.  

Todas as averiguações preliminares devem ser realizadas, é necessário às paredes estarem 

devidamente acabas, não estarem mofadas, revestimento argamassado pronto, estarem lixadas 

para removemos as partes soltas e promovemos na mesma uma maior aderência para o produto 

que será aplicado em seguida, realizar a limpeza com um pano umedecido para remover a poeira 

da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a mesma e por último zelar 

para uniformiza a absorção da superfície e promove uma maior aderência, além de melhorar 

significativamente o rendimento do produto que será aplicado. 

Para a casa do nosso projeto foi notado que as paredes possuem a pintura um pouco 

antiga, visto isso verificamos a possibilidade da remoção desta pintura, adicionar um fundo 

preparador e por fim a realização de uma nova pintura, fazendo com que a residência se torne 

mais bela e seja um local mais aconchegante.   

 Uma nova pintura que só poderá ser feita depois que lixar, remover a pintura antiga

e aplicar um fundo preparador; 

4.2.3 FORROS 

O uso de forro de gesso esta cada vez mais popular em construções e reformas no nosso

país. Isso se deve à praticidade e aos benefícios desse recurso, que pode facilitar instalações 
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elétricas, colocação de luzes, proteção térmica e acústica. Além disso, sua colocação é bastante 

simples e fornece um acabamento muito bonito ao ambiente. 

Já os forros em PVC é um material de revestimento que tem sido bastante utilizado nas 

construções modernas. Este plástico composto por petróleo e sal, além de muito acessível, é 

excelente para fazer o isolamento térmico e acústico dos ambientes. 

      A nossa casa do projeto integrador possui cobertura feita de telhado, não possuindo um 

isolamento térmico e acústico adequado, facilita a entrada de pessoas estranhas na residência. A 

cobertura deve proporcionar aos habitantes à proteção das edificações, contra a ação das 

intempéries, deve atender às funções utilitárias, estéticas e econômicas.  

Por esses motivos, como melhoria vimos a possibilidade da utilização de um forro de PVC 

ou de Gesso.  

 Execução de forro pvc ou gesso.

4.2.4  NIVELAMENTO 

Nem todo terreno é perfeitamente retangular ou perfeitamente plano. Na verdade a 

maioria dos terrenos tem seu relevo acidentado, mais altos em algumas partes e mais baixos em 

outras partes, ou seja, podem ser ligeiramente inclinados ou até muito inclinados.  

Em muitos casos, terrenos em aclive (que sobem em relação ao nível da rua) e terrenos em 

declive (que descem em relação ao nível da rua) podem ser aterrados ou cortados para que a 

construção seja feita. 

Para que a casa do irmão possa ganhar uma nova área de serviço ou um novo quintal, 

recomendamos que seja feito o aterramento e nivelamento do terreno, para as melhorias possam 

ser devidamente aplicadas.  

 Nivelamento do terreno (fazer um aterro).

4.2.5  ESQUADRIAS 

A sugestão para uma possível melhoria seria a troca das portas, janelas e cobogós antigos, 

por novas esquadrias que são mais utilizadas nos tempos atuais.  
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 Trocar cobogó do banheiro por uma janela maxim ar ou basculante para melhorar

ventilação e iluminação do ambiente; 

 Trocar esquadrias por madeira maciça;

 Trocar cobogó da cozinha por uma janela (melhora ventilação e iluminação) -

Tamanho: 1/6 do ambiente. 

4.2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Faz-se necessário a modificação das instalações elétricas, por dois motivos: Deve ser 

realizar um projeto de instalações elétricas bem dimensionadas, onde seja utilizado material de 

qualidade, trazendo uma maior proteção e segurança aos moradores da casa.  

 Novas instalações elétricas.

4.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

De primeiro momento, foi feito o levantamento básico para se ter um desenvolvimento do 

projeto em AutoCAD e a realização das memórias de cálculos. O projeto de Instalação Predial de 

Água Fria é composto por elementos gráficos, memoriais, desenhos e especificações técnicas que 

definem a instalação do sistema de recebimento, alimentação, reservação e distribuição de água 

fria nas edificações, também devem ser realizados os cálculos para determinação do consumo 

diário da edificação levando em consideração o tipo e número de usuários, e demanda dos 

aparelhos. 

Já o projeto de Esgoto Sanitário é composto por elementos gráficos, memoriais, desenhos e 

especificações técnicas que definem a instalação do sistema de coleta, condução e afastamento 

dos despejos de esgoto sanitários das edificações, também deve ser realizado os cálculos para 

dimensionamento dos ramais de descarga, ramais de esgoto, diâmetros das tubulações e dentre 

outros.  

5    CONCLUSÃO 
Contudo, concluímos que esse projeto atuou com uma ferramenta chave para a aquisição 

de maiores saberes, através de praticas que englobam várias disciplinas contidas no curso 

subsequente. Os conhecimentos práticos que terão fundamental importância para o 

desenvolvimento das atividades necessárias a serem realizadas na carreira futura.  
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O projeto integrador apresenta perspectivas múltiplas, em que todas as disciplinas 

contribuem de certa forma, e, por consequência, o aluno, poderá receber orientações e desafios 

para inquirir, com uma nova visão criativa, ousada e com nova concepção de divisão do saber.  

A certeza de êxito de um projeto interdisciplinar não está firmada apenas na integração das 

disciplinas, na escolha de um tema “gerador”, na pesquisa realizada, mas, principalmente, no 

engajamento dos membros envolvidos através de atitudes interdisciplinares. 
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Figura 3 Fachada Original da casa 

Figura 2 Planta Baixa após a proposta de reforma
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Figura 4 Planta de Esgoto 
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DOS DIREITOS TRABALHISTAS REFERENTE AO DOCENTE 
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RESUMO 

É sabido que o ordenamento brasileiro abarca 
inúmeras normas protetivas ao trabalhador, havendo 
preceitos específicos em relação a certas profissões, 
como é o caso do professor. É ululante que o 
desrespeito dessas normas imperativas de cunho 
social é corriqueiro pela entidade privada, desejoso 
pelo lucro rápido e avantajado. Dessa mazela padece 
as Instituições de Ensino Superior privado do Brasil. A 
pesquisa em tela, fazendo uso de uma metodologia 
de análise qualitativa, usando-se os métodos de 

abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo 
e analítico, tem por linha de fundo colacionar os 
dispositivos normativos de cunho trabalhista ou que 
interfere na relação laboral, regente da atividade do 
professor de ensino fundamental, médio e superior, 
bem como expor esses direitos a luz dos tribunais e 
de uma doutrina consagrada.  

PALAVRAS-CHAVE: Direitos sociais; Revalorização do docente; garantias salariais. 

LABOR RIGHTS FOR THE TEACHER 

ABSTRACT 

It is known that the Brazilian legal system includes 
numerous protective standards for workers, with 
specific provisions professions, such as teacher. It is 
howling that ignoring these mandatory provisions of a 
social nature is commonplace for private, forward to 
the fast and topping profit. This illness suffers the 
private higher education institutions in Brazil. The 
research in question, making use of a qualitative 

analysis methodology, using the methods of 
hypothetical-deductive approach of descriptive and 
analytical character, is the bottom line collate the 
regulatory provisions of labor nature or that 
interferes with the employment relationship, 
conductor activity elementary school teacher, 
secondary and higher education, as well as expose 
these rights the light of the courts and a well-
established doctrine. 

KEY-WORDS: Social rights; Upgrading of teachers; wage guarantees. 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tendo em vista a busca constante da revalorização do professor, na qual reflete na 
garantia de remunerações e condições de trabalho condignas, como bem prevê o projeto do 
Plano Nacional de Educação (2011-2020), 1 tornando-se fulcral a luta constante, por tal 
desiderato, como um dos fatores para elevar a educação no país, seja evitando o êxodo dos 
bons mestres, seja estimulando a entrada de novos talentos, além de melhoria na qualidade 
do ensino, tendo em vista que cessaria as jornadas intermináveis do docente em várias 
instituições, nos mais diversos horários.2 

 O presente trabalho busca analisar os dispositivos normativos e as decisões dos 
tribunais que respaldam as garantias justrabalhistas do professor, fazendo uso de uma 
metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de abordagem 
hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico. 

2  DOS DIREITOS E GARANTIAS JUSLABORAIS DO PROFESSOR

2.1  JORNADA DE TRABALHO3

O dispositivo normativo da CLT determinou a carga horária para o professor de até 4 
horas/aula, consecutivas, ou seis horas/aula, de forma intercalada.4 Esse tratamento 
diferenciado da jornada de trabalho dar-se pelo desgaste físico e mental que essa categoria 
possui, em particular. 

Atente que o art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao explicitar sobre o 
quantum da hora aula do professor, determina que o mesmo não possa prestar 
àquelas horas/aula5 para o mesmo estabelecimento de ensino. 

É necessário, aqui, fazer uma interpretação teleológica, pois o fim do legislador foi 
proteger o professor de uma jornada de trabalho prolongada ao mesmo empregador, apesar 
de falar em estabelecimento.  Ou seja, a prestação consecutiva superior a 4 horas-aula 
é possível desde que feito por empregadores diversos. 

1 DOURADO, Luiz Fernandes. O Plano Nacional de Educação como política de Estado: antecedentes históricos, 
avaliação e perspectivas. IN: DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). Plano Nacional de Educação (2011-2020): 
avaliação e perspectivas. Goiânia: Editora UFG; Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 52. 
2 Cf. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 3º ed. São Paulo: Moderna, 2012, p. 300. 
3 “(...) diz respeito ao número de horas diárias de trabalho que o trabalhador presta a empresa”. (MARTINS, 
Sergio Pinto. Direito do trabalho. 13º ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 437). 
4 Art. 318 - Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas 
consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas. 
5 Quatro horas/aula, consecutivas, ou seis horas/aula, de forma intercalada. 
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Caso interprete de forma diversa, isso permite um rasgo normativo, na qual 
o empregador, com mais de um estabelecimento, exploraria o mesmo professor, vindo,
assim, a burlar o fim protetivo que buscou a lei.

O artigo supra, aplica-se a professores, seja do ensino fundamental, ao médio, 
superior e pós-graduação. Todavia, essa norma não se estende para as atividades de 
ensino fora da dimensão regulada pelo MEC, como cursos preparatórios, de dança, línguas, 
etc. 

É fulcral não confundir hora com hora-aula, os mesmos não são sinônimos. A hora é 
uma unidade de medida de tempo que equivale há sessenta minutos, o qual se refere à 
vigésima quarta parte de uma de um dia solar. Já a hora-aula é um critério normativo 
para aferir o salário-hora do professor, tendo fins estritamente acadêmicos. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação buscou um padrão de qualidade mínimo, 
em âmbito nacional, estabelecendo, por exemplo, em relação ao ensino fundamental e 
médio, uma carga horária mínima anual de 800 horas-ano, o que equivale a 2400 horas 
anuais, tendo em vista que a hora equivale a 60 minutos.6 

No projeto pedagógico do estabelecimento de ensino ira determinar a quantidade 
horas por disciplina, ficando a critério do respectivo projeto, estabelecer a duração da hora-
aula.7  

Ou seja, dependendo do projeto pedagógico de cada estabelecimento, pode haver 
hora-aula de 60 minutos, 55 minutos, 50, minutos, etc. Em face dessa hora-aula, 
serão determinadas quantas aulas ocorrera na disciplina. 

Por exemplo, numa disciplina de 60 horas, como hora-aula de 45 minutos, deve ocorrer 
a realização de 80 aulas. 

A partir dessa diferença, fundamental, entre hora e hora-aula, determina-se, como 
consequência jurídica, que se o professor ministrar mais de quatro horas-aula (variável 
segundo o projeto pedagógico da instituição de ensino), consecutivas, fara jus ao adicional 
de hora-extra (50%).8 

Entretanto, respeitado o intervalo intrajornada de seis horas-aula, no dia, como 
determina o art. 318 da CLT,9 o professor não fara jus a respectiva hora extra.  

6 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
7 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
8 CLT. Art. 71. § 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo 
empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Cf. CAIRO JR., José.  Curso do 
direito do trabalho.  6º ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p.293. 
9 Art. 318 - Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas 
consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas. 
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Essa hora-extra não se enquadra no trabalho extraclasse realizado pelo professor, 
como na elaboração de planos de aula, correção de provas, etc. Esse trabalho já está incluso 
no valor da hora-aula. Destarte, nada impedi que acordo coletivo fixe adicional de atividade, 
para remunerar as atividades extraclasses. 

Todavia, as horas destinadas a reuniões, cursos, realizadas fora do horário de aula, 
isso sim, dá ensejo à hora extra, pois o professor encontra-se a disposição da 
Instituição de ensino.10 

Atente que no caso de professor aplica-se a redação do art. 71 da CLT, visto que não 
houve exclusão expressa e nem se trata de norma especial. Assim, para a atividade que não 
ultrapassa 6 horas diárias, e garantidas ao professor o intervalo de 15 minutos,11 
quando ultrapassar 4 horas-aula. 12 

Perceba que esse dispositivo normativo se coaduna com a redação do art. 318 da 
CLT, quando o mesmo que determina a jornada máxima de 6 horas-aula, ao professor, 
para o mesmo empregador, desde que intercalado, ou seja, descontínuo. 

Esse intervalo, o qual não será remunerado,13 tem por fito uma questão de proteção 
à saúde do trabalhador, pois permite o repouso e alimentação do professor, não podendo 
ser excluído, nem mesmo por acordo ou convenção coletiva.  

A não obediência a esse intervalo mínimo pelo empregador ensejará a remuneração desse 
intervalo como hora-trabalhada com adicional de 50%, segundo o art. 71, § 4º da CLT.14 

Essa ficção legal visa proteger o trabalhador contra os abusos do poder 
econômico, cometidos pelo empregador, independentemente das atribuições ou do 
local onde se encontra o trabalhador (dentro ou fora do estabelecimento). 

 Nos precedentes do TST constata-se que o tribunal, em tela, não obedeceu à regra 
geral de um salário mínimo proporcional a jornada de trabalho, garantindo ao professor o 
salário mínimo de forma integral. 

Assim, ao professor é garantido um salário mínimo, integral, pela jornada de trabalho 
de seis horas-aula dia, não havendo a sua redução proporcional, como aplicado aos demais 
empregados.  

10 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 565. 
11 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 699. 
12 CLT. Art. 71. § 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 
15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas. 
13 CLT. Art. 71. § 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. 
14 Cf. CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 697. 
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Afira que esse entendimento vai de encontro a outros precedentes do próprio TST, 

cabendo argumentos de inconstitucionalidade, por violação do princípio da isonomia. 

2.1.1. Intervalo Interjornada 

O intervalo interjornada seria o tempo de descanso entre uma jornada e outra, o qual, 

segundo o art. 66 da CLT15 deve ser de no mínimo 11 horas consecutivas.  

A categoria dos professores é uma categoria diferenciada, a qual possui regras próprias 

sobre a jornada laboral, disposta nos art. 318 a 321 da CLT. Todavia, quando não existir 

disposição especifica, a respectiva categoria segue os regramentos gerais da CLT. 

De tal sorte, no caso de descumprimento do intervalo mínimo de descanso de 11 

horas, entre uma jornada e outra, acarreta direito ao professor a horas extras. Lembrar que 

tais normas são imperativas, não sujeitas à negociação ou renúncia, por tratar de prescrições 

que buscam proteger a saúde e a segurança do trabalhador. 

Seria o caso do professor que ministra aula, numa instituição de ensino, até às 

22h20min horas e tem que ministrar aula, no dia seguinte, na mesma instituição, às 07h00min 

horas. Perceba que o professor só teve, apenas, 09h40min horas de descanso de uma jornada 

de trabalho para outra, fazendo jus à hora-extra, em relação à 01h20min hora. 

2.1.2. Das “Janelas” 

As “janelas” são o tempo compreendido a disposição do empregador, na qual o 

professor fica no aguardado de uma aula para outra. Por esse tempo, computasse como hora-

aula trabalhada, devendo o mesmo ser remunerado.16 

Tal circunstância é algo corriqueiro da docência, quando o professor ministra aula, por 

exemplo, nos dois primeiros horários, tendo que esperar o terceiro horário (livre), para 

ministra a sua aula que acontece no quarto horário. Ou seja, é um horário que o mesmo fica 

à disposição da instituição, pois como a fração de tempo é exígua, não compensando ao 

docente ir para casa ou praticar algum ato de descanso, devendo ser remunerado pelos quatro 

horários (3 horários de aula e uma “janela”).17 

Segue, abaixo, o precedente normativo da seção de dissídios coletivos do Tribunal 

Superior do Trabalho, respaldando o direito ao recebimento da “janela”, ao professor: 

15 CLT. Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas 
para descanso 
16 CLT. Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 
Precedente nº 31 do TST - Os tempos vagos (janelas) em que o professor ficar à disposição do curso serão 
remunerados como aula, no limite de 1 (uma) hora diária por unidade. (DJ 08-09-1992). 
17 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 566. 
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2.1.3. Do trabalho noturno 

Tendo em vista o desgaste acentuado aos que laboram no horário 
noturno, logicamente, sendo um laborar em condições mais gravosas. A Constituição Federal 
garantiu uma remuneração diferenciada aos trabalhadores que lavoram no horário 
noturno,18 vindo a CLT determinar um adicional de 20% sobre a hora diurna.19 

É considerado trabalho noturno aqueles executados entre às 22h00min a 05h00min 
do dia seguinte, para o trabalhador urbano. 

Ou seja, o professor que tem seu horário de aula encerrado às 22h15min; 22h20min; 
22h30min; por exemplo, tem direito a receber o adicional de 20% sobre os 15min; 20min; 30 
min; trabalhados após as 22h00min horas.20 

Vale ressaltar que o pagamento habitual do adicional noturno repercute no cálculo 
do 13º salário, do 1/3 de férias, devendo ser levado em conta para todos os efeitos legais. 
Tal posicionamento é matéria sumulada do TST. 

2.2. DESCANSO ANUAL REMUNERADO – FÉRIAS 

Com o fim de preservar a higidez física e mental do trabalhador, além de permitir 
com convívio social e familiar mais duradouro a Convenção nº 132 da OIT, bem como a 
Constituição Federal garantem ao trabalhador um período de férias remuneradas.21 

O direito de férias ocorre após um período de trabalho de 12 meses (período 
aquisitivo), podendo ser concedido pelo empregador a qualquer momento nos próximos 12 
meses, no prazo de 30 dias, os quais serão remunerados com um terço a mais do que o 
salário normal. 

Excepcionalmente, será possível fracionar as férias. Todavia, não poderá ser inferior a 
10 dias. 

A concessão das férias deve ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS,22 além de o trabalhador ser comunicado do respectivo gozo, com uma antecedência
de 30 dias, devendo dar contra recibo dessa comunicação.23

18 Constituição Federal de 1988. Art. 7º, IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
19 CLT. Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração 
superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo 
menos, sobre a hora diurna. 
20 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 565. 
 21Constituição Federal de 1988. Art. 7º, XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal; 
22 CLT. Art. 135.  § 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador 
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão 
23 CLT. Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo 
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O trabalhador deve receber o pagamento da remuneração das férias até dois dias 
antes do início do respectivo período, para que o mesmo possa gozar efetivamente das 
mesmas.24 

O desrespeito a prazo para concessão das férias acarreta o pagamento em dobro das 
mesmas.25 Não só o gozo das férias fora do prazo, como também, o pagamento da 
remuneração das férias fora do período legal, acarreta o pagamento em dobro, igualmente. 

É permitido ao trabalhador converter até um terço do período de férias em pecúnia, 
desde que requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.26 

No intuito de garantir a convivência familiar, prescreve a CLT que os familiares 
que laboram para o mesmo empregador, terão direito a gozar as férias no mesmo período, 
desde que não gere prejuízos ao serviço.27 

Todos esses preceitos gerais sobre férias aplicam-se, normalmente, ao professor, pois 
não há regra própria sobre a matéria para essa categoria. 

2.3. DIREITO A REMUNERAÇÃO DO DESCANSO SEMANAL 

A CLT, no art. 67, assegura a todo empregado um descanso semanal remunerado de 
24 (vinte e quatro) horas consecutivas, após seis dias de trabalho sucesso, o qual, salvo 
motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir 
com o domingo, no todo ou em parte.  

Destaca-se, o fato que esse tempo de 24 horas se soma às onze horas do intervalo 
interjornada, o que totaliza 35 horas de descanso, havendo súmula do TST sobre a matéria. 

O repouso semanal remunerado, também, é chamado de descanso hebdomadário 
(vem do grego e quer dizer semana). 

Como delineado na Súmula 351 do TST, o professor remunerado por hora/aula tem o 
direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal, tendo como base o mês com quatro 
semanas e meia, segundo dispõe o art. 320, §1º da CLT.28 

24 CLT. Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão 
efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. 
25 CLT. Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador 
pagará em dobro a respectiva remuneração 
26 CLT. Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em 
abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. § 1º - O abono de 
férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo. 
27 CLT. § 1º - Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito 
a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. 
28 Cf. BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho.  7º ed. São Paulo:  LTr, 2011, p. 573; CAIRO JR., 
José.  Curso do direito do trabalho.  6º ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 294. 
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SUM-351 PROFESSOR. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 7º, § 2º, DA 

LEI Nº 605, DE 05.01.1949 E ART. 320 DA CLT (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003  

O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao 

acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se 

para esse fim o mês de quatro semanas e meia. 

Chama-se a atenção a prática vedada do salário compressivo, no qual o empregador 

engloba numa única rubrica o pagamento de diversas parcelas. De tal maneira, explicita a 

súmula 91 do TST: “Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem 

para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador”.  

Tornar-se clarividente, a ilegalidade de muitas instituições de ensino que tentam burlar 

os imperativos juslaborais, incutindo no valor da hora/aula a remuneração do descanso 

semanal.29 

Por fim, como dispõe o art. 319 da CLT, é proibido aos professores, aos domingos, a 

regência de aulas e o trabalho em exames. 

2.4. REMUNERAÇÃO 

A remuneração do professor, segundo as determinações esculpidas na CLT, é aferida 

mensalmente, tendo por base o número de aulas ministradas semanalmente, vezes 4,5 

semanas e meia, para aferir o seu salário.30 

Apreenda que a natureza jurídica da remuneração é de caráter alimentar, sendo assim, 

a Constituição Federal e na legislação infraconstitucional prevê diversos instrumentos de 

proteção ao salário do trabalhador. 

A Constituição garante a irredutibilidade salarial; a CLT prevê que o salário deve ser 

pago até o quinto dia útil, não podendo o prazo de pagamento ser estipulado para período 

superior a um mês, devendo ser efetuado no local do trabalho, sendo vedados descontos; o 

Código de Processo Civil determina pela impenhorabilidade dos salários no processo de 

execução; a lei de falência privilegia as verbas trabalhistas no concurso de credores em relação 

aos demais créditos. 

Torna-se cristalino a violação da garante a irredutibilidade salarial, constituindo 

exercício lícito do jus variandi do empregador quando o mesmo reduz o número de turmas do 

professor, sem ter havido a diminuição do número de alunos, constituindo uma forma de 

29 CLT.  Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 
a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
30 CLT. Art. 318. §1º O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído 
de quatro semanas e meia. 
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rescisão indireta do contrato de trabalho, pois apesar de não ter havido a redução do valor da 

hora-aula, a remuneração será menor pelo número menor de aulas. 

Geralmente tal prática é realizada pelas Instituições de Ensino como forma de 

pressionar o professor a pedir rescisão do contrato de trabalho para que a mesma não tenha 

que arcar com o ônus das verbas rescisórias trabalhistas, vindo o docente a ter os seus direitos 

ceifados, como por exemplo, a multa de 40% dos valores depositados a título de FGTS e o 

direito de saque do respectivo benefício social. 

Destacar que a mora contumaz no adimplemento das verbas salariais (o que 

caracteriza descumprimento das obrigações contratuais), seja não pagamento, seja pagando 

fora do prazo, é hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho como previsto no art. 

483, “d” da CLT.31 

De tal sorte, as instituições de ensino que não efetuarem o pagamento dos professores 

até o quinto dia útil,32 acarreta ao docente o direito a rescisão do contrato sem justa causa, 

fazendo jus a todas as verbas rescisórias. 

2.4.1. 13º Salário 

A respectiva verba salarial compulsória é regida pelas Leis nº 4.090/62 e nº 4.749/65, 

além do decreto executivo de nº 57.155/65, o qual regulamente as leis em tela. 

No que tange ao assunto trazido à baila, aplica-se ao professor as determinações gerais 

explicitadas em tais normas. 

De tal sorte, fica garantindo o recebimento do 13º salário até o dia 20 dezembro, sendo 

obrigatório o adiantamento dessas verbas salarial, correspondente à metade do seu valor, 

entre os meses de fevereiro a novembro, ficando a cargo de o empregador pagar o mês da 

sua conveniência, não estando obrigado a efetuar o adimplemento dessas versa trabalhista a 

todos os empregados simultaneamente. 33 

Todavia, fica ao empregado a opção de solicitar o pagamento do adiantamento da 

primeira parcela do 13º salário a ser pago quando das férias, desde que solicitado no mês de 

janeiro do respectivo ano de gozo das férias.34 

31 Cf. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2008, p. 1162. 
32 Segundo a IN 1/89 do MTPS, o sábado é contado como dia útil. Cf. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do 
direito do trabalho.  10º ed. São Paulo:  LTr, 2008, p. 737; CASSAR, VÓLIA Bomfim. Direito do trabalho.  5º ed. 
Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 929. 
33 Art. 2º, § 2º da Lei nº 4.090/62. 
34 Art. 2º, § 3º da Lei nº 4.090/62. 
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Sobre a gratificação natalina será descontado os valores referente ao FGTS, imposto 

de renda e a contribuição social do empregado para financiamento da previdência social.35 

O 13º salário será calculado levando em conta a remuneração de dezembro e todas as 

verbas salariais pagas habitualmente, vindo essa gratificação corresponder a 1/12 da 

remuneração mensal (ou fração superior a 14 dias), para cada mês de serviço do ano 

correspondente.36 

2.4.2. Redução arbitrária da remuneração e dano moral 

Como explicitado alhures, a natureza da remuneração é de caráter alimentar, sendo 

sua irredutibilidade um direito fundamental social, figurando-se como um mínimo existencial 

o qual reflete nos direitos de personalidade do trabalhador, pois sem a remuneração (digna),

não terá como prover “(....) as necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”.37 

De tal sorte, é decorrência lógica quando das práticas escusas perpetradas pelo 

empregador com o fito de reduzir nefastamente o salário do docente, não só o direito de ser 

ressarcido referente as diferenças salariais não pagas, mas também, perfaz o trabalhador 

professor o direito a percepção de valores a título de dano moral, onde está presume-se 

independentemente de prova.  

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor é um dos protagonistas, indispensáveis, do processo educacional, o qual 

visa à transferência de um conhecimento e de uma autonomia crítica desse conhecimento 

para o discente, permitindo que este, mais que um técnico em algum dos saberes da 

humanidade, possa torna-se um cidadão.  

De tal sorte, torna-se necessário o processo de revalorização desse profissional, seja 

na rede pública ou na rede privada, como peça fulcral do desenvolvimento e expansão de uma 

educação com qualidade. 

Um aspecto nesse processo de revalorização do docente, analisado no trabalho em 

tela, dá-se no aspecto do respeito às garantias trabalhistas, de tal maneira, que o mesmo 

possa ser remunerado condignamente, bem como preservado a sua saúde. 

Constatou-se que o professor é detentor do direito ao adicional noturno, quando 

lavorar depois das 22h00min; que deve ser remunerado pelo tempo “livre” entre a espera de 

35 Constituição Federal. Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ... II - 
do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e 
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;. 
36 Art. 1º, § 2º da Lei nº 4.090/62. 
37 Constituição Federal de 1988, art. 7º, IV. 
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uma aula e outra (chamadas “janelas”); que o tempo posto à disposição da instituição de 
ensino, seja para reuniões, atender alunos, fora do horário de aula, deve ser remunerado 
com horas extras; que o desrespeito ao intervalo de 11 horas intrajornada acarreta o 
direito a receber horas extras; de que o professor só pode ministra seis aulas diárias 
numa mesma instituição de ensino, sendo possível, apenas, que quatro aulas 
sejam lecionadas continuamente, onde o desrespeito a essa norma acarreta o direito a 
percepção de horas-extras; que o não pagamento da remuneração até o quinto dia útil, 
bem como a redução indevida das horas aulas, quando não seja pela redução do número de 
alunos, pode acarretar a rescisão indireta do contrato de trabalho; que o professor deve 
receber a remuneração do repouso semanal equivalentes a 1/6 das horas aulas 
ministradas; e que o pagamento das férias em prazo posterior há dois dias, antes do gozo, 
gera o direito ao recebimento dobrado do descanso anual remunerado. 

Espera-se que o presente artigo possa conscientizar a categoria dos professores 
sobre as garantias sociais que a Constituição Federal e a CLT lhe proporcionem, para que 
possam pleitear o cumprimento delas, seja de forma extrajudicial, seja junta a justiça 
trabalhista. 
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RESUMO 

O Projeto Orla tem sido implantado em muitos 
destinos do Rio Grande do Norte na tentativa de 
minimizar os efeitos negativos proporcionados pelo 
crescimento de algumas atividades, em especial o 
turismo. Neste sentido, o presente trabalho tem o 
objetivo de analisar os principais avanços e desafios 
na implantação das ações do “Projeto Orla”, sob as 
áreas naturais de uso turístico de Baía Formosa/RN, 
Brasil, no período de 2010 a 2012. Para tanto, foi 
necessária a realização de pesquisas documentais, 
bem como entrevista “in loco” com a Diretoria de 
Meio Ambiente do município, assim como a utilização 

do método de observação informal. Observou-se que 
entre os anos de 2010 a 2012, o Projeto Orla não 
gerou grandes avanços na localidade, principalmente, 
quando se trata das áreas naturais de visitação 
turística, uma vez que as soluções dos problemas 
diagnosticados foram verificadas, em maioria, como 
superficiais. Como principais desafios, forma 
constatados atrasos nas deliberações dos órgãos 
governamentais, falta de comprometimento dos 
órgãos e a dificuldade no gerenciamento do pessoal 
envolvido.

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão ambiental, Turismo,  Projeto Orla, Baía Formosa. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TOURISM : AN ANALYSIS OF THE 
PROGRESS AND CHALLENGES OF THE SHARES OF ORLA PROJECT IN BAÍA 

FORMOSA/RN. 

ABSTRACT

The Orla Project has been implemented in many 
destinations of Rio Grande do Norte in order to 
minimize the negative effects provided by the growth 
of certain activities, especially tourism. In this sense, 
this study aims to analyze the main advances and 
challenges in the implementation of the actions of 
"Orla Project" under the natural areas of tourist use of 
Formosa Bay / RN, Brazil, in the period 2010 to 2012. 
For both , conducting documentary research was 
needed, as well as interview "in loco" with Half Board 
municipal Environment as well as the use of informal 
observation method. 

It was observed that between the years 2010-2012, 
the Orla project did not generate major advances in 
the locality, especially when it comes to the natural 
areas of tourist visitation, since the solutions of the 
problems identified were found, mostly as surface . As 
main challenges, so it noted delays in the deliberations 
of government agencies, lack of commitment of the 
organs and the difficulty in managing the personnel 
involved.

KEY-WORDS:  Environmental management, Tourism, Orla project, Baía Formosa. 
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1 INTRODUÇÃO

As localidades vêm passando por um amplo processo de transformação decorrido de um 
novo sistema econômico e demográfico vigente. Neste momento, verifica-se também que o 
intenso fenômeno da urbanização, acalentado também pelo crescimento de algumas atividades, 
principalmente o turismo, tem afetado direta e indiretamente as dimensões paisagísticas, social e 
econômica da zona costeira brasileira, área esta com os 8.698 Km² de extensão, que compreende 
um espaço de aproximadamente 388.000 Km² de ecossistemas e 44 milhões de habitantes. 
(Nicolodi & Oliveira, 2012).  

 Analisando-se o turismo como um fomentador do processo de urbanização em todo o 
mundo, observa-se que, em princípio, é uma atividade econômica pautada no consumo do espaço 
e suas representações. Sendo assim, para ocorrer necessita, além de atrativos, de infraestrutura 
física e humana. De fato, isto tem acarretado grandes modificações espaciais nos destinos 
turísticos. Além disso, observa-se que o “contato com a natureza” tem sido um dos maiores 
motivos das viagens mundiais, uma vez que as pessoas têm deixado os grandes conglomerados 
em busca de sossego e tranquilidade. Consequentemente, as áreas naturais vêm sendo afetadas 
pelos impactos ambientais gerados pela atividade, adaptadas para o uso do homem urbano. Por 
esse motivo, julga-se importante a participação da população local no processo de envolvimento e 
(re)conhecimento da potencialidade de sua região.  

Mediante tal fato, estabelece-se a importância da gestão ambiental voltada para o 
planejamento das diversas atividades, em especial ao turismo, uma vez que pode auxiliar na 
implantação e gerenciamento de políticas públicas que visem à valorização socioambiental de 
áreas fragilizadas, onde a atividade se desenvolve. 

Dentre as estratégias governamentais voltadas para a conservação e proteção de áreas 
naturais, verifica-se o Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF), instituído pelo decreto 
n.º5.300/2004, que tem como meta promover a articulação das atividades e ações da União na 
zona costeira (CIRM & GI-GERCO, 2005). Através deste, foram articuladas várias linhas de ações, as 
quais pode-se destacar a Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), projeto de autoria do 
Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que busca
através de uma gestão compartilhada o ordenamento dos espaços litorâneos sob o domínio da 
União (MMA, 2014). 

Segundo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), o Projeto Orla compreende um total de 63 
municípios e 15 estados brasileiros, cujo estado do Rio Grande do Norte também foi contemplado. 
Este se destaca por ser uma região turística com grande diversidade natural e alta taxa de 
urbanização nos espaços litorâneos (IBGE, 2010). Alguns municípios, tais como Baía Formosa, têm 
implantado o Projeto Orla na tentativa de minimizar os efeitos negativos oriundos dessa dinâmica 
de espaços, essencialmente, nas áreas naturais. 
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Observando-se que o referido município é um destino caracterizado por vários atrativos 
naturais (praias, dunas, grandes falésias, manguezais, lagoas e Mata Atlântica), o que de fato 
contribui com o crescimento do turismo na localidade, o presente trabalho pretende investigar a 
seguinte questão: quais os principais avanços e desafios na implantação das ações do Projeto Orla, 
sob os espaços naturais de uso turístico de Baía Formosa/RN, Brasil, no período de 2010 a 2012? 
Desse modo, foi necessário fazer uma breve contextualização da criação do projeto na localidade, 
identificar as principais linhas de ações determinada na primeira audiência pública do referido 
projeto e analisar as vistorias realizadas entre os anos de 2010 a 2012. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Gestão ambiental

Após um longo período do uso desenfreado dos recursos naturais, o pensamento de

natureza como fonte inesgotável só foi contrariado a partir de alguns incidentes ocorridos no 

período da industrialização. Em meados dos anos 80, catástrofes como a de Chernobyl, na 

Ucrânia, e o acidente com o Césio137, em Goiânia, Brasil, em que o lixo radioativo causou 

contaminação à população, tiveram grandes repercussões e despertaram maior sensibilização 

quanto às questões ambientais (Corrêa, 2009).  

Diante disso, vê-se a necessidade de regulamentar o setor produtivo quanto ao uso dos 

recursos naturais e seus impactos sobre o meio ambiente. Nesse momento, surge uma modelo de 

gestão com o objetivo de incentivar o uso racional dos recursos naturais e diminuir os impactos 

negativos que as atividades geram sobre os mesmos: a gestão ambiental, que pode ser definida 

por Beke, Cordeiro e Theodoro (2004, p.9) como: 

Conjunto de ações que envolvem as políticas públicas, o setor produtivo e a sociedade, 

visando o uso racional e sustentável dos recursos ambientais. Ela engloba ações de caráter 

político, legal, administrativo, econômico, científico, tecnológico, de geração de 

informação e de articulação entre estes diferentes níveis de atuação.  

Mediante isso, vê-se que a gestão ambiental através de ferramentas predefinidas 

e participativa busca a valorização socioambiental. Além desses aspectos fundamentais na gestão 
ambiental, Lindberg e Hawkins (2005) e Frankie (2005) consideram como instrumentos básicos: a 
criação de áreas de proteção ambiental, a elaboração de pesquisas que possibilitem o 
aprofundamento de técnicas de prevenção e conservação de áreas naturais (estudos de impactos 
ambientais, avaliação de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental), fiscalizações de 
atividades potencialmente impactantes, criação de zoneamento ecológico-econômico, programas 
de educação ambiental e programas de monitoramento ambiental. 
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Sendo assim, a busca por uma gestão ambiental dentro das organizações torna-se intensa, já 

que uma empresa sustentável ou que preza pela conservação do meio ambiente passa a ser 

sinônimo de bons negócios, pois os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto às 

posturas ambientais.  

2.2  Turismo e impactos ambientais 

A evolução histórica do turismo está estreitamente relacionada com os deslocamentos que 

as pessoas realizaram em tempos iniciais por diferentes motivos: caça, religião, guerras, comércio, 

lazer e outros. Sendo assim, diversos aspectos pode caracterizá-lo, dentre eles deslocamento, 

motivação, permanência e produto e serviços. 

Dentre inúmeras definições que caracterizam a atividade turística, a Organização Mundial 

do Turismo – OMT, definiu como turismo: 

Atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas em lugares diferentes 

ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outras. (OMT, 2001, p.38) 

Diante disto, percebe-se que para as pessoas realizarem o turismo devem se deslocarem 

para um lugar fora de sua residência habitual, por períodos determinados e por diferentes razões. 

Um aspecto singular dessa atividade é sua relação com o meio ambiente, uma vez que este 

último “constitui-se sua matéria-prima” (Ruschmann, 2012, p.19). No entanto, sua incidência 

sobre o meio ambiente tem gerado uma série de modificações, positivas e negativas, nas 

localidades onde decorre. Dentre as positivas, pode-se destacar: criação de parques, praças e 

reservas ecológicas, surgimento de uma consciência ambientalista para a população e visitantes, 

tombamentos de prédios e monumentos históricos e outras. 

As negativas, que geralmente originam-se da falta de planejamento da atividade, são: 

degeneração da qualidade dos recursos hídricos; superação dos limites da capacidade de carga 

dos atrativos; extinção de espécies animais e da flora local; alterações bruscas no desenho da 

paisagem; poluição visual, sonora e ambiental e outras (Banfato, 2007, p.29). 

Diante disso, vê-se que o turismo é uma atividade que pode impactar positivamente ou 

negativamente os espaços onde decorre, dependendo do planejamento e do grau do

envolvimento dos seus gestores. Estratégias para o gerenciamento eficaz do meio ambiente têm 
sido definidas como políticas públicas como, por exemplo, o Projeto Orla. 

1795



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2.3  Projeto Orla 

O Projeto Orla surgiu ano de 2001, através de uma ação integrada entre o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MPOG), com o objetivo de 

promover o ordenamento dos espaços litorâneos sob o domínio da União, em consonância com as 

políticas ambiental, patrimonial e urbana. 

A Gestão Integrada de Orla Marítima – Projeto Orla, é uma iniciativa do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, que busca 

contribuir, em escala nacional, para a aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e 

ocupação da Orla Marítima. (Voivodoc, 2005, p.5).  

 O MMA e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (in Projeto Orla: 

fundamentos para Gestão Integrada, 2002, p.5) destacam seus objetivos:  

O objetivo primeiro do projeto é compatibilizar as políticas ambiental e patrimonial do 
governo federal no trato dos espaços litorâneos sob propriedade ou guarda da União, 
buscando, inicialmente, dar uma nova abordagem ao uso e gestão dos terrenos e 
acrescidos de marinha, como forma de consolidar uma orientação cooperativa e 
harmônica entre as ações e políticas praticadas na orla marítima. 

São objetivos estratégicos: 1) Fortalecer a capacidade de atuação e a articulação de 

diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o 

arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço; 2) 

Desenvolver mecanismos institucionais de mobilização social para sua gestão integrada; 3) 

Estimular atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

orla. 

Percebe-se então que, para que o Projeto alcance seus objetivos, deve ser trabalhado em 

escala nacional, envolvendo os diferentes agentes (governo, em instâncias federal, estadual e 

municipal, iniciativas privadas e sociedade), aspectos estes que definem uma linha de ação 

compartilhada e democrática. 

Vê-se ainda que o Projeto Orla, em escala local (ou municipal), pode abarcar diversos 

assuntos, dentre eles:  

Projetos de urbanização, projetos de urbanização, definição de acessos a praia e 
construção de passarelas elevadas; saneamento ambiental; elaboração ou revisão do 
plano diretor e seus instrumentos complementares; capacitação e fortalecimento 
comunitário; manejo de ecossistemas costeiros; ordenamento de atividades associadas à 
pesca e maricultura; controle e prevenção de erosão e ações para o ecoturismo. (Portz, 
Manzolli & Corrêa, 2011, p.263). 

Mediante isso, observa-se que o Projeto Orla é um instrumento preciso que pode ser 

vinculado a regulamentação de diversas atividades, inclusive o turismo, que decorre sobre os 

espaços gerando modificações positivas e negativas.   
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Analisar as ações executadas por este projeto torna-se necessário para verificar a eficácia 

das ações propostas, objeto principal deste estudo. O procedimento metodológico utilizado para 

esta investigação é apresentado à seguir: 

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório, uma vez que abarcou um
estudo de caso no município de Baía Formosa, implicando na utilização de pesquisas de fontes 
secundárias (livros, sites, documentos e artigos) e do método de observação informal. 

  O município de Baía Formosa fica localizado no litoral sul potiguar a 98,9 Km de Natal. 
Abrange uma área de 245,661 Km², na qual se pode encontrar uma grande diversidade de 
atrativos naturais, como dunas, falésias, manguezal, lagoas e Mata Atlântica. (IBGE, 2015), 
conforme pode ser observado nas Figuras 01 e 02. Desse modo, fez-se necessário explorar mais 
informações relativas aos aspectos naturais dessa localidade, bem como da gestão dos mesmos.  

 Figura 01- Localização de Baía Formosa   

Fonte: Google Maps, 2015.      

  Figura 02- Mapa de Baía Formosa    

Fonte: IBGE, 2015.   

Segundo Matheus (2012), as pesquisas exploratórias possibilitam uma maior familiarização 
com o assunto que se pretende estudar, permitindo a construção de hipóteses, a fim de esclarecer 
e tornar mais explicito o problema da pesquisa. Já a descritiva “visa a descrever as características 
de determinada população, descrever fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis”. 
(Freitas & Prodanov, 2013, p.52). 

Com relação à abordagem, caracteriza-se como qualitativo, já que além de realizar 
pesquisas bibliográficas, se fez necessário analisar alguns documentos (pesquisa documental) 
referentes ao projeto orla, tais como: regimento interno, atas das reuniões, listas de frequências, 
relatórios, pareceres, ofícios expedidos, depoimentos escritos e outros. 

 Em seguida, no mês de Fevereiro do ano corrente, houve a execução da entrevista “in 
loco” com o gestor ambiental do município.  A entrevista comportou questões relativas à gestão 
estratégica de atrativos turísticos naturais, tais como resíduos sólidos, poluição (água, solo, sonora 
e visual), sinalização turística, educação ambiental e ocupação de espaço. 
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Dessa forma, pode-se identificar os principais avanços e desafios das ações do projeto orla 
voltadas para os espaços naturais de uso turístico da localidade, resultando em uma série de 
informações que precisaram ser verificadas pelo método de análise de conteúdo, um dos mais 
apropriados para conteúdos não quantificáveis. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Fundação do Projeto Orla e Comitê gestor

O projeto orla de Baía Formosa foi criado no ano de 2010, no momento em que foi
instituído o Comitê Gestor, pelo decreto municipal n° 002/2010 no dia 19/03/10, tendo como 
principal objetivo garantir a gestão democrática e integrada da orla do município. 

Tem-se como instituições governamentais representantes: Superintendência do 
Patrimônio da União - SPU/RN; Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - 
IDEMA; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA/RN; 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – CMBIO; Projeto TAMAR; 
Superintendência Federal da Pesca e Agricultura – SFPA; Secretaria do Estado de Turismo – 
SETUR/RN; Instituto de Assistência Técnica Rural – EMATER; Câmara Municipal de Vereadores; 
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Pecuária e 
Secretaria de Educação e Cultura. 

Atendendo a um de seus critérios (linha de ação compartilhada e democrática), o comitê 
conta ainda com a representação da sociedade civil, tais como: representantes dos pescadores; 
Associação de Passeios Turísticos de Buggy; representantes dos Artesãos; e Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Baía Formosa. 

Segundo o artigo 2° do regimento interno, são atribuições do comitê gestor: 

I – Divulgar, discutir, articular, acompanhar, monitorar, fiscalizar, avaliar e deliberar a 
respeito da implantação das ações pertinentes ao Plano de Gestão Integrada da Orla; 

II– Auxiliar o Município na formulação de políticas públicas relativas à gestão integrada da 
orla e na implementação de suas ações; 

III – Propor e deliberar sobre normas necessárias à regulamentação e implementação do 
plano de ordenamento da orla marítima; 

IV – Opinar e deliberar sobre projetos de intervenção pública ou privada que abranjam 
áreas situadas na faixa de orla marítima do Município e no entorno que está sob sua 
influência; 

V – Opinar e deliberar sobre projetos considerados de grande impacto ou potencialmente 
poluidor que incidam na faixa de orla do Município e em seu entorno imediato; 

VI – Propor e deliberar sobre critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente, com vistas a proteção e preservação dos recursos naturais e 
do patrimônio público, considerando os valores culturais; 

VII – Propor e deliberar sobre normas gerais relativas a unidades de conservação 
ambiental, no território e entorno imediato da orla marítima do Município; 
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VIII – Definir e fixar critérios de priorização de intervenções para efeito de tratamento de 
áreas críticas, ordenamento e recuperação da qualidade ambiental, da acessibilidade 
pública à faixa de praia e da manutenção das áreas de uso comum do povo situadas na 
orla marítima do Município; 

IX – apontar a necessidade de realização de estudos voltados à caracterização de 
problemas e conflitos, requisitando aos órgãos municipais, estaduais e federais e às 
entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da matéria; 

X – opinar e encaminhar sugestões sobre proposta orçamentária destinada a intervenções 
e ações incidentes na orla marítima do Município. 

XI– opinar, em processos administrativos relativos a infrações envolvendo espaços ou 
recursos existentes na orla marítima, sobre multas e outras penalidades impostas pelo 
órgão executor da política ambiental do Município;  

XII – homologar acordos visando a realização de parcerias interinstitucional ou público-
privadas para ações e intervenções na faixa de orla marítima do Município. 

 XIII – deliberar sobre a implementação, revisão e aperfeiçoamento do Plano de Gestão 
Integrada da Orla. 

Observa-se que, de uma forma geral, o Comitê Gestor do Projeto Orla tem como principal 
atribuição propor, executar, verificar e tornar pública uma série de ações que se incidem sobre a 
orla do município (inclusive áreas naturais de visitação turística). 

4.2 Ações do Projeto Orla sob os espaços naturais de uso turístico 

Conforme observado durante a entrevista “in loco”, a primeira audiência pública que 
definiu as principais linhas prioritárias no município foi realizada no dia 01 de Março de 2010. 
Nesta, verificou-se que os principais problemas relatados pelas partes interessadas,  tinham 
grande potencial para comprometer negativamente, do ponto de vista ambiental, os espaços 
naturais de uso turístico, tais como: poluição visual de placas, mirante inadequado para 
contemplação da baía, murro de arrimo degradado na Praia do Porto, lixo, esgoto e queimadas 
sobre as falésias, entulhos do antigo cemitério nas dunas, trafego de veículos em áreas de 
preservação ambiental, animais soltos nas praias, construções inadequadas em áreas de 
Preservação Ambiental – APP e Áreas de Preservação Permanente – APP, retirada de areia das 
dunas, lançamento de águas residuais na praia, sinalização ambiental e turística insuficiente e 
outros. 

Desta forma, ficou acordado pelo comitê que todos os problemas seriam sanados, uns a 
curto e outros em longo prazo.  Logo, com a realização da primeira vistoria no dia 17 de Fevereiro 
de 2011, pela Comissão de Fiscalização, convocada no dia 25 de Agosto de 2010, foram obtidos os 
seguintes resultados: 
N° Problema Ação proposta Responsável Situação 
01 Poluição visual de placas e mirante 

inadequado para contemplação da 
baía. 

Educação ambiental 
e Construção de um 
novo mirante 

Prefeitura Parcialmente resolvido 

02 Muro de arrimo degradado Recuo do muro e Prefeitura; Não resolvido 
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favorecendo a erosão costeira na 
praia do porto. 

cercas. IDEMA; 
SPU e 
Comitê Gestor. 

03 Lixo, esgoto, queimadas e excesso 
de cargas nas falésias. 

Educação ambiental; 
Fiscalização; 
Implantar 
saneamento básico; 
Limpeza periódica e 
Replantio. 

IBAMA; 
IDEMA; 
ONGs ambientais e 
Comitê gestor. 

Não resolvido 

04 Entulhos do antigo cemitério nas 
dunas, causando erosão e risco 
iminente de desmoronamento. 

Recolocação dos 
restos mortais no 
local adequado e 
fiscalização. 

Prefeitura; 
SPU; 
IDEMA e IBAMA. 

Resolvido 

05 Animais soltos em área de uso 
comum/praia. 

Manter animais 
presos em 
propriedades 
privadas, aplicando 
sanções de lei. 

Prefeitura e 
proprietários. 

Resolvido 

06 Barracas (fixas e móveis) instaladas 
de forma irregular em área da 
União. 

Remoção imediata 
das barracas de 
apoio às 
embarcações 
(turismo). 

SPU Não resolvido 

07 Utilização irregular e inadequada 
de passeio em área de Preservação 
Permanente - APP, com a 
circulação irregular de transporte 
de turismo de massa em área do 
manguezal. 

Fiscalização Prefeitura; 
Polícia Ambiental; 
IBAMA e 
Proprietária da área 
privada. 

Não Resolvido 

08 Disputa de espaços entre 
desportistas, veranistas e 
comunidade. 

Delimitação e 
sinalização das áreas 
de prática de 
esportes. 

Prefeitura; 
Comitê gestor e 
segmento 
esportista. 

Resolvido 

09 Tráfego de veículos nas praias Definir horários para 
carga e descarga; 
Proibir a circulação 
de veículos; 
Sinalização 
Fiscalização. 

Prefeitura; 
IDEMA e 
SPU. 

10 Lixo nas praias Educação ambiental; 
Alocação de lixeiras; 
Implantação de 
coleta seletiva e 
fiscalização. 

Prefeitura; 
Comitê gestor; 
Comunidade e 
IDEMA. 

Não resolvido 

11 Retirada de areia das dunas Aplicação de lei e 
fiscalização. 

Prefeitura; 
IDEMA e 
Comitê gestor 

Resolvido 

12 Construção em dunas e manguezal Remoção das 
construções 
irregulares; 

Prefeitura; 
Ministério das 
cidades; 

Não resolvido 
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Implementar 
regularização 
fundiária; 
Fiscalização e 
 Incluir no plano 
diretor. 

IDEMA; 
IBAMA e 
Comitê gestor. 

13 Sinalização insuficiente na 
cachoeirinha 

Sinalizar e instalar 
placas informativas 
(ou turística) na 
cachoeirinha. 

Prefeitura; 
SPU; 
IDEMA; 
IBAMA e 
Comitê gestor. 

Resolvido 

14 Lançamento de águas domiciliares 
na Praia da Cacimba 

Implantar projeto de 
drenagem. 

Quadro 01- Parecer das ações realizadas entre anos de 2010 a 2011.
Fonte: vistoria da Comissão de Fiscalização, 2011, adaptado por Soares, 2015.

Verifica-se que diante dos 14 principais problemas relatados, seis foram 
apresentados como resolvidos. No entanto, com foi observado através de relatórios feitos 
Pela Comissão de fiscalização, as resoluções não seguiram, “à risca”, as medidas propostas, 
tal como fato da prefeitura alegar não haver necessidade de delimitar o espaço entre 
desportista, veranistas, comunidades e veículos (Problema 08), já que há um entendimento entre 
os mesmos, assim como declarar não ter para onde direcionar as águas que correm das ruas em 
direção à praia da Cacimba (problema 14). Com relação à sinalização no atrativo 
“cachoeirinha” (problema 13), a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente afirma não ter 
necessidade de uma maior sinalização. 

Ainda, no ano de 2012, o comitê gestor, no II Seminário do Projeto Orla, julgou como 
resultados alcançados:  

 Mapeamento com GPS da rota alternativa dos bugueiros;

 Realização de palestra com pescadores sobre a importância do uso da água e destinação
do lixo descartado nas praias e no mar; e

 Reunião com pescadores, a fim de envolvê-los nas ações do Projeto Orla.

Além do analisado, verifica-se no item posterior alguns desafios identificados que
implicaram na efetivação dessas e outras ações no município. 

  4.3 Desafios 

De acordo com a entrevista realizada na Diretoria de Meio Ambiente de Baía Formosa/RN, 
os maiores desafios que implicam na implantação das ações do Projeto Orla, sob os espaços 
naturais de uso turístico, e em toda a localidade, são: demora nas deliberações dos órgãos 
governamentais, falta de comprometimentos dos órgãos e gerenciamento das pessoas envolvidas. 
Essa conclusão pode ser verificada na seguinte afirmação apresentada pela Comissão de 
fiscalização no ano de 2012:      

O Comitê de Baía Formosa está completando seu 2º ano em virtude disto está 
encaminhado as instituições a solicitação de renovação dos seus representantes. E 
também avaliando a participação das mesmas em suas reuniões ordinárias, pois sentimos 
em 2011 a falta de algumas, fato este que inviabilizou as principais deliberações. 
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Tratando-se dos casos anteriores, observou-se que o problema 02 não foi sanado, pois a 

prefeitura local ainda não tinha avaliado a erosão nas encostas das falésias, assim como a 

Secretaria de Aviação e Urbanismo não havia feito a remoção dos lixos nas falésias. Outra questão 

é a remoção das barracas de apoio às embarcações em áreas irregulares do município, que não 

teria acontecido por conta de uma não deliberação da SPU. 

Outro grande entrave observado da Diretora do Meio Ambiente é que o comitê gestor 

(juntamente com outros órgãos ambientais) tem aprovado ações que, em princípio, não tiveram 

boas repercussões na comunidade, tal como a urbanização da Praia do Pontal. Alguns órgãos 

envolvidos não assumem a responsabilidade e acabaram reprovando ações, implicando e uma 

série de consequências, inclusive desperdício de recursos. 

Verificou-se ainda que não há comprometimento de alguns representantes da sociedade 

civil, assim como os representantes dos pescadores que, segundo o relato de um funcionário 

interno da Diretoria de Meio Ambiente e observado através das listas de frequências das reuniões, 

ofícios e atas do projeto orla, estão sendo comunicados sobre as audiências e reuniões, mas não 

estão participando. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Orla de Baía Formosa não tem contemplado o município com grandes ações, 

visto que a maior, tratando-se dos espaços naturais de uso turístico, foi a valorização da baía 
(Praia do Porto) com a construção do novo mirante. As demais obtiveram soluções superficiais, 
não seguindo a risca as medidas propostas na primeira audiência pública. 

Outra debilidade é a educação ambiental do município, uma vez não se verificou  grandes 
ações do projeto orla com essa temática no período de 2010 a 2012. Atualmente, foi detectado 
que há dois anos os trabalhos de educação ambiental não são realizados no destino pelo principal 
órgão ambiental local. 

Deste modo, faz-se necessário uma maior implantação de trabalhos educativos, a fim de 
sensibilizar a população sobre as questões ambientais e incentivar sua participação no andamento 
do Projeto Orla, assim como um maior envolvimento dos órgãos governamentais, o que 
provavelmente resultará na superação de alguns desafios e melhores avanços das ações do 
projeto orla, essencialmente, sob as áreas naturais de uso turístico. 
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RESUMO

O artigo tem como principal objetivo analisar o apoio 
dos residentes ao desenvolvimento do turismo na 
comunidade indígena Catu dos Eleotérios, com a 
finalidade de identificar a importância desse 
desenvolvimento para a comunidade. Além disso, 
pretende averiguar a percepção dos moradores com 
relação aos impactos positivos e negativos do turismo, 
como também o apego e identificação do morador com 
sua comunidade.Para isso, foi empreendida uma 
pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem 
analítica quantitativa. A amostragem foi probabilística, 
do tipo aleatório simples. O instrumento de coleta de 
dados foi o formulário com 28 questões fechadas, que 

foram aplicados entre os dias 18 de julho a 01 de 
agosto de 2015, abordando 290 pessoas entrevistadas 
que constitui a amostra final da pesquisa. Através dos 
resultados da pesquisa, observou-se que os moradores 
possuem apego e se identificam fortemente com a 
comunidade. Verificou-se principalmente que a maioria 
absoluta desses moradores apoia o desenvolvimento do 
turismo na localidade, pois acreditam que esse 
desenvolvimento trará muitos benefícios e poucos malefícios 
para ela. Dessa maneira, a implantação do turismo irá 
melhorar a qualidade de vida dos residentes, de acordo com 
a percepção da própria comunidade. 

Palavras-chave: Apoio dos residentes. Impactos do turismo. Desenvolvimento turístico sustentável. Comunidade indígena.  
Catu dos Eleotérios.

ABSTRACT 

The article is meant to examine the support of residents 
to tourism development in the indigenous community of 
Catu Eleotérios. It also aims to ascertain the perception 
of residents regarding the positive and negative impacts 
of tourism, as well as attachment and identification of 
residents with their community. For this one it was 
undertaken exploratory and descriptive research with 
quantitative analytical approach. Sampling was 
probabilistic, the simple random type. The data collection 
instrument was a form with 28 closed questions, which 
were applied from 18 July to August 01, 2015, reaching 
290 people interviewed who is the final survey sample.

Through the results of the research, it was observed that 
the residents have attachment and identify strongly with 
the community. It was found mainly that the absolute 
majority of residents support the development of tourism 
in the town, as they believe that this development will 
bring many benefits and few harm to the community. In 
this way, the implementation of tourism will improve the 
quality of life for residents, according to the perception of 
the community. 
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1 INTRODUÇÃO 

O turismo indígena, como o próprio nome indica, é aquele desenvolvido em terras 

indígenas, com base na identidade cultural de um grupo/comunidade indígena, buscando 

desenvolver a valorização do território, das crenças e dos costumes da localidade. Promove 

a interação do homem com a natureza, visando a sustentabilidade, para que os impactos 

negativos sejam minimizados e que sejam geradas melhorias na qualidade de vida da 

população receptora.  

A comunidade indígena Catu dos Eleotérios tem aproximadamente 900 habitantes, 

que vivem basicamente de Benefícios do Governo Federal tais como: Bolsa Família, 

Programa Estadual do Leite e aposentadorias, e tem como fonte de renda a agricultura e o 

artesanato, produzidos por eles mesmos. A implantação do turismo no Catu é importante, 

porque aumentará o reconhecimento da comunidade que oferece alguns atrativos turísticos, 

entre eles temos a Trilha ecológica, a escola indígena, a boa culinária, o artesanato, etc. 

Dessa maneira um estudo na comunidade ajudará a resgatar e a valorizar a cultura indígena 

da região.  

Segundo Vignati (2008) o apoio da comunidade local é de extrema importância para 

o desenvolvimento do turismo. Além disso, o mesmo autor indica que a população deve se

unir para tomar decisões claras que ajudem a alcançar o objetivo esperado, que é implantar

o turismo de forma sustentável para que ele gere benefícios.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar o apoio dos residentes do Catu 

sobre o desenvolvimento do turismo em seu território. Além disso, a pesquisa pretende 

avaliar a percepção da comunidade sobre os impactos positivos e negativos estimulados 

pelo turismo, como também avaliar o apego afetivo, dependência e identidade do morador 

com relação à comunidade. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Desenvolvimento sustentável do turismo 

Existem vários conceitos para o desenvolvimento sustentável, desse modo, antes de 

analisar a concepção “desenvolvimento sustentável” é preciso avaliar as duas palavras.  

Desenvolvimento significa crescimento, seja eles da economia, das inovações 

tecnológicas ou do aumento da produtividade, constituindo mudanças a longo prazo visando 

obter a melhoria da qualidade de vida da população (DIAS, 2008). 

“Sustentar”, de acordo com Brugger (1994), na expressão desenvolvimento 

sustentável remete-se aos conceitos da ecologia, referindo-se à natureza dos ecossistemas 

naturais, e possui um sentido mais amplo do que apenas a ideia de capacidade de suporte. Ainda 
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de acordo com Brugger, desenvolvimento sustentável é a maneira de usar meios adequados para 

lidar com populações animais e vegetais de maneira complexa e cuidadosa, envolvendo relações 

homem-natureza. 

 Maimon (1996, p.10) ressalta que o desenvolvimento sustentável busca justiça social 

e harmonia ambiental, é a exploração dos recursos naturais, levando em consideração que eles 

devem atender as futuras gerações. 

Barbiere (1997) conceitua desenvolvimento sustentável como uma melhoria para os 

problemas globais, dizendo que além de amenizar a degradação ambiental, diminui a pobreza e a 

exclusão social, pois desenvolve a cultura e a política da região. 

Analisando esses conceitos, percebe-se que o desenvolvimento sustentável é visto de 

maneira diferente por vários estudiosos. No entanto, apesar da diversidade de conceitos, todos 

parecem querer chamar a atenção para o desenvolvimento de um ambiente sem que haja 

degradação (BELLIA, 1996 apud IGNARRA, 2003).  

2.2 O apoio da comunidade local no desenvolvimento do turismo 

Para que o turismo se desenvolva em terras indígenas é necessário o reconhecimento e 

apoio da população local, pois ela faz parte da herança cultural e por isso merece reconhecimento 

em relação ao destino turístico. Sabe-se que as relações humanas são essenciais para a existência 

do turismo em determinada localidade, já que o aumento do turismo pode gerar muitos 

problemas na comunidade onde está implantado, tais como: o surgimento do comportamento 

consumista, a prostituição, o consumo de drogas, a frustação em não satisfazer suas necessidades, 

entre outros. De acordo com Lickorish 2000 é errado culpar o turismo por todos esses problemas, 

pois estão ligados as mudanças sociais que afetam as comunidades que estão se modernizando, 

para ele o turismo apenas acelera esse processo (LICKORISH, 2000 p.109) 

Lickorish (2000) comenta que o desenvolvimento do turismo pode gerar impactos 

sócio culturais positivos e a troca de ideias e culturas. É de extrema importância que a população 

local valorize positivamente o papel que o turismo desempenha em sua localidade para obter o 

êxito no desenvolvimento local, no marketing e no funcionamento de planos que serão realizados 

futuramente. 

O turismo em grandes proporções, ou praticado de maneira insustentável, pode 

prejudicar totalmente uma comunidade e marginalizar os residentes (SMITH, 2006).  

Apesar de gerar significativos problemas para a comunidade receptora, quando a 

população passa a envolver-se e a motivar-se com a implantação do turismo, começa a perceber 

que os patrimônios históricos, naturais e culturais do local passam a ter um papel de extrema 

importância. A população também fica ciente que é responsável em fiscalizar todas as mudanças 

que estão ocorrendo dentro da comunidade e toma providências para que o turismo ocorra de 

maneira adequada (MAGALHÃES, 2002 apud CARVALHO, 2010). 
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2.3 Impactos positivos e negativos do turismo 

As comunidades receptoras muitas vezes prendem-se em apoiar o turismo, pensando 

apenas em melhorar sua qualidade de vida aumentando a renda financeira, e acabam esquecendo 

que em meio a tantos benefícios existem também malefícios como os impactos sobre o meio 

ambiente natural, poluição sonora, degradação de ecossistemas, perda da biodiversidade, perda 

da cobertura vegetal e do solo. Portanto, a comunidade receptora tem que levar em consideração 

que o meio ambiente é um dos principais elementos para o turismo e precisa ser conservado para 

que a atividade ocorra de maneira adequada (RUSCHMANN, 1997 p. 95). 

No momento em que acontece a atividade turística em lugares que possuem áreas 

verdes, os impactos ambientais tendem a aparecer rapidamente, pois essas consequências são 

derivadas da interação entre turistas, comunidade e meios receptores (RUSHMANN, 2012 p. 47). 

Com base nesse conceito, o Banco do Nordeste (2008) menciona alguns dos impactos 

negativos causados pela implantação do turismo, em lugares que possuem áreas naturais 

preservadas. São eles: 

 Degradação da fauna e da flora, devido ao desmatamento e à caça predatória;

 Poluição do ar, causada basicamente pelo aumento do tráfego de automóveis;

 Aumento do acúmulo de resíduos sólidos;

 Degradação da paisagem natural, entre outros.

O turismo não é caracterizado apenas por impactos negativos, o problema geralmente 

acontece quando esses impactos começam a superar os positivos. Mas segundo Dias (2005, 

p.102), o turismo traz melhorias como contribuição para a conservação dos animais ameaçados de

extinção, apoio para a conscientização das pessoas sobre o meio ambiente, auxílio na obtenção de

recursos para a preservação da área onde o turismo está implantado e, acima de tudo, melhora as

condições de vida da população local.

Outro impacto bem comum do turismo são os culturais, pois a grande variedade de 

culturas trazidas por pessoas diferentes influencia na mudança dos hábitos locais. Além disso, 

reativa a comunicação entre os povos, evidenciam o a importância do patrimônio histórico, da 

cultura popular e das tradições (BARRETO, 2004, p.85). 

Sabe-se que o turismo tem extrema importância para o desenvolvimento de qualquer 

comunidade, seja no campo econômico, social ou cultural. Por isso, é importante saber e conhecer 

as atitudes dos residentes em localidades turísticas a respeito dos impactos gerados por ele. 
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2.4 Breve histórico do Catu 

A comunidade Catu dos Eleotérios encontra-se às margens do rio Catu, localizado na 

microrregião do litoral sul entre as cidades de Canguaretama e Goianinha a 79 km de Natal/RN. As 

famílias residentes têm como principal fonte de renda a agricultura e o artesanato indígena, 

produzidos com materiais naturais colhidos na própria comunidade, como o cipó, as sementes e as 

palhas, além disso, as mulheres contribuem significativamente nas atividades produtivas e 

também comercializam esses produtos nas feiras locais (SILVA, 2007 p, 80). Um dos principais 

atrativos turísticos encontrados no Catu é a Escola Indígena João Lino da Silva considerada 

a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, onde o seu principal foco é o ensinamento 

da língua tupi guarani. Além desse atrativo, a comunidade também possui uma trilha de 

área preservada que foi reativada recentemente com parceria da prefeitura municipal de 

Goianinha e do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte) campus Canguaretama. 

Com base nesses dados, a implantação do turismo na comunidade indígena do Catu tem 

como principal objetivo a valorização da cultura e o reconhecimento da comunidade. Em 

comunidades indígenas, o turismo é percebido como uma oportunidade de melhorias, tanto no 

desenvolvimento local como nas condições de vida da população, mas é necessária uma visão e 

criação de normas para que os turistas conheçam e preservem a cultura e as paisagens dos locais 

frequentados (KRIPPENDORF, 1975) 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva, com relação aos objetivos 

alcançados. Além do estudo bibliográfico, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter 

quantitativo, através da aplicação de formulários com questões fechadas, aplicados na 

própria comunidade. A amostragem foi probabilística, sendo o sujeito escolhido pelo 

método aleatório simples. Uma amostra aleatória simples é um subconjunto de indivíduos (a 

amostra) escolhido a partir de um conjunto maior (a população). O instrumento de coletas 

de dados desenvolvido foi o formulário (questionário aplicado pelos próprios 

pesquisadores). Este continha 28 variáveis (incluindo dados pessoais) adaptados dos estudos 

de Castro (2013) e Santoro, Marques Júnior e Chagas (2015). A escala utilizada foi do tipo 

Likert de 07 pontos, variando de 01 a 07, onde no valor mínimo o entrevistado “discorda 

totalmente” e no valor máximo “concorda totalmente” com a afirmação. Através das 

dimensões de análise, foi avaliada a percepção dos moradores locais sobre os impactos 

positivos e negativos do turismo, o grau de dependência, apego e identificação da população 

com a comunidade, pois sabe-se que os povos indígenas possuem um maior afeto pelo local 

onde vivem, e o apoio dos moradores à implantação e desenvolvimento do turismo na 

comunidade indígena. A pesquisa foi realizada com foco na comunidade indígena Catu dos 

Eleotérios, localizada entre as cidades de Canguaretama e Goianinha, pertencentes ao 

Estado do Rio Grande do Norte, cujo público-alvo foi apenas os residentes. 
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O processo de coleta de dados ocorreu no período entre 18 de julho e 01 de agosto 

de 2015, com a aplicação de 290 formulários, os dados foram analisados por meio de 

estatísticas descritivas desenvolvidas pelo software SPSS 22.0. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os entrevistados 54,8% foram mulheres e o demais 45,2% de pessoas do 

gênero masculino. A faixa etária dos respondentes se concentrou entre 26 e 35 anos com 

um percentual de 32,8%, seguido das pessoas com idade entre 18 e 24 anos, cuja 

porcentagem foi de 26,2%. O grau de escolaridade predominante entre os moradores da 

comunidade é o ensino fundamental com um percentual de 61%.  Portanto mais da metade 

dos respondentes se encaixam nesse nível, seguido por pessoas que estão cursando ou que 

já cursaram o ensino médio (24,1%), e pelos residentes sem instrução formal com 8,3% dos 

respondentes e pelos de Ensino superior com apenas 6,2%, um número bem pequeno com 

relação à quantidade de famílias que vivem na comunidade. 

Além de todos esses dados, pode-se ressaltar também que 66,2% dos residentes são 

solteiros e 28,6% casados e que a maioria dessas famílias (86,9 %) vivem exclusivamente 

com a renda mensal de até R$ 788,00. 

Entre os respondentes, apenas 1% trabalha diretamente com o turismo, organizando 

passeios pela trilha existente na comunidade, 5,2% trabalha indiretamente, trabalhando 

como guias quando há demanda, e os demais 93,8% não trabalham com o turismo. Além 

disso, a tabela 01 deixa explícito que 35,5% desses moradores vivem na comunidade entre 

21 e 30 anos, 29,3% entre 8 e 20 anos e que apenas 1% vive na comunidade a menos de 1 

ano. Nesse sentido, é possível supor que quanto maior o tempo de permanência

provavelmente a tendência é de maior apego dos residentes pela comunidade, já que o Catu 

dos Eleotérios é uma comunidade indígena, portanto o apego dos moradores torna-se 

relevante com relação as demais comunidades.  

4.2 Análise descritiva dos impactos positivos do turismo

A partir dos resultados observados na Tabela 02 nota-se que na percepção dos 

moradores, de uma maneira geral, a implantação do turismo pode trazer benefícios para a 

comunidade receptora, pois mais de 50% dos moradores entrevistados responderam 

“concordo” ou “concordo totalmente” com as afirmações e acreditam que esse 

desenvolvimento é capaz de aumentar a renda das pessoas que moram na comunidade, de 

gerar empregos, de melhorar a infraestrutura local e também de aumentar as opções de 

lazer.

TABELA 02: Percepção da comunidade local sobre os impactos positivos do turismo 

 4.1 Perfil da amostra 
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Variáveis 

Discordo 
Totalm

ente 

Discordo 

Discordo 
ligeiram

ente 

N
em

 concordo, 
nem

 discordo 

Concordo 
ligeiram

ente 

Concordo 

Concordo 
totalm

ente 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer aumento de renda para as pessoas que 
moram aqui 

3,1% 7% 0,0% 3% 2,8% 25,5% 67,6% 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer aumento de emprego para as pessoas que 
moram aqui 

7% 3,1% 3% 3,8% 2,8% 33,8% 55,5% 

O desenvolvimento do turismo pode melhorar 
a qualidade de vida das pessoas que moram aqui 1% 2,1% 7% 1% 6,9% 35,9% 52,4% 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer melhoria na infraestrutura da comunidade 3% 2,1% 1,4% 1% 9,3% 30% 55,9% 

O desenvolvimento do turismo pode aumentar 
as opções de lazer para comunidade 1% 1,7% 1,4% 2,8% 9,3% 21% 62,8% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015. 

Dentre os principais benefícios ou impactos positivos do turismo, o maior percentual 

é encontrado para as variáveis “aumento de renda” e das “opções de lazer”. Isso implica que 

com o desenvolvimento da atividade turística na comunidade, os residentes acreditam que o 

turismo pode trazer mais possibilidades de elevar a renda atualmente baixa da população, 

como visto no perfil da amostra, assim como aumentar as opções de lazer. Observa-se 

também, na Tabela 02 que 55,9% dos respondentes concordam que a implantação da 

atividade turística trará melhorias na infraestrutura local (hoje se encontra em condições 

inadequadas), proporcionando melhores condições de vida para a população. 

4.3 Análise descritiva dos impactos negativos do turismo 

  A Tabela 03 faz um resumo das respostas dos moradores com relação às perguntas 

referentes aos impactos negativos do turismo, onde observa-se que 43,8% dos respondentes 

discordam totalmente da afirmação que o turismo trará aumento da criminalidade, porém 

14,8% apenas discorda e 3,1% discorda ligeiramente. Nesse sentido, o percentual das 

pessoas que discorda (em diferentes níveis de discordância) é de 61,7% no total.
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Variáveis 

Discordo 
Totalm

ente 

Discordo 

Discordo 
ligeiram

ente 

N
em

 concordo, 
nem

 discordo 

Concordo 
ligeiram

ente 

Concordo 

Concordo 
totalm

ente 

O desenvolvimento do turismo pode trazer 
aumento da criminalidade na comunidade 43,8% 14,8% 3,1% 3,1% 19% 8,6% 7,6% 
O desenvolvimento do turismo pode 
trazer aumento da violência na comunidade 40,3% 24,8% 2,1% 2,4% 19,3% 5,5% 5,5% 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer aumento na poluição da comunidade 35,2% 2,4% 6,2% 4,1% 14,1% 10,7% 8,3% 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer perda da qualidade de vida 45,5% 22,1% 6,9% 6,9% 6,6% 5,9% 6,2% 

O desenvolvimento do turismo pode 
trazer aumento dos conflitos entre os 
moradores na comunidade 

38,3% 16,6% 6,2% 3,1% 13,8% 10,3% 11,7% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015 

Dentre os impactos negativos citados na Tabela 03, o maior percentual dos 

respondentes que concordaram que o turismo pode trazer impactos negativos foi de 11,7% 

com relação à variável “o turismo pode trazer aumento dos conflitos entre os moradores na 

comunidade” e 8,3% para a variável aumento na poluição. Com base nesses dados, observa-

se que mais de 50% das pessoas entrevistadas não acreditam que o turismo irá provocar 

impactos negativos o que provavelmente influencia o apoio ao desenvolvimento do turismo 

na comunidade. 

4.4 Análise descritiva do apoio dos residentes ao turismo na comunidade. 

De acordo com os resultados da Tabela 04, a implantação e desenvolvimento do 

turismo na comunidade é de fundamental importância, pois a maioria dos residentes apoiam 

o desenvolvimento do turismo local, e acreditam que esse desenvolvimento trará melhorias

para os moradores da Comunidade. Segundo Carvalho (2010), quando os moradores

começam a se envolver e a se motivar com a implantação, tende a valorizar ainda mais os

patrimônios históricos, naturais e culturais existentes na comunidade. A Tabela 04 irá

apresentar de forma bem clara a resposta dos moradores, com relação ao apoio à

implantação da atividade turística na própria comunidade.

Tabela 04: Percepção sobre o apoio dos residentes ao turismo na comunidade 

Variáveis 

Discordo 
Totalm

ente 

Discordo 

Discordo 
ligeiram

ente 

N
em

 concordo, 
nem

 discordo 

Concordo 
ligeiram

ente 

Concordo 

Concordo 
totalm

ente 

Tabela 03: Percepção sobre os impactos negativos do turismo 
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Eu apoio o desenvolvimento do turismo na 
Comunidade   2,1% 2,4% 0,0% 0,0% 2,8% 26,9% 65,9% 

Acredito que o desenvolvimento do Turismo é 
muito importante para a Comunidade 2,1% 2,4% 0,0% 0,0% 2,8% 26,9% 65,9% 

Sentirei muito orgulho de nossa Comunidade 
com o desenvolvimento do Turismo 1% 7% 3% 2,1% 6,6% 39% 50,3% 

Eu participaria de um plano de desenvolvimento do 
turismo na Comunidade 5,9% 4,8% 3,4% 5,2% 9,3% 18,3% 53,1% 

Eu ajudaria o planejamento do turismo na 
Comunidade 6,9% 3,8% 4,1% 5,5% 9,3% 22,1% 48,3% 

Eu ajudaria na promoção de projetos de 
conservação ambiental aqui na comunidade 7,9% 3,8% 4,5% 5,9% 8,6% 13,8% 55,5% 

Fontes: Dados da pesquisa, 2015 

Dentre as principais afirmações, observa-se que mais de 95% dos moradores 

apoiam o desenvolvimento do turismo na comunidade, pois, de acordo com a opinião dos 

entrevistados, trará muitos benefícios, como o aumento de renda, o aumento de emprego e 

a melhoria na infraestrutura. Além disso, acreditam que esse desenvolvimento é muito 

importante para a comunidade receptora porque aumentará o reconhecimento da cultura 

local melhorando a qualidade de vida dos moradores. Observa-se também que 50,3% dos 

respondentes concordam totalmente com a afirmação “sentirei muito orgulho de nossa 

comunidade com o desenvolvimento do turismo”, 39% concordam com a afirmação e 6,6% 

concordam ligeiramente.  De acordo com esses resultados, fica claro que os moradores 

locais apoiam a implantação e desenvolvimento do turismo na comunidade. 

4 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como objetivo analisar o apoio dos moradores da 

comunidade Catu dos Eleotérios sobre a implantação e desenvolvimento do turismo na 

própria comunidade. Para que isso ocorra é primordial que seja implantado uma forma de 

turismo coerente com o desenvolvimento sustentável de modo a gerar benefícios para 

comunidade receptora. É de fundamental importância a preservação das áreas verdes e dos 

recursos naturais, levando-se em conta que eles devem atender as futuras gerações. Nesse 

sentido, o turismo indígena destaca-se como um importante elemento de crescimento para 

a sociedade porque é capaz de melhorar a renda e aumentar o reconhecimento da 

comunidade onde está inserido, pois esse tipo de turismo consiste principalmente no 

aproveitamento da cultura de uma determinada etnia e atraem visitantes principalmente 

em busca de conhecer e aprender diferentes manifestações culturais. 

Dos resultados da pesquisa, conclui-se que mais de 95% dos respondentes 

apoiam o desenvolvimento do turismo na comunidade. Esse apoio decorre provavelmente 

dos impactos positivos que a comunidade acredita que o turismo irá trazer para os 

moradores, como aumento de renda, do emprego, da qualidade de vida, da infraestrutura 

local e das opções de lazer que foram apontados pelos próprios membros da comunidade. 

1812



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Além disso, observa-se que a maioria dos moradores se identificam e possuem um forte 

apego pela comunidade, facilitando dessa maneira ainda mais, o apoio dos residentes na 

decisão da implantação da atividade turística local. Com relação aos impactos trazidos pelo 

turismo observou-se que na opinião dos moradores a implantação e desenvolvimento da 

atividade turística na comunidade será bastante significativo e que através desse 

desenvolvimento a comunidade passará a ter mais reconhecimento e os residentes 

consequentemente uma melhor qualidade de vida.  
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RESUMO 

O presente artigo analisa as etapas da aquisição dos 
equipamentos de climatização para o IFRN - 
Natal/Central, baseado nos critérios de 
responsabilidade ambiental do Campus, que 
apresenta diversidade na oferta de departamentos 
acadêmicos e administrativos, nos quais com a 
ausência deste, não poderão ser utilizados, 
principalmente os laboratórios que necessitam de um 
ambiente com temperatura controlada, não só pelos 
experimentos, mas também para proteger os 
equipamentos de grande valor instalados no local.  
Destaca-se a necessidade de substituição do ar 
condicionado, modelo tipo janela, anteriormente 
obtido por doação da COSERN, para atender às 

necessidades de padronização, manutenção, garantia 
e assistência técnica dos equipamentos.  
Fez-se, licitação na modalidade, pregão eletrônico 
prevista na lei 8666/93, concernente ao edital nº 
03/2014 através do portal comprasnet. 
Os dados foram obtidos a partir de pesquisa campo 
junto aos setores administrativos e de prévia análise 
da licitação, esta aquisição traz, através do consumo 
responsável, economicidade, sustentabilidade e 
eficiência para o Instituto. 
Diante do exposto verificou-se, etapas existentes no 
percurso entre o processo orçamentário e a 
instalação dos aparelhos de climatização. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, responsabilidade ambiental, licitação, orçamento público. 

ACQUISITION OF CLIMATE FOR DEVICES THE IFRN: ESTIMATED BUDGET OF 
THE INSTALLATION  

ABSTRACT 

This article examines the stages of acquisition of air 
conditioning equipment for IFRN - Christmas / 
Central, based on environmental responsibility 
criteria Campus, which features diversity in the 
provision of academic and administrative 
departments, in which the absence of this, can not be 
used mainly laboratories that require a temperature 
controlled environment, not only by experiments, but 
also to protect valuable equipment installed on site. 
There is the need to replace the air conditioning, 
window type model, previously obtained by donation 
COSERN, to meet the standardization needs, 
maintenance, warranty and service of equipment. 

It did bid in electronic trading method provided for by 
law 8666/93, concerning the announcement Nº 
03/2014 through Comprasnet portal. 
Data were obtained from search field next to the 
administrative sectors and analysis prior to bidding, 
this acquisition brings, through responsible 
consumption, economy, sustainability and efficiency 
for the Institute. 
Given the above it was found existing steps in the 
path between the budget process and the installation 
of cooling products. 

KEY-WORDS: IFRN, environmental responsibility, bidding, public budget. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aquisição de ar condicionado para suprir a demanda do IFRN integra o planejamento de 
expansão, pois sem este, certos lugares internos não poderão ser utilizados, principalmente os 
laboratórios que necessitam de um ambiente com temperatura controlada, não só pelos 
experimentos, mas também para proteger os equipamentos de grande valor que serão instalados 
no local e visando redução de energia bem como melhor eficiência de refrigeração, foi escolhido à 
padronização da marca dos equipamentos considerando a facilidade de manutenção, garantia e 
assistência técnica dos produtos. 

Vários setores têm uma urgente necessidade de substituição do ar condicionado modelo 
tipo janela, obtido por doação da COSERN, e em 2012 fez-se licitação na modalidade de pregão 
eletrônico, sendo adquirido também para os demais campi, licitação esta prevista na lei 8666/93, 
através do comprasnet, que é o portal de compras do estado, as despesas decorrentes da 
presente licitação ocorreram por conta dos recursos consignados ao IFRN, atendendo aos critérios 
de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção, conforme edital da licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 3/2014 que posteriormente foi realizado somente para 
suprir as necessidades do Campus Natal - Central que apresenta diversidade na oferta de 
departamentos acadêmicos e administrativos dentre os quais: coordenações, diretorias, 
secretarias, salas de aula. 

Através de análise de licitação e tendo em vista aquisição e instalação deste equipamento 
que é de uso constante, tornando assim um ambiente interno mais agradável e o consumo 
responsável obtém-se, economicidade, sustentabilidade e eficiência para o próprio Instituto. 

Ressalta-se ainda a importância da pesquisa dentro do contexto, as preocupações com o 
consumo de energia, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental, social e econômico do IFRN são pré-requisitos da Instrução Normativa no 01, de 19 de 
janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 

A climatização nos laboratórios demanda controle rigoroso de temperatura e umidade 
simultaneamente a depreender processo a ser executado no ambiente, a exemplo de que 
realizaram os processos químicos e entre outros, laboratórios com estabilidade térmica, uma vez 
que a temperatura e a umidade influenciam diretamente nos resultados. Os laboratórios utilizam 

ar condicionado de precisão, para não provocar interferências indesejadas nos processos.  
Diante do exposto emerge o seguinte questionamento: Quais as etapas existentes no 

percurso entre o processo orçamentário e a instalação dos aparelhos de climatização? O objetivo 
geral da pesquisa é a análise das etapas da aquisição dos equipamentos de climatização desde a 
previsão orçamentária até a instalação e os específicos tratam de verificar o processo de licitação; 
descrever o processo orçamentário; e observar o cumprimento das diretrizes das licitações 
sustentáveis.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Orçamento Público 

O desenvolvimento do processo orçamentário abrange as receitas e despesa, cujas receitas 
são todos os ingressos de caráter não devolutivo recebido pelo poder público, em qualquer esfera 
governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso 
orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender às despesas 
públicas e segundo Bezerra (2008), despesa na administração pública é constituída pela 
“obrigação de desembolso financeiro por parte dos cofres do estado, objetivando financiar as 
ações do governo, bem como cumprir outras determinações impostas por lei.” 

O autor ainda ressalta que as despesas se classificam em: Orçamentária que é o conjunto 
dos gastos públicos autorizados através do orçamento ou de créditos adicionais e Extra-
Orçamentárias que é a despesa que não consta da lei do orçamento, compreendendo as diversas 
saídas de numerário decorrentes do levantamento de depósitos, calções. 

Ainda na percepção do autor, o art.12 da Lei nº 4.320/1964 classifica a despesa nas 
seguintes categorias econômicas: despesas correntes e capital; despesas correntes são todas as 
despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital 
como exemplo temos a despesa de custeio e transferencia correntes, já despesas de capital são 
todas as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 
capital por exemplo investimentos; inversões finaceiras e transferencias de capital. Todo o 
processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, art.165, 
que determina a necessidade do planejamento das ações de governo por meio da LOA - Lei 
Orçamentária Anual que basicamente consolida todo o planejamento orçamentário de curto 
prazo, fixando as despesas e estimando as receitas para um exercício financeiro, período que 
coincide com o ano civil (Brasil, 1964). A Previsão Orçamentária orienta a execução financeira, 
prevista e acobertada pela Lei, é fundamental para estabelecer qual e como serão compostas as 
despesas, e as receitas. Esta previsão orçamentária sendo aprovada servirá de parâmetro tanto 
para sua execução como para a prestação de contas. Seguem as fases da despesa orçamentária na 
Figura 1.   

     Fonte: Bezerra (2008) 

Figura 1: Fases da Despesa Orçamentária. 
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2.2 Licitações e Contratos 

Conforme Di Pietro (2009) “licitação é o conjunto de procedimentos administrativos que 
objetivam a procura e a escolha das melhores condições para o Estado adquiri materiais e ...” as 
contratações de serviços, assim como as aquisições de bens pela Administração Pública, em regra, 
devem ser feitas mediante procedimento licitatório, de forma a possibilitar o tratamento 
isonômico a todos àqueles interessados em contratar com o poder púbico. A normatização 
infraconstitucional: a Lei nº 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e é o principal dispositivo legal 
a disciplinar as licitações públicas no Brasil. Com a regulamentação do pregão eletrônico, a partir 
de 2005 (Decreto nº 5.450/2005), as licitações para aquisição de bens e serviços comuns, incluindo 
as contratações de serviços contínuos no âmbito da União, que constituem o objeto deste artigo, 
passaram a ser feitas preferencialmente por esta ferramenta é nesta modalidade de licitação em 
que há inversão das fases de habilitação e de definição de preços e é regulamentado pela Lei nº 
10520/2002. “Os participantes de licitação nesta modalidade, têm direito público subjetivo à fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado 
acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet” e é mais eficiente 
porque pregões são utilizados em todas as compras públicas no país e participam de pregões não 
só fabricantes, mas também muitos distribuidores e muitos especialistas em pregões 
(microempresas que vencem e procuram o fabricante para fornecer o bem). A licitação pode ser 
definida como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função 
administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento 
convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a 
mais conveniente para a celebração do contrato (DI PIETRO, p. 350).  

Em face o exposto a administração pública é obrigada a fazer licitação, mas como para toda 
regra existe a exceção, a lei 8.666/93 também diz que a licitação pode ser dispensável, no artigo 
24 da Lei 8.666/93 desde que tenha justificativa suficiente para que não seja necessária a licitação 
e inexigível se a competição se demonstrar indesejável ou mesmo inviável no artigo 25 da Lei 
8.666/93. Di Pietro (2002) afirma que, assim como todos os processos públicos; os processos 
licitatórios são regidos por princípios que norteiam a sua interpretação os quais se observa na 
Figura 2. 

 Fonte: Elaboração própria (2015) 

Figura 2: Princípios Administrativos 
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2.3 Responsabilidade Ambiental 

Em conformidade com a Instrução Normativa nº1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe 
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou 
obras pela Administração pública Federal direta, autárquica e fundacional destacamos a  Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P) que é fruto de uma iniciativa do Governo Federal, de 
implantar a questão do desenvolvimento sustentável no cotidiano das organizações públicas, está 
sustentada por cinco objetivos conforme a Cartilha da A3P. 

A agenda se encontra em harmonia com o princípio da economicidade, que se traduz na 
relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, atende ao princípio constitucional da eficiência, e 
com base nisso a administração pública pode usufruir tendo como um norte os 5R’s e os eixos 
temáticos a seguir, Figura 3. 

  Fonte: MMA (2011 

Figura 3: Os 5R’s e os Eixos Temáticos da A3P 

Baseado nos 5R’s da cartilha do MMA - (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e 
Recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos) o envolvimento 
com o meio ambiente é notório, pois existe uma preocupação com o consumo consciente de 
energia adotando diretrizes do programa PROCEL - Programa Nacional de Conservação que visam 
promover a economia e o uso racional da energia elétrica nas edificações públicas; diagnóstico da 
situação das instalações elétricas e propor as alterações necessárias para redução do consumo; 
realização de levantamento de Energia Elétrica e acompanhamento do consumo de energia; 
promoção de campanhas de conscientização; fechar portas quando ligar o ar condicionado e entre 
outros.  
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3 METODOLOGIA 

O percurso metodológico desta pesquisa iniciou-se com a seleção do referencial teórico, 
para compor as concepções teóricas norteadoras da investigação, priorizando o objetivo geral. 

Trata-se de um estudo de caso, pois é geralmente organizado em torno de um pequeno 
número de questões e referem-se ao como e ao por que da investigação, considerando a 
abordagem baseada na experiência e investigação de um fenômeno diante de um contexto 
específico, visando aprofundar o conhecimento sobre aspectos pontuais de acordo com o que foi 
realizado. (YIN, 2005). 

A pesquisa tem um caráter bibliográfico, pois foi recorrido a renomados autores e 
exploratório por que segundo Sampiere (2006) “é examinar um tema ou problema de pesquisa 
pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes”. A metodologia 
exploratória foi adotada, pois segundo Gil (1999), “contribui com o método qualitativo, na medida 
em que, envolve entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o 
problema pesquisado e, a análise de exemplos que estudem a compreensão”. 

Considerando que a pesquisa qualitativa é especialmente indicada para as situações em 
que a teoria não é suficiente para solucionar o problema, o pesquisador precisa buscar em campo 
as variáveis que serão consideradas na análise. Como parâmetro realizou-se uma entrevista semi-
estruturada com o responsável pelo setor de licitação do IFRN Sr. Julio Camilo. Os dados foram 
coletados com roteiro de entrevista e de posse dessas informações, foi estruturado o presente 
artigo, originado a partir do Projeto Integrador II, com a trajetória desde a licitação até a 
instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme se encontra no PDI (2014-2018), - Plano de Desenvolvimento Institucional, a 
Instrução Normativa nº 1, de 19/ 01/ 10, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional. No mesmo ano, o Senado Federal lançou a Cartilha 
Edifícios, Públicos Sustentáveis.  

Em 2012, numa iniciativa conjunta dos Ministérios de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
de Meio Ambiente, de Minas e Energia e de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através 
da Portaria Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012, foi criado o Projeto Esplanada 
Sustentável, que tem como objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a 
adotarem um modelo de gestão organizacional e de processos estruturados na implementação de 
ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e 
socioeconômica na Administração Pública Federal.  

Diante do processo de expansão do IFRN e de toda orientação expressa em documentos, 
este PDI, além dos itens obrigatórios dispostos no artigo 16 do Decreto nº 5.773/ 2006, deve-se 
eleger como prioridade critérios de sustentabilidade em suas obras de ampliação e manutenção 
dos campi.  

Tendo em vista a preocupação institucional com a questão da sustentabilidade 
orçamentária e em virtude da necessidade de avaliações quanto à perspectiva de crescimento de 

1820



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

despesas operacionais e de investimento, entre outros gastos ocasionados pelo cenário de 
expansão aponta-se para necessidade da realização de estudos mais aprofundados das previsões 
de custos e orçamentárias. Em face do exposto o planejamento de ampliação gerou de certa 
forma a necessidade de climatizar todos os ambientes da Instituição especialmente laboratórios e 
as salas de aula que não eram, pois em entrevista percebeu-se que os primeiros aparelhos de ar 
condicionados, tipo janela, foram adquiridos por doação da COSERN - Figura 4.  

 Fonte: Elaboração própria (2015 

Figura 4: Adquiridos por doação da COSERN 

Por terem alto ruído e consumo elevado de energia, surgiu, a necessidade de substituí-los 
através de processo licitatório. Figura 5. 

 Fonte: Elaboração própria (2015) 

Figura 5: Adquiridos por licitação 

Com a seleção prévia do referencial teórico, baseado no objetivo geral e às orientações 
oriundas dos docentes das disciplinas em questão, formularam-se questionamentos a respeito da 
modalidade licitatória pertinente ao objeto adquirido, as questões foram previamente enviadas ao 
setor licitatório na Reitoria - DILIC, e em entrevista o responsável pela atividade o diretor Sr. Júlio 
César Carneiro Camilo, apresentou com objetividade e clareza todo o processo de licitação. 
Percebeu-se em entrevista que o processo parte de uma necessidade da Instituição, no caso do 
objeto de estudo, a substituição do ar condicionado. Partindo dessa premissa, analisou-se o 
caminho percorrido desde a aquisição à instalação.  

Com a aprovação do orçamento para tal solicitação formulou-se um documento para poder 
anexar ao processo, onde houve abertura no setor de protocolo do próprio campus, termo de 
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referência, possuindo assinatura de quem a elaborou, pois é um documento que vem anexo ao 

memorando de no 026/2014 e cujo no de protocolo é o 23057.005474.2014-00, que segundo o Sr. 
Júlio esse é um dos documentos mais importantes do processo licitatório é ele que vai dizer todas 
as exigências que as empresas terão que acatar o interessado por sua vez foi o Sr. Fábio Henrique 
Vale dos Reis, oriundo da Diretoria de Administração do Natal/Central, processo esse destinado a 
direção geral do campus e com a aprovação da mesma, na pessoa do Sr. José Arnóbio de Araújo 
Filho, o qual é o diretor geral do campus, e sendo pertinente a solicitação, dá um despacho e 
encaminha para a Diretoria de Licitação, o próprio diretor pode analisar o processo e designar a 
alguém apto para avaliar as exigências conforme a legislação se está sendo cumprida, se todas as 
exigências forem cumpridas elabora-se o edital, com poucas alterações das exigências com relação 
à empresa, isto é, as especificações do equipamento que ela está querendo. 

De acordo com o entrevistado a modalidade que consta no processo para esse tipo de 
aquisição é o pregão eletrônico, pois como disse: “que 90% das aquisições para o IFRN são 
realizadas através de pregão eletrônico”examinando dentre os quais também os critérios de 
sustentabilidade conforme a instrução normativa de nº 01/2010, quando da aquisição de bens,  
pois, o que nos consta 5R’s da cartilha do MMA - (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e 
Reduzir) o envolvimento com o meio ambiente é notório, pois existe uma preocupação com o 
consumo consciente de energia adotando diretrizes, que visam promover a economia e o uso 
racional da energia elétrica nas edificações públicas e entre outras.  

A aquisição dessa magnitude considera-se despesa de caráter orçamentário, pois é um 
gasto público autorizado através do orçamento gerando uma despesa de capital que são todas as 
despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou 
seja, um investimento.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo analisa as etapas da aquisição dos equipamentos de climatização para o 
IFRN - Natal/Central, desde a previsão orçamentária até a instalação. Para tanto se buscou 
informações junto ao diretor de licitações do campus por meio de entrevista citado na análise dos 
dados. Com a aplicação da entrevista contemplou-se o primeiro objetivo específico proposto: 
Verificar o processo de licitação, o qual é realizado na diretoria de licitação DILIC, ao longo das 
análises da entrevista foram identificados também os demais objetivos, que são: verificar o 
processo de licitação; descrever o processo orçamentário; e observar o cumprimento das 
diretrizes das licitações sustentáveis e pode-se afirmar que entre o conteúdo da entrevista com o 
que foi analisado existe bastante coerência. 

No entendimento conclui-se que se o objetivo é o uso racional do ar condicionado que seja 
com eficiência e economicidade, se usar por longos períodos, sugerimos os aparelhos que 
contenham a tecnologia Inverter, pois este sistema oferece maior eficiência, ajustando o trabalho 
do compressor conforme a necessidade a aquisição de aparelhos na tecnologia INVERTER, o 
compressor inverter pode resfriar e aquecer o ambiente por atingir velocidades mais altas do que 
o convencional, possui um funcionamento silencioso, pois uma vez estabilizada a temperatura. O
compressor inverter trabalha em baixa rotação. A economia de energia é gerada devido ao
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compressor trabalhar em consonância com a temperatura, o compressor inverter parte uma única 
vez quando ligado. Diante dessa realidade é oportuno frisar o que concerne a instalação dos 
mesmos nas salas de aula sugerimos 2 (dois) ar condicionados de baixa potência por sala de aula 
(dependendo da quantidade reduzida de alunos só ligaria um aparelho) e assim economizaria, pois 
uma sala grande com poucos alunos, resulta em desperdício. 

Em suma, sugere-se o reaproveitamento da água oriundas dos aparelhos de ar 
condicionado, poderia ser armazenado em cisternas para uso em geral como: lavagem de pátios, 
irrigação da área verde do campus, descargas nos banheiros e etc., pois litros d’água são 
desperdiçados todos os dias com o uso constante desse equipamento de suma importância e 
utilidade no IFRN. 
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RESUMO 

O crescimento das viagens mundiais não tem sido 
impulsionado apenas pelo fato de conhecer as 
características espaciográficas de um determinado 
local, mas pela busca de novos sentidos e 
experiências, proporcionadas também pelos 
acontecimentos programados, em especial os 
festivais gastronômicos. Diante disso, o presente 
trabalho objetiva analisar a percepção dos 
empresários do setor de Alimentos & Bebidas do VI 
Festival Gastronômico e Cultural de Baía 
Formosa/RN. No que se refere à metodologia, a 
presente pesquisa tem uma abordagem 
qualiquantitativa, do tipo descritiva-exploratória, 
tendo analisando a percepção dos empresários do 

setor de A&B do referido festival, a partir da 
aplicação de questionário e pelo aporte de pesquisas 
bibliográficas. Nos resultados, verificou-se no perfil 
desses participantes, que tempo mínimo de atuação 
no segmento de A & B é menor que 1 ano e o máximo 
38 anos. Em relação às percepções negativas 
referentes à gestão do evento destacaram-se, 
principalmente, a não sinalização indicando o local do 
festival, divulgação e alocação de banheiros químicos. 
Já como positivas: local e período de realização do 
evento, e o uso de alguns equipamentos de proteção 
no momento da manipulação dos alimentos e 
bebidas.  

PALAVRAS-CHAVE:  Eventos, Qualidade, Satisfação, Percepção, Festival Gastronômico. 

GASTRONOMIC FESTIVAL OF BAIA FORMOSA/RN: AN ANALYSIS OF THE 
PERCEPTION AND SATISFACTION OF ENTREPRENEURS OF THE SECTOR DE A&B 

ABSTRACT 

The growth of global travel has not been driven only 
by the fact of knowing the espaciográficas 
characteristics of a particular site, but the search for 
new meanings and experiences, also provided by 
programmed events, especially food festivals. 
Therefore, the present study aims to analyze the 
perception of entrepreneurs from the sector of B & VI 
Food and Cultural Festival of Baía Formosa/ RN. As 
regards the methodology, the present study has a 
qualitative-quantitative approach, descriptive and 
exploratory type, and analyzing the perception of the 
business of A & B of the said festival sector, from a 

questionnaire and the bibliographical research 
contribution. From the results, it was found in the 
profile of participants, which minimum actuation 
time on the A & B segment is less than 01 years and 
the maximum 38 years. Regarding the negative 
perceptions regarding the management of the event 
stood out mainly to no signage indicating the location 
of the festival, distribution and allocation of chemical 
toilets. Already as positive: site the period of the 
event and, the use of some protective equipment 
when handling food the drinks. 

KEY-WORDS:  Events, Quality, Satisfaction, Perception, Gastronomic Festival. 
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1  INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que vem se destacando nesse novo milênio, essencialmente,

por suas grandes implicações no cenário da economia global, uma vez que o aumento no número 
de viagens tem impactado positivamente a economia dos destinos receptores. Segundo a 
Organização Mundial de Turismo - OMT, no período entre 2005 a 2013 o crescimento das viagens 
internacionais foi de 3.8%, o que acarretou no deslocamento de 1.087 milhões de turistas em todo 
o mundo. Logo, esse aumento do fluxo turístico teve relação direta com as economias locais,
tendo em vista que o gasto médio dos turistas internacionais (3 trilhões de dólares)
proporcionaram um crescimento de 7 trilhões de dólares no PIB global e contribuíram com a
geração de 266 milhões de empregos em todo o universo, (WTTC, 2014).

Nesse sentido, as perspectivas para o setor ainda são positivas, já que, segundo as 
estimativas da OMT (2010), as viagens internacionais passarão de 1.400 milhões em 2020 para 
1.800 milhões anuais em 2030.  

As motivações para que essas viagens aconteçam são várias, a destacar: negócio, contato 
com a natureza, lazer, visita a amigos, conhecer novas culturas e outras. Para além disso, cabe 
ressaltar que as pessoas, ora mais exigentes (Bartholo 2005, Beni 2012; Nascimento & Silva 2009; 
e Nunes 2006) não estão viajando simplesmente para conhecer um determinado destino, mas 
estão dispostas a desfrutar de novos sentidos e experiências, o que requer dos gestores um olhar 
mais holístico sobre a atividade, com novas estratégias de inovação e diversificação da oferta 
turística, a fim de que os anseios dos visitantes sejam atendidos e a satisfação alcançada. 

Logo, como forma de inovação e diversificação, os eventos têm se destacado, uma vez que 
quando agregados à oferta turística dos destinos receptores, estes desempenham um relevante 
papel na captação de demandas em qualquer época do ano, na promoção da imagem dos 
destinos, bem como na dinamização das economias locais.  

Uma das razões para que as pessoas participem dos eventos, além de lazer, escape, 
observação, socialização, aprendizagem e nostalgia, são as novas experiências (Dimmock e Tiyce 
2001). Essas experiências podem ser ressaltadas por meio de festivais gastronômicos, já que além 
de retratarem uma necessidade vital aos seres humanos, o ato de alimentar-se, são capazes de 
valorizar a identidade cultural de uma localidade. Em virtude de sua relevância, esse tipo de 
evento vem ganhando representatividade no cenário brasileiro, tendo em vista que anualmente 
são realizados mais de 200 festivais gastronômicos no país. (MTur, 2014). 

No entanto, para que um acontecimento programado obtenha êxito e implique na 
satisfação dos clientes (turistas), requer que seu gerenciamento seja dosado de um bom 
planejamento e organização, essencialmente, quando se trata de eventos que envolvem aspectos 
delicados como a alimentação, os quais, em princípio, devem ser regidos por uma boa inspeção e
segurança alimentar, caso contrário, pode acarretar em alguns transtornos e, consequentemente, 
resultarem em insatisfação por parte de seu público alvo. 

1826



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar a percepção dos empresários de 
Alimentos e Bebidas (A&B) em relação à gestão do VI Festival Gastronômico e cultural da Albacora 
de Baía Formosa/RN. Para atingir os resultados da pesquisa, o estudo compreendeu 
uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo exploratório. O universo da pesquisa se 
configurou com os empresários de A & B que participaram da VI edição do  referido Festival, no 
ano de 2014.  

Para além disso, o corpus teórico da pesquisa abrangeu breves discussões sobre festivais 
gastronômicos, satisfação de clientes e gestão de segurança em alimentos e bebidas. Em seguida, 
procedeu com a identificação do perfil desses empresários; uma análise de suas percepções sobre 
os aspectos de infraestrutura, organização e segurança do evento; e o nível de satisfação dos 
mesmos em relação aos stands destinados à fabricação e comercialização de alimentos e bebidas 
durante o festival. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Eventos: um olhar sobre os festivais gastronômicos

Os eventos, como encontros informais, têm sua origem na história da humanidade, uma

vez que os povos antigos já se reuniam com a finalidade de participar de rituais, celebrações 

religiosas, Eventos encontros familiares e outros. No período da civilização antiga foram realizados 

alguns eventos, a destacar o carnaval derivado das festas saturnálias, sendo que foi somente a 

partir do primeiro grande evento organizado, jogos Olímpicos, realizados em 776 a.c., em Olímpia, 

que se originaram os eventos atuais, como: eventos religiosos, de turismo, de negócios, 

congressos e outros (MATIAS, 2010). 

Na visão de Meirelles (1999) e Allen et al os eventos podem ser definidos como: 

Um instrumento institucional e promocional utilizado na comunicação dirigida, com a 
finalidade de criar conceito e estabelecer imagem de organizações, produtos, serviços, 
idéias e pessoas por meio de um acontecimento previamente planejado a ocorrer em um 
em um único espaço de tempo com aproximação entre os participantes, quer seja física, 
quer seja por meios de recursos de tecnologia. ( MEIRELLES,1999, p. 21). 

Ritual, apresentação ou celebração específica, que tenha sido planejada com o intuito de 
marcar datas especiais ou atingir objetivos e metas de cunho social, cultural ou 
corporativo. (ALLEN et al, 2008, p. 4). 

Diante disso, entende-se que os eventos são acontecimentos não rotineiros que objetivam 

atender as necessidades, ou até mesmo exceder, as expectativas do público participante. 

Para além disso, eles podem ser classificados de acordo com a categoria (institucional, 

promocional ou mercadológico); área de interesse (artística, cultural, educativa, cívica, política, 

governamental, empresarial, lazer, social desportiva, religiosa, beneficente e turística); por 

localização (locais, distritais, municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais) por 

características estruturais, porte (pequeno, médio e grande), data (fixo, móvel e esporádico), perfil 
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(geral, dirigido e específico); por espacialidade (eventos internos e externos); e por tipologia 

(programas de visitas, exposições, encontros técnicos e científicos, encontros de convivência, 

cerimônias, eventos competitivos, inaugurações, lançamentos, excursões, desfiles e outros). 

(BRITO & FONTES, 2002, p. 133-176). 

Tratando-se de áreas de interesse, observa-se que atualmente as pessoas estão 

procurando novas motivações para viajarem e para participarem de eventos, algo que 

proporcione experiências novas e singulares. Nesse sentido, os aspectos culturais (danças, lendas, 

gastronomia etc.) de uma localidade começam a se destacar como um importante atrativo 

turístico, pois são capazes de proporcionar novas sensações aos visitantes e fomentar a economia 

dos destinos.  

No tocante à gastronomia, nota-se que esta peculiaridade cultural vem tornando-se um 

diferencial no setor de turismo e eventos, pois as experiências proporcionadas, essencialmente, 

pelos festivais gastronômicos, através da degustação, história e técnicas de preparação de 

alimentos e bebidas além de valorizar os aspectos culturais locais, têm despertado novos sentidos 

e sensações nos participantes (turistas), que em muito tem implicado em seu retorno à localidade. 

Os festivais têm o poder de atrair visitantes aos lugares onde ocorrem. Dependendo da 
dimensão e do tipo de evento, bem como sua projeção mediática, a presença de 
visitantes, nomeadamente turistas, pode ser bastante importante para o desenvolvimento 
de uma localidade ou país. (MACIEL, 2011:p.16) 

No entanto, considerando-se que os turistas que participam dos festivais gastronômicos 

(perfil do turista gastronômico) são pessoas com poder aquisitivo e nível de educação elevado 

(Oliveira, 2007), presume-se que estas estão dispostas a pagar e a cobrar pela excelência em 

qualidade nos serviços ofertados. Portanto, os organizadores desse tipo de evento, além de 

atentarem para questões como a segurança alimentar dos participantes, têm que satisfazer e até 

superar as expectativas do seu público alvo.   

Com base nisso, o próximo item contém alguns aspectos conceituais sobre qualidade, 

percepção e satisfação de clientes em relação aos serviços prestados. 

2.2  Qualidade em serviços prestados: percepção e satisfação de clientes 

Nota-se que atualmente o nível de exigência dos clientes em relação à qualidade de 

produtos e serviços prestados vem se tornando ascendente. Desse modo, surge a necessidade dos 

prestadores de serviços se adaptarem ao mercado e atenderem as expectativas dos consumidores 

por meio de critérios, inovação e atendimento de alta qualidade (ou excelência). 

Segundo Las Casas (2008), manter a qualidade nos serviços de modo que venha a satisfazer 

as necessidades dos clientes é uma tarefa complexa, uma vez que não se pode ter uma 

padronização da qualidade, pois a compreensão do termo varia de pessoa para pessoa, o que 

envolve muitas personalidades e gostos. 
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Contudo, em eventos que dispõem de serviços de A & B, a qualidade passa a ser um 

aspecto implicar em sérios transtornos aos clientes finais, tal como intoxicação (Pípolo, 2010), 

consequentemente, a percepção destes será negativa, o que acarretará em uma não satisfação. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a qualidade do alimento ofertado influencia diretamente na 

satisfação do consumidor. 

Para tanto, o item a seguir abarcará discussões sobre alguns aspectos vinculados à gestão 

de alimentos e bebidas, como segurança e rentabilidade em serviços de A & B. 

2.3  Gestão de segurança em alimentos e bebidas 

O ato de alimentar em eventos especiais sempre esteve presente na vida dos seres 

humanos. Desde a antiguidade, as pessoas comemoravam e celebravam as festividades, regadas 

com muita comida e bebida. O hábito de se alimentar é fundamental para a sobrevivência 

humana, visto que ele é essencial para suprir os nutrientes de que o organismo precisa. 

Entretanto, a alimentação deve seguir alguns quesitos fundamentais para sua qualidade, tais 

como: a higiene e boa aparência, estes podem ser orientados por meio de manuais de Boas 

práticas de Fabricação – BPF. 

A fabricação, manipulação e conservação inadequada de alimentos e bebidas pode implicar 

em sérios transtornos aos clientes finais, tal como intoxicação (Pípolo, 2010), consequentemente, 

a percepção destes será negativa, o que acarretará em uma não satisfação.Sendo assim, pode-se 

afirmar que a qualidade do alimento ofertado influencia diretamente na satisfação do 

consumidor. 

Para tanto, faz-se necessário, que estabelecimentos de alimentos, comecem a se 
preocupar com a qualidade no preparo e na conservação de alimentos, uma vez que tal 
inquietação propicia uma imagem positiva para os estabelecimentos de A e B. 

3  METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório, uma vez que abarcou a

percepção e satisfação dos empresários, que participaram do setor de A & B, em relação ao VI 
Festival Cultural e Gastronômico da Albacora de Baía Formosa/RN, no ano de 2014, implicando na 
utilização de pesquisas secundárias (livros, sites e papers) e do método de observação informal e 
dirigida.  

Segundo Matheus (2012), as pesquisas exploratórias possibilitam uma maior familiarização 
com o assunto que se pretende estudar, permitindo a construção de hipóteses, a fim de esclarecer 
e tornar mais explicito o problema da pesquisa. Já a descritiva “visa a descrever as características 
de determinada população, descrever fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis”. 
(Freitas & Prodanov, 2013, p.52). 

Com relação à abordagem, caracteriza-se como qualiquantitativa, já que além de realizar 
pesquisas bibliográficas, compreendeu a interpretação e concepção dos autores sobre o 
fenômeno estudado, bem como fez uso de métodos quantificáveis (estatística descritiva).  
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Para melhor efeito do trabalho, foi aplicado um questionário, no período de 07 a 08 de 
Agosto de 2015, com os representantes dos seguintes empreendimentos de A & B de Baía 
Formosa/RN: Chalemar, DGL, Papilon Creperia, Quiosque da Baía, Restaurante Aratipicaba, 
Restaurante da Vandete, Restaurante Luz de Candieiro e Soparia da Zeza, totalizando em 08 
estabelecimentos. O questionário foi estruturado por perguntas abertas e fechadas, as quais 
objetivaram identificar o perfil desses empresários, avaliar sua percepção no que concerne à 
gestão do evento, especificamente, sobre os aspectos relacionados à infraestrutura, programação 
e segurança, bem como medir o nível de satisfação destes em relação aos stands destinados à 
fabricação e manipulação de alimentos e bebidas. 

Os dados coletados precisaram ser analisados por dois métodos: analise de conteúdo e 
estatística descritiva. As perguntas abertas que resultaram em grande número de informações 
foram verificadas pelo método de análise de conteúdo, um dos mais apropriados para conteúdos 
não quantificados. Já as fechadas, que comportaram uma escala de sete variáveis (escala Likert), 
as quais foram enumeradas da seguinte forma: discordo plenamente (1); discordo (2); discordo 
pouco (3); nem concordo, nem discordo (4); concordo pouco (5); concordo (6) e concordo 
plenamente (7), implicaram em grande número de dados quantificados, os quais necessitaram ser 
analisados pelo método de estatística descritiva aportado pelo programa SPSS, software de 
planilha eletrônica. As planilhas geradas pelo programa comportaram as seguintes variáveis: 

VARIÁVEL REFERÊNCIA
Infra 1 Acesso à cidade de realização do evento 

Infra 2 Sinalização indicando o local do evento 

Infra 3 Local de realização do evento arejado 

Infra 4 Local de realização do evento amplo 

Infra 5 Banheiros químicos no local do evento 

Infra 6 Cadeiras suficientes no espaço gastronômico 

Infra 7 Cadeiras bem conservadas 

Infra 8 Mesas suficientes no espaço gastronômico 

Infra 9 Mesas bem conservadas 

Infra 10 Lixeiras no local do evento 

Infra 11 Lixeiras de coleta seletiva no local do evento 

Infra 12 Estacionamento(s) no local do evento 

Infra 13 Gerador(s) no local do evento 

Infra 14 Boa aparência dos garçons 

Infra 15 Conservação dos stands cedidos para fabricação e comercialização de A & B 

Infra 16 Espaço e condições dos stands cedidos para manipulação de A & B 

Infra 17 Espaço dos stands para armazenagem de  A& B 

Infra 18 Refrigeradores nos stands de A & B 

Infra 19 Fogões nos stands de A & B 

Infra 20 Iluminação nos stands de A& B 

Prog 1 Mês de realização do evento 

Prog 2 Duração do evento ideal 

Prog 3 Atratividade das apresentações culturais 

Prog 4 Atratividade das apresentações musicais 

Prog 5 Divulgação do evento em mídias sociais (facebook, blogs, Twiter e Instragran) 

Prog 6 Divulgação do evento mídias sociais (TV, Rádio e panfletos) 

Seg 1 Policiamento no local do evento 
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Seg 2 Vigilantes no local do evento 

Seg 3 Instrução de primeiros socorros para empresários 

Seg 4 Ambulância no local do evento 

Seg 5 Profissional de nutrição na elaboração dos cardápios de A&B 

Seg 6 Equipe de fiscalização verificando o armazenamento e manipulação de A&B 

Seg 7 Banheiro exclusivo para profissionais de A&B 

Seg 8 Toucas de proteções utilizadas pelos cozinheiros 

Seg 9 Luvas de proteção utilizadas pelos cozinheiros 

Seg 10 Botas de proteção utilizadas pelos cozinheiros 

Seg 11 Toucas de proteção utilizadas pelos garçons 

Seg 12 Apoio da equipe organizadora aos participantes do evento 

Seg 13 Capacitação ou treinamento de atendimento ao publico fornecido aos garçons 

Seg 14 Capacitação ou treinamento sobre segurança alimentar fornecido aos cozinheiros 

 Quadro 01- Significados das variáveis do instrumento de coleta de 
dados.  Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.

O item a seguir apresenta os resultados e discussões referentes aos objetivos do trabalho, 
este seguirá com identificação do perfil dos empresários, avaliação da percepção destes em 
relação à gestão do evento e seu nível de satisfação em relação aos stands cedidos pela 
organização do evento para a fabricação e manipulação dos alimentos e bebidas. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Perfil dos empresários que participam do setor gastronômico

Com base na concepção de Andrade (2013), que a organização de excelência em qualquer

área e/ou setor está diretamente relacionada com o empenho e as habilidades do gestor, se fez 
necessário identificar o perfil dos empresários que participaram do espaço de A & B do V Festival 
Cultural e Gastronômico da Albacora de Baía Formosa, uma vez que presume-se que alguns 
aspectos como: nível de escolaridade, idade e tempo de atuação no ramo, estão correlacionadas 
com habilidades destacadas pelo autor. Um gestor de A & B, por exemplo, com vasta experiência 
no ramo e com boa escolaridade pode contribuir efetivamente com elaborações de objetivo de 
uma organização, ou nesse caso, de um evento; bem como realizar diversas atividades 
paralelamente, colocando em prática a habilidade de eficiência. Além disso, esses perfis podem 
implicar em algumas habilidades de relacionamento, como: trabalho em equipe, iniciativa e 
capacidade de orientar e treinar. 

Para tanto, como pôde ser observado na pesquisa in loco, a maioria dos respondentes 
(62%) foram identificados como de gênero masculino, bem como de faixa etária que varia de 36 a 
45 e 46 a 59 anos de idade. Um dos fatores destacados por Brasil, Pereira e Machado (2008) que 
poderiam estar correlacionados com baixa representatividade do gênero feminino nesse 
parâmetro, seria a extensão da carga horária exigida pelo setor, já que as mulheres ainda 
carregam consigo a responsabilidade matriarcal de cuidar do lar e família, denotando assim menos 
tempo para dedicação ao trabalho secular. 

Em relação ao estado civil e o nível de escolaridade dos participantes da pesquisa, verifica-
se na que a maioria dos empresários (50%) é solteiro, e que o nível de escolaridade destes obteve 
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a mesma proporção nas seguintes variáveis: ensino fundamental, superior e superior incompleto. 
(ver Gráfico 01). 

Gráfico 01- Nível de escolaridade dos empresários 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

No quesito nacionalidade, foi identificado que todos os empresários que participaram do V 
Festival Cultural e Gastronômico de Baía Formosa/RN são brasileiros. Logo, quando se trata do 
aspecto social isso implica em um caráter mais sustentável do evento, uma vez que segundo 
Bartholo (2005) a sustentabilidade no turismo, excepcionalmente, na área de eventos pode estar 
intrínseca no fato de oportunizar democraticamente e economicamente a população local, 
regional e/ou nacional. O Quadro 02 também faz menção ao referido comentário, uma vez que a 
maioria dos respondentes (75%) foi identificada como natural do estado em que o evento é 
realizado, isto é, o Rio Grande do Norte. 

NATURALIDADE 
Empresário Estado 

Empresário 01 Pernambuco - PE 

Empresário 02 Rio de Janeiro - RJ 

Empresário 03 Rio Grande do Norte - RN 

Empresário 04 Rio Grande do Norte - RN 

Empresário 05 Rio Grande do Norte - RN 

Empresário 06 Pernambuco - PE 

Empresário 07 Rio Grande do Norte - RN 

Empresário 08 Rio Grande do Norte - RN 

Quadro 02- Naturalidade dos empresários 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015.

Verifica-se ainda no Quadro 03 que o tempo de atuação desses empresários no ramo de 
A&B variou em um período inferior a 01 ano até 38 anos. Desse modo, pode-se inferir que não há 
uma limitação por parte da organização do evento quanto à experiência desses participantes no 
setor gastronômico. 

TEMPO DE ATUAÇÃO EM A & B 
Empresário Ano 

Empresário 01 17 

Empresário 02 Menos de 1 
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Empresário 03 38 

Empresário 04 25 

Empresário 05 5 

Empresário 06 2 

Empresário 07 15 

Empresário 08 7 

Quadro 03 – Tempo de atuação no ramo de A & B  
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Portanto, pode-se concluir que os empresários de A & B que participam do Festival em 
questão, no geral, são do gênero masculino, de nacionalidade brasileira, natural do estado do Rio 
Grande do Norte, faixa etária entre 36 a 59 anos de idade, de escolaridade média e com 
experiência no setor de A& B mínima, menos de um ano e máxima 38 anos. 

4.2 Percepção dos empresários em relação à gestão do evento 

Como pode ser observado no Quadro 04, a menor média obtida no quesito da 
infraestrutura geral foi 1,87, esta se refere à sinalização indicando o local do evento. Essa 
avaliação indica que os empresários de A & B discordaram com a afirmação de que existe 
sinalização na cidade evidenciando o local de realização do festival. Já a maior média apresentada 
(6,38) infere que os respondentes concordam, quase que plenamente, com a local de realização 
do evento (Praia do Bacupari), principalmente, pelo fato de ser realizado bem arejado. 

Infraestrutura N Min. Max. Média Desvio Padrão 
Infra1 8 3 7 5,00 1,690 
Infra2 8 1 7 1,87 2,100 
Infra3 8 6 7 6,38 518 
Infra4 8 6 7 6,25 463 
Iinfra5 8 1 6 4,37 1,847 
Infra6 8 2 6 5,38 1,408 
Infra7 8 5 6 5,88 354 
Infra8 8 2 6 5,38 1,408 
Infra9 8 2 6 5,38 1,408 
Infra10 8 1 6 4,63 2,264 
Infra11 8 1 6 2,50 2,204 
Infra12 8 1 6 2,13 1,642 
Infra13 8 1 6 2,63 1,847 
Infra14 8 2 7 5,63 1,506 
Valid N (listwise) 8 

Quadro 04 – Análise descritiva da variável infraestrutura geral 
N= População 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

 No tocante à programação, verifica-se por meio da média geral 3,63 apresentada no 
Quadro 05, que os empresários nem discordam e nem concordam com inferência de que a 
equipe organizadora do evento realiza uma boa divulgação do festival nas mídias sociais. 
Não obstante, a média 5,88 infere que estes concordam pouco com o fato de que o evento 
é realizado em um bom mês do ano. 
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 Quadro 06 – Análise descritiva da variável 
segurança      N= População

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

  4.3 Nível de satisfação dos empresários em relação à infraestrutura dos stands 

Levando-se em consideração a afirmação de Zanella (2006), que um evento bem 
planejamento e com uma boa organização voltada para sua estrutura física, além de atrair 
demandas, está mais propicio a satisfazer e superar as expectativas de seu público alvo, se fez 
necessário medir o nível de satisfação dos empresários em relação aos stands cedidos pela 
organização do evento para a fabricação e manipulação dos alimentos e bebidas. 

Programação Min. Max. Média Desvio padrão 
Prog1 8 4 7 5,88 835 
Prog2 8 1 7 5,38 1,847 
Prog3 8 2 7 5,13 1,553 
Prog4 
Prog5 
Prog6 

8 
8 
8 

1 
1 
1 

6 
7 
7 

3,87 
3,63 
4,63 

2,232 
2,504 
2,134 

Valid N (listwise) 8 

Quadro 05 – Análise descritiva da variável programação 
N= população 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

  Observa-se no quadro 06, que a menor média (1,13) indica que os empresários 
questionados discordam plenamente com o fato sobre a disponibilização de um banheiro 
exclusivo para os funcionários de A & B no local do evento. Contudo, a média geral 6,62 
indica que eles concordam plenamente com inferência relativa ao uso de toucas de 
proteção durante a manipulação dos alimentos e bebidas por parte dos cozinheiros do 
evento. 

Segurança Min. Max. Média Desvio padrão 
Seg1 8 1 7 5,50 1,927 
Seg2 8 4 7 6,00 926 
Seg3 8 1 4 1,63 1,061 
Seg4 8 1 7 5,50 1,852 
Seg5 8 1 6 3,38 2,200 
Seg6 8 1 6 2,00 1,690 
Seg7 8 1 2 1,13 ,354 
Seg8 8 6 7 6,62 ,518 
SegG9 8 6 7 6,38 ,518 
Seg10 8 1 7 2,75 2,659 
Seg11 8 1 6 3,13 2,416 
Seg12 8 1 6 3,13 1,885 
Seg13 8 1 6 3,13 2,416 
Seg14 8 1 6 3,00 2,268 
Valid N (listwise) 8 
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Observa-se por meio da média geral 1,50 apresentada no quadro 07, que os empresários 
discordaram, quase que plenamente, com a afirmação evidenciada sobre alocação de fogões nos 
stands do setor gastronômico. Contudo, a satisfação destes em relação à contribuição da 
iluminação desses stands para a manipulação e fabricação de alimentos e bebidas foi bastante 
positiva, uma vez que a média geral obtida foi 6,33. 

Infraestrutura N Min. Max. Média Desvio padrão 

Infra15 6 6 6 6,00 000 

Infra16 6 5 6 5,83 408 

Infra17 6 5 6 5,83 408 

Infra18 6 6 7 6,17 408 

Infra19 6 1 2 1,50 548 

Infra20 6 6 7 6,33 516 

Valid N (listwise) 6 

 Quadro 07- Análise descritiva da variável infraestrutura 
de A & B       N= População

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade nos serviços prestados está diretamente relacionada com o grau de satisfação 

dos clientes. No entanto, mantê-la como diferencial no mercado de eventos é uma tarefa 
complexa, já que a percepção do termo varia de indivíduo para indivíduo, o que envolve diversos 
conceitos, gostos e personalidades. 

Nesse sentido, a gestão do VI Festival Cultural e Gastronômico da Albacora de Baía 
Formosa/RN implicou, como já evidenciado, em algumas percepções negativas e positivas de seus 
participantes, em especial os empresários de A & B. Para além disso, os empresários destacaram 
algumas sugestões no que se refere as atrações musicais, divulgações, melhoria na infraestrutura 
do evento, promoção do destino, extensão da programação e comercialização de bebidas. 

Essas informações além de atenderam claramente aos objetivos do trabalho, poderão 
contribuir com a realização de novas pesquisas com essa temática. No entanto, com limitações, 
observa-se que o estudo abrangeu uma amostra restrita, o que não permite amplas 
generalizações. Dessa forma, outros trabalhos poderão voltar-se para um público diferenciado e 
mais representativo, como por exemplo, turistas, gestores e/ou população local. 
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RESUMO 

 Os avanços tecnológicos aliados à internet 
seguem revolucionando os mercados e eliminando 
barreiras entre empresas e consumidores. Esta 
realidade possibilita um melhor entendimento por 
parte do consumidor acerca dos bens e serviços 
ofertados no mercado. O estudo propôs 
compreender a influência das redes sociais sobre o 
comportamento do consumidor no processo de 
compra, voltado para o varejo virtual. Para isso, 
foram estudados autores conceituados na área de 
marketing e foram procuradas informações 
relevantes em sites de referência ao tema para ajudar 

no entendimento sobre os fatores de influência no 
comportamento do consumidor aliados ao uso das 
redes sociais na busca de informações sobre marcas e 
empresas virtuais. O estudo apresentou caráter 
descritivo com uma abordagem quantitativa 
desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo. 
Por fim, concluiu-se que as redes sociais são usadas 
como referência para busca de informações, porém 
as opiniões nelas observadas não decidem a compra 
por si só, mas possuem uma influência significativa no 
processo de decisão final da compra.

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS IN CONSUMER PURCHASE 
DECISION ON ELECTRONIC COMMERCEHE INFLUENCE OF NETWORKS IN 

CONSUMER PURCHASE DECISION 

ABSTRACT 
Technological advances combined with the 

internet revolutionizing follow the markets and 
eliminating barriers between businesses and 
consumers. This reality enables a better 
understanding by the consumer about the goods and 
services offered in the market. The study aimed to 
understand the influence of social networks on 
consumer behavior in the buying process, facing the 
virtual retail. For this, we studied respected authors 
in the field of marketing and were sought relevant 
information in reference to the subject sites to aid in 
the understanding of the influence of factors on  

consumer behavior combined with the use of social 
networks in search of information about brands and 
virtual enterprises . The study had descriptive with a 
quantitative approach developed through field 
research. Finally, it was concluded that social 
networks are used as a reference for finding 
information, but the opinions in them observed not 
decide the purchase itself, but have a significant 
influence on the final purchase decision process 
decide to purchase alone, but have a significant 
influence on the final purchase decision process. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento, redes sociais, fatores de influência, consumidor 

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

  No atual contexto comunicacional, a internet segue revolucionando o mundo, 

praticamente não existem barreiras entre o mercado e os consumidores. Esta revolução vem 

atingindo diversos setores como a pesquisa, o comércio e a comunicação, principalmente na 

última década. As grandes empresas de estrutura física buscam novas ferramentas 

indispensáveis para integrar a estratégia das suas marcas no comércio eletrônico.  

Conforme Karsaklian (2001, p.7) “a chegada da internet e a rápida ascensão do 

chamado e-business fazem com que entre euforia e dúvidas se diga um pouco de tudo sobre 

no que irão transformar-se as relações entre os diferentes atores de um mercado nos 

próximos anos”. 

 As redes sociais podem ser vista como fortes aliadas do comércio eletrônico, devido 

ao crescente compartilhamento de informações de marcas e de usuários através dos grupos 

sociais. As empresas percebem a importância de explorar o ambiente virtual, incluindo as 

redes sociais em suas estratégias para ampliar mercados e atrair novos consumidores.  

 Diante desse contexto, este artigo se propõe a entender a seguinte problemática: 

Qual a influência das redes sociais sobre o comportamento dos consumidores virtuais no 

processo de compra? Pretende-se com este artigo discutir acerca da importância das redes 

sociais para as organizações como influenciadora do comportamento do consumidor para 

decisão de compra, levando em consideração a forma que o consumidor reage ao utilizar 

essa ferramenta de divulgação.  

  Baseando-se no problema abordado, o artigo apresenta como objetivo geral 

compreender a influência das redes sociais sobre o comportamento dos consumidores no 

processo de compra, voltada para o varejo virtual. E se propõe especificamente a mostrar o 

uso das redes sociais no e-commerce como meio de divulgação de marcas e empresas; 

descrever o comércio eletrônico e suas diferentes tendências; e avaliar se o uso das redes 

sociais pode servir como ferramenta estratégica na busca por diferenciação competitiva no 

universo virtual. 

  Portanto, esse estudo teve uma importante contribuição teórica já que pôde 

aprimorar algumas teorias existentes com o intuito de adquirir maiores conhecimentos 

sobre o tema abordado. Ainda apresentou grande importância para o meio acadêmico e 

profissional, porque permitiu uma analogia das abordagens teóricas com a realidade do 

universo digital.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

    2.1  Evolução do comércio eletrônico 

Os primeiros indícios sobre a utilização do comércio eletrônico surgiram na década de 70 

com o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) no setor automobilístico, ocorrendo um maior uso a 

partir da expansão da internet, onde as organizações passaram a realizar negócios de forma 

eletrônica (PAOLIELLO; FURTADO, 2004). Desta forma, o comércio eletrônico trata-se de um 

ambiente que envolve a troca de bens físicos e intangíveis, por meio de processos iniciados desde 

o marketing on-line até distribuição dos serviços de pós-venda.

A origem do e-commerce ocorreu juntamente com o advento da internet. É compreendido 

como um mercado de fácil acesso com extensa diversidade de produtos que interligam empresas 

e consumidores para que ocorra uma interação no processo de negociação e a venda ocorra 

efetivamente. 

As mudanças ocorridas são fundamentais para que as empresas do atual contexto 

organizacional possam acompanhar o acelerado ritmo do mercado e se manterem de maneira 

fortalecida no segmento em que desenvolvem suas atividades, buscando constantemente a 

formulação de novas formas de entregar valor agregado aos seus clientes, consolidando-se no 

ambiente onde estão inseridas e sobressaindo-se sobre a concorrência através da diferenciação e 

entrega de valor de modo eficiente e eficaz. Deste modo, as organizações percebem a necessidade 

de realizar transações pela rede, pois o tráfego de informações é constante e facilita um melhor 

conhecimento dos clientes pela empresa. 

2.2  Social-commerce 

 As redes sociais podem ser utilizadas, estrategicamente, pelas organizações que 

buscam divulgar suas marcas, atingir um amplo e diversificado público-alvo e se diferenciar no seu 

ramo de negócio. Telles (2011, p.82) afirma que as redes sociais são “ambientes que focam reunir 

pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como 

fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas 

de amigos e comunidades”. 

Atualmente são mais frequentes as operações de marketing voltadas para redes 

sociais, tanto que, estudiosos da área denominaram essas operações no ambiente virtual de 

“Marketing 2.0”. Os usuários, diante de dezenas de escolhas, precisam de experiências com a 

marca, que sejam fortes o suficiente para derrubar preconceitos, influências geográficas, sociais e 

até mesmo econômicas (QUEIROZ, 2008). 

Dessa forma, o Social-Commerce utiliza as mídias sociais para envolver clientes com 

produtos e concretizar transações comerciais estimulando a divulgação de marcas e informações 

entre os membros das mídias sociais. Assim, as lojas virtuais não precisam, necessariamente, de 
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espaços físicos para se sobressaírem no varejo, pois possuem fortes canais virtuais favoráveis para 

divulgação de produtos e serviços, além de permanecerem abertas durante 24 horas, podendo 

atender as necessidades dos seus clientes no horário que for de preferência dos mesmos. 

2.3 Comportamento do consumidor na compra 

Atualmente, o consumidor tem a sua disposição uma grande diversidade de produtos e 

serviços com amplas alternativas de escolha, que podem estar relacionadas à marca, à qualidade, 

a lojas, a preços, entre outros, logo, torna-se importante para as empresas conhecer o seu 

público-alvo e entender os motivos que os levam a tomar decisões de compra. Segundo Kotler e 

Armstrong (2007, p.112) “as compras do consumidor são extremamente influenciadas pelas 

características culturais, sociais, pessoais e psicológicas.” Assim, faz-se necessário que as empresas 

compreendam tais características e as transformem em estratégias de diferenciação no mercado 

competitivo para reter e atrair novos clientes. 

3  METODOLOGIA 

Este artigo teve caráter descritivo que, para Gil (2002, p.42) “tem como objetivo primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”, buscando respostas para os objetivos elaborados. 

A elaboração também foi desenvolvida a partir de levantamentos de referências teóricas 

na área de marketing e foram buscadas informações relevantes em sites que abordam o assunto 

estudado. A abordagem utilizada foi quantitativa, que se caracteriza pela mensuração dos dados 

coletados e pelo tratamento estatístico a que os mesmos estiveram sujeitos, utilizando-se de 

instrumentos de pesquisas neutros e imparciais, recorrendo a procedimentos estatísticos e lógicos 

(FONSECA, 2002). Quanto ao procedimento adotado, refere-se a uma pesquisa de campo que é 

uma pesquisa realizada no local dos fatos ocorridos. 

Para coletar os dados foi aplicado um questionário construído por meio de revisão 

bibliográfica, com foco nos fatores de influência de Kotler e Armstrong (2007) no comportamento 

do consumidor, tendo como objetivo compreender a influência das redes sociais sobre o 

comportamento dos consumidores virtuais no processo de compra. O questionário foi aplicado a 

75 alunos dos 246 que estão matriculados do 1ª ao 9ª período do curso de Administração do turno 

noturno da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Os dados passaram pelo processo de 

tabulação, pois foram confeccionados gráficos e tabelas para uma melhor exposição e 

interpretação das informações submetidas a técnicas estatísticas para a realização de 

comparações precisas entre eles em busca de resultados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O ambiente onde a pesquisa foi aplicada foi a Universidade Estadual da Paraíba - Campus 

VII - no município de Patos PB, a instituição de ensino superior está localizada na Avenida Doutor 
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64% 28% 

8% 
De 16 a 22 
anos 

De 23 a 30 
anos 

Acima de 30 
anos 

44% 56% 
Masculino 

Feminino 

Pedro Firmino, S/N no bairro Salgadinho. O Campus VII oferece cursos na área de ciências exatas e 

sociais aplicadas como: Bacharel em Administração, Bacharel em Ciências da Computação, 

Licenciatura plena em Física e em Matemática. 

Para avaliar a influência das redes sociais na decisão de compra no varejo virtual adotaram-

se os fatores que influenciam o comportamento do consumidor defendidos por Kotler e 

Armstrong (2007). Partindo dos fatores de influência do comportamento propostos pelos autores 

citados, foi elaborado um questionário contendo dez perguntas tendo como objetivo identificar e 

analisar os fatores que influenciam o comportamento do consumidor diante de publicações 

empresariais em redes sociais. Após análise das respostas, os dados passaram por tabulação e 

obtiveram-se os resultados a seguir. 

Gráfico 1: Faixa etária Gráfico 2: gênero

 Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014 Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

Nas duas primeiras questões, representadas nos gráficos 1 e 2, referentes aos fatores 

pessoais, observou-se que 64% dos questionados até 22 anos de idade, 28% possuem até 30 anos 

de idade e 8% possuem acima de 30 anos de idade. Para Kotler e Armstrong (2007, p.120): 

Os gostos quanto a roupas, comida, móveis e lazer geralmente 
são relacionados à idade. O ato de comprar é também moldado 
pelo estágio do ciclo de vida da família - estágios pelos quais as 
famílias passam à medida que os membros amadurecem. Os 
profissionais de marketing frequentemente definem seus 
mercados-alvo em termos de estágios no ciclo de vida e 
desenvolvem produtos e planos de marketing apropriados para 
cada estágio 

Em relação ao gênero, participaram da amostra 42 mulheres que correspondem a 56% dos 

questionados e 33 homens que correspondem a 44%. Constatou-se que o gênero sexual se 

enquadra no estilo de vida que envolve as principais dimensões do consumidor definidos por 

Kotler e Armstrong (2007, p.120) como “atividades (trabalho, hobbies, compras, esportes, 

compromissos sociais), interesses (comida, moda, família, lazer) e opiniões (acerca de si mesmo, 

das questões sociais, das empresas e dos produtos)”. 
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96% 

  4% 

Sim 

Não 

68% 

28% 

4% 
Sim 

Não 

Em partes 

Gráfico 3: Utilização de rede(s) social(is) com frequência

Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

Gráfico 4: Influência das redes sociais na opinião das pessoas

Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

Em relação aos fatores culturais foram elaboradas duas perguntas referentes à utilização 

frequente de redes sociais e se elas influenciam na opinião das pessoas, observou-se que 96% dos 

questionados utilizam redes sociais com frequência e apenas 4% não as utilizam frequentemente. 

Percebe-se também que 68% dos questionados acreditam na influência das redes sociais na 

opinião das pessoas, 28% discordam dessa influência e apenas 4% acreditam que elas podem 

influenciar em partes na opinião das pessoas. Portanto, entende-se que há um enquadramento 

das questões propostas no aspecto subcultural, já que para Kotler e Armstrong (2007) as 

subculturas são formadas por grupos de pessoas que possuem os mesmos sistemas de valor 

baseados em situações e experiências de vida em comum. 

Os consumidores virtuais passam a interagir com pessoas e com empresas. O uso das redes 

sociais como fonte de informação fez com que as pessoas passassem a colaborar e a construir não 

apenas vínculos sociais, “mas também sobre os ícones que os rodeiam, tornando as marcas tanto 

parte do processo da construção da identidade virtual quanto de expressão de suas opiniões” 

(MOURA, 2010). 
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Gráfico 5: Compartilhamento de publicidades com outros usuários de redes sociais

Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

O estudo indica que 96% da totalidade dos questionados acreditam que as redes sociais 

são uma boa via de divulgação, como propagandas e marketing em geral. Apenas 4% da amostra 

discordam dessa afirmativa. Em relação ao compartilhamento de publicidades com demais 

usuários de redes sociais, 56% dos questionados afirmaram que recomendam publicidades de 

produtos e/ou serviços de empresas nos perfis sociais; por outro lado, 44% da amostragem optam 

por não compartilhar nenhum tipo de publicidade nesses ambientes. 

Conforme o exposto observa-se a influência de fatores sociais na decisão de compra, pois 

“o comportamento de uma pessoa é influenciado por diversos pequenos grupos” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p.116). A maneira de se relacionar com os grupos envolve também o papel 

social que determinado indivíduo desempenha na sociedade. Portanto, entende-se que os 

consumidores por pertencerem a grupos, sejam familiares ou sociais, estão sujeitos a críticas, 

recomendações ou opiniões. 

Gráfico 6: Realização de compra virtual após visualizar publicidade em redes sociais

Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

Ainda sobre os fatores sociais, foi perguntado se houve alguma efetivação de compra em 

um site por meio de uma publicidade que foi visualizada em uma rede social e constatou-se que 

60% dos questionados responderam que sim contra 40% que responderam negativamente. 

56% 
44% 

Sim 

Não 

60% 
40% Sim 

Não 
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Karsaklian (2001, p.15) afirma que “um site web é ao mesmo tempo um difusor de informações, 

um instrumento mercadológico e uma equipe de vendas”, isso exige das empresas uma adequada 

gestão interna para responder a nova demanda de mercado e expor suas informações 

corretamente nas mídias sociais com o intuito de fazer com que o cliente se sinta atraído pelos 

bens e/ou serviços ofertados e acabe concretizando a compra. A experiência direta e positiva de 

um cliente com marcas pode fomentar os negócios de uma empresa, pois um consumidor 

satisfeito será defensor do produto que adquiriu e acaba exercendo influência na decisão de 

compra de amigos e familiares, e nas redes sociais atinge uma grande camada de usuários. 

Tabela 1: O que mais atrai em uma publicidade realizada nas redes sociais

Requisitos Quantidade de pessoas 

Valor do produto ou serviço 

Credibilidade da marca 

Imagem da empresa 

Comodidade da compra 

Promoções 

Outros 

18 pessoas 

18 pessoas 

15 pessoas 

9 pessoas 

33 pessoas 

3 pessoas 

Fonte: Dados da pesquisa. Jun 2014

A respeito dos fatores psicológicos, foi perguntado o que mais atrai em uma publicidade 

realizada em redes sociais. As respostas mostram que as promoções são mais atrativas em uma 

publicidade, com 33 opções de resposta; em seguida, o valor do produto ou serviço e a 

credibilidade da marca são os segundos requisitos mais observados pelos questionados em uma 

publicidade, com 18 opções de resposta pra cada; a imagem da empresa é o terceiro requisito a 

ser observado, com 15 opções de resposta; a comodidade da compra não apresenta, de acordo 
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com a pesquisa, grande relevância entre os questionados, obteve-se apenas 9 opções de resposta; 

e por fim, 3 pessoas optaram por outros requisitos, pois afirmaram que suas avaliações e escolhas 

dependiam da necessidade de comprar o bem e/ou serviço que visualizou  na publicidade feita por 

empresas em redes sociais. Ao todo, observou-se que 21 dos questionados marcaram dois 

requisitos como resposta. Os aspectos avaliados demonstram um maior envolvimento das pessoas 

com informações e atualidades. É nas redes sociais que os consumidores expõem sua satisfação, 

opinião ou críticas sobre experiências passadas com marcas e empresas, é comum também a 

busca de conhecimento sobre o bem e/ou serviço que se deseja adquirir. Kotler e Armstrong 

(2007, p.125) afirmam que as pessoas têm gostos baseados em atitudes e as definem como sendo 

“as avaliações, os sentimentos e as tendências relativamente coerentes de uma pessoa quanto a 

um objeto ou uma ideia”. As empresas passam a enxergar, nas redes sociais, novas formas de se 

relacionar com clientes e novas oportunidades de negócios. 

5 CONCLUSÃO 

Tendo como objetivo principal compreender a influência das redes sociais na decisão de 

compra de consumidores virtuais, a pesquisa se propôs a entender os fatores que influenciam o 

comportamento de consumidores virtuais que utilizam redes sociais, e até que ponto elas os 

auxiliam na decisão de compra. 

 O estudo concentrou-se na realidade do ambiente virtual e nos quatro fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor abordado por Kotler e Armstrong (2007), os quais 

serviram de base teórica para o estudo. Conclui-se que as redes sociais são usadas como 

referência para busca de informações, depois o consumidor analisa as opções disponíveis, e 

considerando os fatores de influência (cultura, estilo de vida, faixa etária, etc.) podem levá-lo à 

decisão de compra ou não, ou seja, as opiniões observadas nas redes sociais não decidem a 

compra por si só, mas possuem uma influência significativa no processo de decisão.  

É necessário que as empresas se aproximem mais do seu público-alvo e conheça seus 

desejos e necessidades profundamente, utilizando as redes sociais como ferramenta estratégica 

de diferenciação, pois apresentam vias de comunicação mais ágeis e propícias ao desenvolvimento 

de relacionamentos duradouros e fieis. 
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING SOCIETAL NA EMPRESA QUASAR NA 
CIDADE DE PATOS PB 
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RESUMO 

Atualmente as empresas estão em busca 
da satisfação da qualidade de vida das pessoas, 
logo, as mesmas tentam se adequar às suas 
realidades, e para isso uma das vertentes que 
impulsionam o mercado está relacionado à 
sustentabilidade e a responsabilidade social. Logo, 
esse trabalho abarca essa preocupação e 
apresenta uma pesquisa realizada na empresa 
Quasar em Patos Paraíba, no qual ela mostrou-se 
ter um bom desenvolvimento nessa área. O 
objetivo foi de averiguar as estratégias de 
marketing societal que a empresa adota, seus 
benefícios e se há retornos financeiros devido à 

prática desse marketing, para tanto foi feita 
uma pesquisa nessa empresa, fazendo uma 
entrevista com alguns funcionários. Como 
resultados mostrou-se ter estratégias de 
marketing societal tanto em sustentabilidade e 
em responsabilidade social interno e externo. 
Chegando à conclusão que o marketing societal 
está bem empregado na Quasar, já que vai ao 
encontro com o conceito que Kotler propôs, 
conforme os objetivos buscados.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade, marketing, sustentabilidade 

MARKETING STRATEGIES IN THE COMPANY SOCIETAL QUASAR IN THE CITY OF 
PATOS PB 

ABSTRACT 

Currently companies are seeking the 
satisfaction of quality of life, then, they try to adapt 
to their realities, and that one of the aspects that 
drive the market is related to sustainability and social 
responsibility. Thus, this work covers these concerns 
and presents a survey conducted in Quasar company 
in Patos Paraíba, in which she proved to have a good 
development in this area. The objective was to 
investigate the societal marketing strategies the 
company adopts, its benefits and if there is financial 

returns due to the practice of marketing to both a 
research has been done on this business, doing an 
interview with some employees. The results proved 
to have societal marketing strategies both 
sustainability and internal and external social 
responsibility. Concluding that the societal marketing 
is well spent at Quasar since it meets with the 
concept that Kotler proposed, according to the 
objectivessought.

KEY-WORDS: quality, marketing, sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

O marketing se destaca pelo papel que exerce quando oportuniza a satisfação das 

necessidades das pessoas (GOMES, 2003). Em aprimoramento disso, as pessoas buscam mais o 

que suas necessidades sejam atendidas: estão em busca de satisfação e qualidade de vida. Logo, a 

grande maioria das empresas está investigando essa nova visão e se aprimorando. Atualmente 

práticas como de responsabilidade social e preocupação com o meio ambiente são de extrema 

necessidade.  

Neste contexto, o chamado marketing societal entra em cena, uma vez que sua 

fundamentação reside três premissas: sociedade, consumidores e organização (SILVA, MINICOTTI, 

ROMEIRO 2011 apud KOTLER, ARMSTONG 2007). O mesmo atua de forma simples e eficiente, 

assim como um ciclo, a organização é a responsável por satisfazer os desejos e necessidades dos 

consumidores levando em conta o bem estar da sociedade. 

O trabalho tem como objetivo geral identificar estratégias de marketing societal da 

empresa Quasar, como objetivos específicos, determinar os benefícios da implantação deste 

marketing para a empresa e a sociedade e se há retornos devido às práticas imposta pelo 

marketing societal. 

Em seguida, encontra-se a metodologia mostrando os melhores caminhos a fim de se 

chegar à conclusão e para tal o referencial teórico abrange o conceito de marketing, o composto 

de marketing e marketing societal em seguida dando continuação a metodologia. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Marketing, conceitos e definições 

O marketing surgiu no século XX, onde o mesmo passou por várias mudanças que o 

desenvolveu tornando-se hoje uma das bases mercadológicas, diante de seu aperfeiçoamento, o 

marketing deixou de ser apenas algo a ser explorado para o comércio em si e começou a 

estruturar-se na percepção de que o cliente é chave mestra para qualquer negócio.  

A American Marketing Association (AMA, 2014), afirma marketing como uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de 

valor para os clientes, bem como a administração de relacionamento com eles, de modo que 

beneficie a organização e seu público interessado.  

Diante da explanação dos autores, percebe-se claramente que a filosofia do marketing não 

está somente relacionada a vendas, a produção e sim com os desejos e necessidades dos 

consumidores e de sua conquista em longo prazo, para assim obter lucro. Para isso, o marketing 

trás seu pilar de sustentação representado pelos chamados mix de marketing, composto 
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mercadológico ou os 4P’s: Praça, Produto, Preço e Promoção. Onde se trabalha estrategicamente 

para assim alcançar sua finalidade. 

2.2 Marketing Societal 

Como já explanado, o marketing tem por objetivos atrair novos clientes, prometendo-lhes 

valor superior, e manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes satisfação (KOTLER, 

ARMTRONG, 2007). Tendo em vista essa prática, a busca por atender às necessidades dos 

consumidores para satisfazê-los e beneficiá-los (MATOS, et al. 2010), tornou-se em boa parte com 

o decorrer do tempo, alvo de críticas por fazerem e se comercializar produtos a  curto prazo

induzindo a um consumismo desenfreado.

A partir de então, as empresas preocuparam-se em fabricar produtos que não prejudicassem 

o meio ambiente e em consequência, a sociedade em curto ou em longo prazo se atentou para as

questões ambientais, procurando atingir as necessidades globais sem deixar de alcançar os interesses

individuais de cada consumidor.

O marketing societal traz uma nova abordagem do marketing tradicional, pois enquanto 

este satisfaz o consumidor em curto prazo, aquele além de beneficiar o mesmo em longo prazo, 

satisfaz suas necessidades “além consumo” do produto, mostrando a preocupação com a 

sociedade, meio ambiente e a viabilização de lucro. 

Para se atender as duas vertentes, qualidade para o produto levando em conta o longo 

prazo é uma das propostas do marketing societal nas empresas, pois ela busca esse ideal visando 

seu estilo de atuação, fazendo que esses opostos (qualidades nos produtos versus longo prazo no 

produto) tornem-se um elo. 

3 METODOLOGIA 

O método escolhido é um estudo de caso. Estudo de caso, pois como cita Prodanov (2013, 

p 128), “representa a estratégia preferida quando colocamos questões do tipo “como” e “por 

que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. 

O caso escolhido foi à empresa Quasar, que possui diferentes segmentos de atuação, no 

setor de produção de produtos químicos. Está há quatorze anos no mercado, na cidade de Patos- 

PB, e inicialmente seu trabalho era praticamente “artesanal”, fabricando em casa os produtos, 

sempre com um químico em experiência nesse ramo e posteriormente com sua ascensão no 

município, houve a contratação de mais pessoas. Atualmente, lidera o mercado da região no setor 

de produtos químicos e trabalha com o conceito de sustentabilidade, na qual já foi premiada: Selo 

Verde de Qualidade 2012, devido às suas práticas ambientais. A empresa conta com um mix com 

vários itens, reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em suas linhas 

de produtos, apresenta-se a linha Quasar, na qual originou o nome da empresa que por sua vez 
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traz os produtos: amaciante de roupas, lava roupas líquido, desinfetantes, limpador, lava pisos, 

detergente, limpa alumínio, cera líquida, naftalina e lustra móveis, todos com várias e diferentes 

medidas. Outra linha que a empresa oferece é a linha Qualar, que vem em complemento aos 

produtos “iniciais”: lava auto, odorizante, limpa pneus, silicone, limpa inox, multi uso em gel, lava 

calcinha, lava roupas de bebê, querosene, sabão em pasta, sabão glicerinado, limpa vidro, pedra 

sanitária. A linha que abre o leque de opções na linha da sustentabilidade é a Ecolar, na qual ainda 

não está completa, mas já está sendo comercializada. 

Para melhor coleta de dados, foi feita uma entrevista, esta semi-estruturada, já que para 

Matos (2010), “este tipo de entrevista proporciona vantagens, como dar segurança ao 

entrevistador, pois este terá sempre uma questão a propor; contribui para obter dados conforme 

os objetivos definidos, evitando as digressões”.  Conforme cita Vergara (2011, p 55) “a entrevista é 

um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, lhe responde”. Foi feita de 

forma não padronizada, permitindo assim uma melhor elucidação acerca do assunto, sendo 

complementado com um aprofundamento teórico na literatura e em artigos com a mesma 

temática. 

Os resultados alcançados foram feitos de maneira qualitativa por meio da análise de 

conteúdo. Para Santos (p. 67, 2013), análise de conteúdo é desenvolvida seguindo as etapas: 

define-se o material selecionando as entrevistas e as partes mais relevantes, analisa-se a situação 

do material, faz-se a categorização destes, em seguida é definida a direção da análise com base no 

que se pretende pesquisar e por fim, são definidas as unidades analíticas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse tópico estão presentes os resultados da análise de conteúdo empregada. Está 

dividida em três partes para uma melhor visualização e nas quais respondem aos objetivos 

propostos, as estratégias identificadas na empresa, os benefícios e se há retorno por parte dessa 

prática. 

4.1 Estratégias de Marketing Societal identificadas na empresa Quasar 

A empresa Quasar tem entre suas linhas de produtos químicos, a ECOLAR como uma linha 

com produtos sustentáveis, na qual está se sobressaindo conforme planejado, pois devido seu 

lançamento está na liderança da sustentabilidade para a empresa entre os demais produtos e é 

um marco para a empresa, já que a Quasar tem como meta se tornar sustentável até o final do 

ano de 2014. A linha Ecolar se diferencia, uma vez que degrada menos o meio ambiente, enquanto 

os demais produtos duram 35 dias para se decompor, a mesma demora apenas 12 dias, poluindo 

menos o meio ambiente e gastando menos recursos na sua fabricação como água e energia, já 

que é mais concentrado. Conforme cita o químico geral da empresa: 
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“um amaciante hoje demora 35 dias para se decompor na natureza, já o 
nosso produto      ECOLAR, demora 12 dias, ou seja mais de 100 por cento 
em questão de tempo para que seja degradado pelo meio ambiente, ou 
seja essa é uma linha de sustentabilidade e outra questão são as garrafas, 
pois a gente diminuiu o tamanho as garrafas dos produtos, fazendo com 
que os produtos sejam mais concentrados, use menos água , para que esse 
produto chegue  a dona de casa e isso diminui mais água na linha de 
produção, reduz mais energia” 

Logo, percebe-se que essa nova linha, juntamente com a sua linha tem como marco de ser 

o primeiro passo para que a empresa também se torne totalmente sustentável. A Quasar é uma

das maiores do Nordeste e a maior da Paraíba em termos de fabricação de produtos químicos e

voltado para essa nova linha de produtos, a empresa só tende a crescer, pois além de ser uma

novidade entre as indústrias de produtos químicos na região, ela é uma linha voltada para a

sustentabilidade, como cita Silva (2011):

“para profissionais de marketing, a questão ambiental deixa de ser um 

problema  para tornar-se parte de uma solução, ou seja, a oportunidade 

de inserir, em seu negócio, um segmento de mercado emergente e ter um 

aumento da credibilidade da organização junto à sociedade, através da 

qualidade e competitividade de seus produtos, decorrente de uma nova 

percepção de valor: de Sustentabilidade” 

Outro ponto de destaque e principal é de que a empresa prioriza a qualidade tanto para 

com funcionários e a sociedade, uma vez que a linha Ecolar foi feita também para fazer parte 

desse pensamento, de dar qualidade principalmente para o cliente e também servir de nova visão 

de futuro para a empresa, como cita o gerente de vendas da Quasar: 

“no nordeste e na Paraíba, a Quasar está sendo quase pioneira, tirando a 

UNILEV, que tem unidade fabril em Recife, mas empresa genuinamente aqui 

do nordeste, acredito que a Quasar está sendo pioneira nessa questão de 

meio ambiente de lançar sua linha ecológica, ecologicamente correta”. 

A qualidade está atrelada a vários fatores e quando se tem uma indústria, ela tem que ser 
primordial e principalmente voltado para as pessoas, assim como mostra o interesse do gerente 
de vendas em se importar com autossustentação.  

Outro ponto importante que está atrelado ao marketing societal é que a empresa adota à 
responsabilidade social. A responsabilidade social é uma das bases do marketing societal e é a 
partir dela que o mesmo busca seu diferencial, onde deixa de apenas satisfazer as necessidades 
dos clientes para atender a uma demanda que a sociedade precisa. De uma maneira geral, a 
responsabilidade social da empresa Quasar trata os dois lados da moeda, tanto para dentro da 
empresa, quanto para fora da empresa, como cita o gerente de vendas: 

Quando agente trabalha com a qualidade do produto, a gente está preocupado 

com  quem vai usar esse produto, as donas de casa, as pessoas que trabalham 
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manipulando esse trabalho diretamente e então o bem estar dessas pessoas é a 

nossa preocupação 

Mostra ser de interesse de a empresa tratar com qualidade todos que nela trabalham e 

seus serviços prestados conforme já foi dito e quanto mais com a responsabilidade social que é 

um fator muito importante e diferencial para a mesma. No certo, a responsabilidade social que a 

empresa utiliza extrinsecamente (fora da empresa), são campanhas de doação de sangue, doação 

de produtos para o abrigo dos idosos, à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), à 

cooperativa de catadores de lixo, vendendo mais barato as embalagens que sobram do processo 

produtivo, assim como cita o responsável pelo setor de Recursos Humanos: 

a empresa sempre doa produtos de limpeza pra o abrigo dos velhinhos, esses 
órgãos     que têm mais necessidades, também a APAE, a cooperativa dos 
catadores de lixo, onde têm uma associação com ela, onde ela só vende a preço 
mais barato as embalagens que sobram do processo produtivo, são todas 
passadas pra os catadores, como papelão, embalagens plásticas, tudo é 
repassado, mas a empresa vende só que é um preço menor que o repassado no 
mercado 

As respostas das entrevistas identificaram estratégias que a empresa adota no que tange o 
marketing societal. Percebe-se que há preocupação em vários aspectos, como com a qualidade da 
empresa e como isso é aplicado junto aos seus colaboradores e a sociedade, com a 
sustentabilidade e com responsabilidade social conseguindo reunir esses aspectos de maneira 
positiva e em longo prazo sem deixar de visar seus lucros. 

4.2 Os benefícios da implantação de marketing societal para a empresa e a 
sociedade 

As empresas que pregam o marketing societal apresentam benefícios, porque ocorre  no 

segundo setor, visto que as empresas privadas é quem utilizam delas, a fim de auferir renda, mas 

com as práticas societais os mesmos benefícios devem estar ligados ao negócio da empresa para 

elevar sua rentabilidade gerando benefícios para a sociedade (Silva apud (BALSINI; SILVEIRA, 2005).  

As estratégias que foram constatadas na empresa surgiram como resultados das 
entrevistas, conforme já foi explanado na seção anterior. Logo, é preciso saber quais são os 
benefícios dentre essas estratégias que faz jus ao marketing societal que a Quasar emprega. O 
gerente de vendas preza pela qualidade, pois a mesma faz um grande diferencial na empresa, para 
tanto confirma: 

quero acreditar que logo, logo, teremos nossa linha de produtos, nosso mix de 

produtos totalmente enfocado nesse tema: a preservação da natureza, o bem estar 

das pessoas, o mínimo de agressão à saúde das pessoas, qualidade de vida, tudo isso 

vai melhorar em todos os sentidos, qualidade de vida dos funcionários que estão 

manipulando os produtos, qualidade de vida das pessoas que irão utilizar os produtos, 

enfim, vamos estar a partir dessa situação numa condição futura estaremos então 

cem por cento enquadrados do universo do mundo inteiro pela preservação do meio 

ambiente. 
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Percebe-se que a empresa está fundamentada na ideia da sustentabilidade, pois assim 

como diz na citação, ir adiante com essa ideia, de também ter qualidade de vida, permite usufruir 

de consequências positivas e faz com que se alcance os melhores resultados. 

Outro benefício é que a sustentabilidade empregada ocasiona: com relação à consequência 

da linha de produtos Ecolar, porque a degradação para com a natureza é menor, baixando assim o 

índice de poluição, já que é mais concentrado e utiliza menos água e energia, levando uma gama 

de benefícios para o meio ambiente e também para a empresa, na qual a mesma pode ter mais 

lucro fabricando mais produtos dessa linha pelo fato de gastar menos, conforme cita o químico 

industrial: 

E no Brasil, essa é apenas a 2ª linha que se trabalha, sendo a 1ª a Ecobril (Bombril), é 

tanto que a nível de ANVISA, de SUDEMA não têm parâmetros para medir se o nosso é 

e os próximos que virão também serão, creio que quando a demanda aumentar 

também, ele irão criar parâmetros, com degradabilidade, que terão que gasta menos 

energia, menos água no produtos, o produto terá que se degradar mais rápido e ser 

feitos em laboratórios credenciados e isso não acontece hoje 

Logo, os benefícios que a empresa traz com o seu marketing societal são: polui menos o 

meio ambiente, a qualidade do serviço faz com que resulte na valorização do trabalho, na 

condição de vida do trabalhador, satisfação do cliente, na geração de empregos, mostra que há 

também estima para a sociedade com a nova linha de produtos ecológicos e com os trabalhos 

sociais empregados, melhorando os relacionamentos com a sociedade e mostrando-se 

socialmente responsável, melhorando a construção da imagem da marca da empresa, 

desenvolvendo mais a conscientização e preservação do meio ambiente sem deixar de obter 

lucros.  

4.3 Retornos devido às práticas imposta pelo marketing societal 

Com relação ao retorno diante do investimento empregado na empresa mediante a 
sustentabilidade e a responsabilidade social é possível destacar que há retorno e que este é 
positivo, em longo prazo, como cita o contabilista:  

A proposta é a ser a não tão curto prazo, porque os investimentos são muito altos, mas 

futuramente recuperando e quando conquistando mercado tornar-se-á possível, a médio e 

longo prazo, porque a princípio não tão fácil, porque tem toda uma adequação de conquistar 

mercado e propaganda e to trabalho nesse sentido e de se um retorno maior.  

Por ser uma ideia nova para a indústria de produtos químicos, os custos investidos são 

altos, no mais para haver retorno em qualquer negócio é preciso que se tenha um planejamento e 

principalmente quando se trata de sustentabilidade, sabe-se que o investimento é maior que um 

investimento comum, já que não se lida ainda em larga escala com esses materiais “verdes”. 
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Quanto à linha Ecolar e outras produções futuras que lidem com a sustentabilidade, 

também estão garantidas o retorno, já que é uma estratégia muito segura e de que a empresa 

está confiante, conforme cita o representante do setor de vendas: 

O retorno é garantido, até porque se acreditamos que a tendência do mercado é essa de  se 

trabalhar produtos que agridam cada vez menos o meio ambiente, já estão dando esse 

primeiro passo, e quero acreditar esse é um passo pequeno, mas creio que é importante da 

empresa, um passo firme e importante 

A ideia de ser sustentável está empregada na empresa há quatro anos e só agora que 

lançaram a linha de produtos químicos sustentáveis é que estão fazendo com que tome mais força 

a ideia da sustentabilidade. 

A respeito à responsabilidade social empregada também há um retorno seguro, já que faz 

a empresa utilizar de parcerias e doações para com a sociedade e internamente, há também um 

retorno positivo, pois a empresa faz por onde satisfazer e estimular o crescimento do seu 

funcionário, como cita o responsável pelo setor de Recursos Humanos:  

gera uma satisfação, uma motivação maior para o trabalhador, prestando seu serviço  pra 

empresa e de certa forma já têm um retorno de imediato e a responsabilidade social é um 

risco que todas as empresas têm que seguir. 

Por fim, observa-se que as estratégias validadas pela Quasar quanto o marketing societal, 

são semelhantes às estratégias empregadas pelos autores já abordados, como Edson Coutinho, 

Daniela Matos e Tatiane Pereira, no trabalho Marketing societal: Compreendendo sua aplicação 
nas estratégias de sustentabilidade da BASF, na qual as estratégias aplicadas são programas que

tem por base a sustentabilidade, trabalhos em questões sociais e por conta disso há uma 

fidelização com a clientela. E também nos autores Edson Coutinho Silva, Silvio Augusto Minciotti e 

Maria do Carmo Romeiro no trabalho Marketing Societal: Uma contribuição para o crescimento 
sustentável das organizações, onde abordam políticas ambientais, aplicação das práticas os

princípios ambientais e avaliação do comportamento da compra do consumidor.  

5 CONCLUSÃO 

O marketing societal surge com uma nova tendência: de que as empresas devem e podem 

se equilibrar de maneira que não fiquem apenas para obter do lucro, mas de premissas que desde 

cedo à sociedade e o planeta demanda, como a sustentabilidade e a responsabilidade social. Para 

tanto, algumas empresas percebe a necessidade de tal mudança, tanto para melhoria em seu 

próprio âmbito quanto às novas chamadas sustentáveis, assim como a empresa Quasar, situada na 

cidade de Patos, Paraíba que fabrica produtos químicos. 

Como resultados dos objetivos específicos identificou-se que respondeu às questões 

propostas, na qual os benefícios da implantação de marketing societal para a empresa e a 

sociedade vão ao encontro dos conceitos de marketing societal proposto por Kotler, uma vez que 
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a empresa consegue obter lucros com a sustentabilidade empregada, produzindo uma linha de 

produtos ecológicos que corresponde aos requisitos de sustentabilidade e mostra ao consumidor 

outra vertente que é de satisfazê-lo com menos degradação ambiental, fidelizando em longo 

prazo. 

Há, também, a responsabilidade social de maneira intensa, tornando-se socialmente 

responsável para com aqueles que ajudam e também parceira de seus colaboradores na 

responsabilidade social interna, por fim ela dá seu aval mostrando que a qualidade empregada é 

essencial aos seus processos. Quanto aos retornos devido às práticas imposta pelo marketing 

societal, também se mostra positiva, mas em longo prazo, pois há toda uma conquista para com 

os consumidores e a satisfação por meio destes. As limitações do trabalho foram no quesito 

tempo, pois poderia ter sido bem mais estruturado, também por ter poucos trabalhos escritos na 

área de marketing societal e poucas abordagens. 

Percebe-se que a empresa só tem a crescer, já que ela é a pioneira entre seus concorrentes 

em questão de sustentabilidade, investindo nesse campo, promovendo cada vez mais a qualidade 

tanto da sociedade, quanto do planeta e de seus funcionários. 
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ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO PÚBLICO DE PEDRO VELHO/RN 

C. E. S. Liberato1, L. E. Martiny2 e M. C. Assis3

E-mail: senaclarisse@hotmail.com1; luis.martiny@ifrn.edu.br2; assiscarolaine@gmail.com3

RESUMO 

A grande quantidade de pessoas insatisfeitas e 
desmotivadas com seu ambiente de trabalho tem 
influenciado a elaboração de estudos que visam 
descobrir a importância do mesmo na qualidade de 
vida dos profissionais. Mediante esta questão, este 
artigo busca analisar a satisfação organizacional e 
consequentemente à qualidade de vida de 
professores da instituição de ensino público Escola 
Municipal José Targino no município de Pedro 
Velho/RN. Quanto à metodologia, a pesquisa é 
exploratória, com abordagem quantitativa, de campo. 
Foram utilizados questionários semi estruturados 

para o processo de coleta de dados: QVT Walton 
(1973) e Estilo de Vida (NAHAS, 2006), além de 
algumas questões para análise do perfil dos 
entrevistados. Através do resultado do estudo, pode-
se concluir que os entrevistados classificam-se como 
nem satisfeitos nem insatisfeitos (média = 3,23). 
Além disso, os fatores que causam a satisfação dos 
indivíduos são de cunho da autonomia, 
reconhecimento e relacionamento, e os que causam 
insatisfação estão ligados a recompensa salarial. 
Segundo a análise, cerca de 61,54% dos professores 
tem um estilo de vida regular. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, Trabalho, Ensino público. 

STUDY ABOUT THE ORGANIZATIONAL SATIFACTION ON A PUBLIC 
EDUCATIONAL INSTITUION FROM PEDRO VELHO/RN 

ABSTRACT 

A majority of people unsatisfied and unmotivated 
with your work enviroment has influenced the 
preparation of studies aimed at discovering the 
importance of it in the quality of life of professionals. 
By this issue, this article seeks to analyse the 
organization satisfaction and consenquently the 
quality of life of teachers from public educational 
institution Escola Municipal José Targino in the 
municipal district of Pedro Velho / RN. As for the 
methodology, this field of research is exploratory, 
with a quantitative approach. Semi-structured 

questionnaires for data collection process were used: 
QVT Walton (1973) e Estilo de Vida (NAHAS, 2006), 
plus some questions for analysis of the profile of 
those interviewed. Through the results of the study, 
it can be concluded that respondents are classified as 
neither satisfied nor dissatisfied (média = 3.23). 
Furthermore, the factors that cause satisfaction 
individuals are stamp of autonomy, recognition and 
relationship, and that cause dissatisfaction are linked 
to salary reward. According to the analysis, about 
61.54% of the teachers have a regular lifestyle. 

KEY-WORDS: Quality of life, Work, Public Education. 
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1 INTRODUÇÃO

A qualidade de vida (QV) é algo resultante da percepção de bem estar dos seres humanos, 

levando em consideração aspectos socioambientais e individuais, podendo ser estes modificáveis 

ou não. O bem estar de todos os indivíduos influencia e é influenciado pelo seu cotidiano, logo, 

questões como família, trabalho e saúde, são fatores que afetam a QV. De acordo com Almeida e 

Gutierrez (2010, p. 154): a Qualidade de Vida “inclui desde fatores como bem-estar físico, 

funcional, emocional e mental, até elementos importantes na vida das pessoas como trabalho, 

família, amigos e outras circunstâncias do cotidiano”. 

Segundo Maslow (1973) o homem possui cinco necessidades básicas, sendo elas: 

fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e autorrealização. Isso faz da alimentação, descanso, 

exercício, abrigo, segurança, bons relacionamentos, oportunidade de mostrar sua capacidade e o 

reconhecimento, exemplos de questões impulsionadoras de uma vida “confortável”. 

Tendo consciência de que o trabalho é parte integrante da vida de um indivíduo, e um 

elemento do ser do próprio homem, ele passa a estar intimamente relacionado com a qualidade 

de vida do trabalhador. Nessa dimensão, não há como pensar em qualidade de vida sem trabalho 

ou o trabalho sem QV. Já que as pessoas passam a maior parte do seu tempo no local de trabalho 

e este cobra o maior desempenho possível dos profissionais que o integram, precisa oferecer 

condições de bem estar para os funcionários. 

Porém não é isso que acontece, em grande parte de organizações o profissional não é tido 

como prioridade, fato que dificulta tanto o bom rendimento no emprego como principalmente a 

satisfação e a qualidade de vida dos que o desempenham.   

Seguindo esta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo geral analisar a qualidade 

de vida dos trabalhadores da instituição de ensino público Escola Municipal José Targino no 

município de Pedro Velho/RN. Para conseguirmos fazer a análise da QV destes trabalhadores 

desenvolvemos os seguintes objetivos específicos: a) Reconhecer o perfil dos profissionais de 

ensino da escola; b) Identificar o nível de QVT dos professores da organização; c) (Re) conhecer 

os níveis de satisfação com o trabalho; d) Identificar os principais indicadores de satisfação com o 

trabalho; e) Correlacionar a QVT com o estilo de vida do docente.  

Este estudo pode ajudar na compreensão da importância dos recursos humanos nas 

organizações, respondendo a questões de grande interesse como o que motiva os profissionais 

de ensino público, fazendo com que possa se melhorar sua QVT. 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

No Brasil a preocupação com a QVT surge também em função da competitividade das 

empresas, em um contexto de abertura na criação dos programas de qualidade total 

(FERNANDES, 1996). A corrida em prol do acumulo e aumento do capital gera uma certa 

preocupação com o bem estar dos trabalhadores, visto que estes trazem o maior retorno de 
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investimentos para as organizações. 

O termo “qualidade de vida no trabalho” engloba aspectos como motivação, satisfação, 

condições de trabalho, estilos de liderança, entre outros. Relacionados a estes aspectos, a lista de 

fatores que se constituem em pontos positivos e negativos do trabalho é muito vasta. Walton 

(1973, p.11), articula a conceituação que segue:  

A ideia de QVT é calcada em humanização do trabalho e responsabilidade social da 
empresa, envolvendo o entendimento de necessidades e aspirações do indivíduo, 
através da reestruturação do desenho de cargos e novas formas de organizar o trabalho, 
aliado a uma formação de equipes de trabalho com maior poder de autonomia e 
melhoria do meio organizacional.  

Bowditch e Buono (1992) enfatizaram medidas relacionadas as ações voltadas para a QVT, 

adotadas pelas organizações. Mediante as ideias destes autores, 

Um conjunto de definições equaciona a QVT com a existência de um certo conjunto de 
condições e práticas organizacionais tais como cargos enriquecidos, participação dos 
empregados nos processos de tomada de decisões, condições seguras de trabalho e 
assim por diante. Uma outra abordagem equaciona a QVT com os efeitos visíveis que as 
condições de trabalho têm no bem-estar de um indivíduo (por exemplo, manifestação de 
satisfação no local de trabalho, crescimento e desenvolvimento dos funcionários, a 
capacidade de atender a toda a gama de necessidades humanas). (BOWDITCH e BUONO, 
1992, p. 207). 

Frederick Herzberg (apud CHIAVENATO, 1999) afirma que o comportamento humano no 

trabalho é orientado por dois grupos de fatores: Os Higiênicos e os Motivacionais. Os Fatores 

Higiênicos ou extrínsecos são aqueles definidos pelo contexto que envolve o empregado e que 

fogem ao seu controle por serem controladas e decididas pela empresa. São eles: salários e 

benefícios, tipo de chefia, políticas e diretrizes organizacionais, entre outros.  

Por outro lado, os Fatores Motivacionais ou intrínsecos são aqueles relacionados ao cargo 

e a natureza da tarefa desempenhada, sendo, portanto, controlável pelo indivíduo e que devem 

levar ao reconhecimento e à valorização profissional, culminando com a auto realização. Têm um 

efeito de elevar a atitude das pessoas e levam a um melhor desempenho. (CHIAVENATO, 1993; 

MEGGINSON, 1998) 

Tabela 1: Fatores Higiênicos e Motivacionais. 

Fatores que previnem a 
Insatisfação (Higiênicos) 

Fatores que geram Satisfação 
(Motivadores) 

Remuneração Realização 

Condições de trabalho Reconhecimento 

Relação com pares, com 
supervisores e com 

subordinados. 
Responsabilidade 
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Segurança política e 
administrativa da companhia. 

Progresso, desenvolvimento 

Fonte: CHIAVENATO, 2005. 

3 METODOLOGIA

O presente estudo é descritivo. A pesquisa tem uma abordagem quantitativa, de campo, 

com o uso de técnica padronizada de coleta de dados, caracterizada pela aplicação de 

questionários semiestruturados. O estudo foi realizado no início do segundo semestre do ano de 

2014 e perdurou por 2 (dois) meses. 

O local escolhido para a realização da pesquisa sobre a “Qualidade de Vida no Trabalho” 

foi uma instituição de ensino público municipal, localizado na cidade de Pedro Velho/RN. A 

organização apresenta uma equipe de 23 professores, dos quais foram retirados para análise, 

uma amostra com 13 destes profissionais, aproximadamente 53%. Os dados adquiridos foram 

tabulados a fim de obter médias de acordo com as respostas dos profissionais de educação 

quanto a sua satisfação em relação ao trabalho. 

As informações foram obtidas através da aplicação dos questionários: QVT Walton (1973), 

com 35 questões, o qual as respostas variam de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito) e que 

inclui os fatores salário, condições de trabalho, capacidade no trabalho, oportunidades, 

integração social, constitucionalismo, espaço do trabalho e relevância e importância do mesmo. 

O questionário continha ainda 15 questões sobre Perfil do Estilo de Vida Individual (NAHAS, 

2006), abordando as características: nutrição, atividade física, comportamento preventivo, 

relacionamentos e controle do estresse. As médias do primeiro questionário serão avaliadas da 

seguinte maneira:  

Tabela 1: Medidas de Análise. 

Fonte: Própria, 2014. 

Análise dos dados 

Médias Nível 

1 ˫2 Muito Insatisfeito 

2 ˫3 Insatisfeito 

3 ˫4 Nem satisfeito Nem Insatisfeito 

4 ˫5 Satisfeito 

5 Muito Satisfeito 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Perfil Sócio demográfico 

Por meio da pesquisa, constatou-se que dos 13 docentes entrevistados, 53,85% são do 

sexo feminino e 46,15% pertencem ao sexo masculino. Em relação à faixa etária, 69,23% 

possuem idade entre 35 e 45 anos, enquanto os 30,77% restante estão entre 45 e 55 anos. 

No item renda familiar, 15,39% recebem até R$1.356,00, 7,69% ganham de R$1.357,00 

até R$2.034,00, 46,16% recebem de R$2.035,00 até R$3.390,00, 15,38% de R$3.391,00 até 

R$6.780,00 e 15,38% de R$6.781,00 até R$13.560,00. 

Quanto à escolaridade, 23,07% possuem ensino superior completo e os 76,93% restante 

tem pós-graduação completa. 

4.2 Nível de Satisfação Individual/Geral e por Setor 

O gráfico abaixo apresenta uma média individual de cada um dos 13 

funcionários/professores e os seus respectivos níveis de satisfação. O intervalo observado foi de 

2,82├ 4,09. Nenhum dos indivíduos se encontra totalmente satisfeito no âmbito da QVT, o que 

deveria despertar a atenção dos gestores da organização, porém, também não apresentam uma 

absoluta insatisfação, ficando a média geral em 3,23, o que classifica os entrevistados como nem 

satisfeitos nem insatisfeitos com sua qualidade de vida no trabalho. Essa média pode indicar a 

ausência de elementos motivadores ao desempenho da função de educador na escola em 

questão, ou mesmo uma visão leiga por parte dos profissionais em relação a esses elementos. 

Gráfico 1: Média de satisfação individual. 
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Como já mencionado, os pontos possuíam uma escala de 1 a 5, onde 1 é (muito 

insatisfeito) e 5 (muito satisfeito). Percebemos uma variante de 2,4 a 3,8, representando o menor 

nível de satisfação e o maior, esses níveis são relacionados respectivamente a 

Constitucionalidade e Uso de capacidade no trabalho. A variação das médias classificam os 

entrevistados entre os níveis insatisfeitos e nem satisfeitos nem insatisfeitos. 

Gráfico 2: Análise de satisfação por fator. 

4.3 Estilo de vida 

O estilo de vida corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as atividades, 

valores e oportunidades das pessoas, estas ações têm grande influência na saúde geral e 

qualidade de vida de todos os indivíduos. (NAHAS, BARROS, FRANCALACCI, 2000, 48-59). 

Com base nos dados obtidos através da pesquisa, podemos observar que 30,77% dos 

entrevistados estão com médias acima de 2 o que foi considerado um bom resultado, 61,54% 

estão com a média entre 1 e 2 considerado regular e 7,69% estão abaixo de 1,1 resultado 

analisado como ruim. 

Considerando que os hábitos alimentares e de exercícios físicos têm reflexos em várias 

dimensões, tanto no funcionamento biológico/físico do organismo dos indivíduos, quanto na sua 

forma comportamental e social, é possível identificar a importância do estilo de vida para o 

sucesso profissional e o bem estar no trabalho. O maior percentual (61,54%), como pode ser 

visto no gráfico a seguir, está fixado na média regular, o que não é tão satisfatório analisando a 

grande significância dos aspectos habituais e rotineiros para a QVT. 
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Médias de Estilos de vida

Bom Regular Ruim

61,54%

Gráfico 3: Estilo de vida. 

4.4 Fatores com valorização mais positiva e mais negativa 

Perante a pesquisa selecionamos 5 fatores com maiores médias e 5 com menores, 

considerando que o grau mínimo é Muito Insatisfeito e o máximo Muito Satisfeito. Na tabela com 

valorização mais positiva (Tabela 3) as médias variaram de 3,84 à 4,15 e se encontram no nível 

nem satisfeito nem insatisfeito. As questões estão relacionadas a 3 principais fatores com mais 

valorização, são eles:  Condições de trabalho, Uso das capacidades no trabalho, Integração social 

no trabalho e o fator relacionado à relevância social e importância do trabalho.  

Tabela 3: Questões com valorização mais Positiva 

Questões com valorização mais 
Positiva 

Médias Questões Resultados 

3,85 
Você está satisfeito com a autonomia que 

possui no seu trabalho? 
Nem satisfeito nem 

insatisfeito 

3,92 
O quanto você está satisfeito com sua 

jornada de trabalho semanal? 
Nem satisfeito nem 

insatisfeito 

4,08 
Em relação à responsabilidade conferida, 

como se sente? 
Satisfeito 

4,08 
Em relação ao orgulho de realizar o seu 

trabalho, como se sente? 
Satisfeito 

4,15 
Em relação ao seu relacionamento com os 

colegas e chefes no seu trabalho, como 
você se sente? 

Satisfeito 

7,69% 

30,77% 
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Com as análises percebemos que as perguntas que alcançaram a maior satisfação estão 

diretamente ligadas ao ambiente de trabalho e ao relacionamento entre funcionários, 

diferentemente das que apresentaram caráter mais negativo, que foram avaliadas como fatores 

que estão fora do controle dos indivíduos, ou seja, fatores higiênicos que previnem a insatisfação 

na organização e que os mesmos não podem fazer nada para melhorar. Estando os profissionais 

descontentes com estes aspectos, os mesmos tem grande probabilidade de ficarem insatisfeitos 

e desmotivados para desempenhar suas funções. Já que a maior parte das questões com menor 

nível de satisfação e maior de insatisfação tem como fator chave sua compensação salarial, se a 

própria é justa e adequada. O restante das questões estão divididas entre as relações de 

condições do trabalho e oportunidades adquiridas na empresa. Todas as questões desse grupo 

atingiram o grau de Insatisfeito e variaram de 2,23 à 2,53.  

Tabela 4: Questões com valorização mais negativa 

5 CONCLUSÃO

Os resultados encontrados a partir do questionário QVT Walton (1973) possibilitam a 

compreensão de fatores de satisfação/insatisfação dentro da Escola Municipal José Targino, no 

município de Pedro Velho/RN, a média geral é 3,23, o que classifica os professores como nem 

satisfeito nem insatisfeito em relação a sua qualidade de vida no trabalho. Este valor que sugere 

a neutralidade por parte dos docentes, pode indicar que estes não tenham conhecimento de 

seus direitos e de características que poderiam vir a motivá-los, sendo necessária uma nova 

pesquisa para atender a tais questões.    

Questões com valorização mais 
negativa 

Médias Questões Resultados 

2,23 
O quanto você está satisfeito com a 

salubridade do seu local de trabalho? 
Insatisfeito 

2,23 
Em relação ao incentivo que a 

empresa dá para você estudar, como 
você se sente? 

Insatisfeito 

2,38 
O quanto você está satisfeito com os 

benefícios extras que a empresa 
oferece? 

Insatisfeito 

2,38 
Em relação ao uso de tecnologia no 

trabalho que você faz, como se sente? 
Insatisfeito 

2,54 

O quanto você está satisfeito com as 
recompensas e a participação em 

resultados que você recebe da 
empresa? 

Insatisfeito 
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As informações resultantes podem mostrar ainda que os fatores que causam a 

insatisfação dos funcionários são da área de compensação salarial, ou seja, fatores higiênicos, 

que estão fora do controle dos funcionários. Sendo assim, é notável a necessidade de uma 

mudança na forma de administrar a organização, de modo que a satisfação e a motivação dos 

funcionários passe a ser vista como prioridade e, consequentemente, o desempenho destes 

venha a ser otimizado. 

Um maior incentivo ao estudo para os funcionários e a utilização de tecnologias no 

ambiente de trabalho, são algumas das medidas que precisam ser adotadas pela organização, 

pois estas são os maiores alvos de descontentamento dos docentes. Os hábitos da maior parte 

dos professores tornam seu estilo de vida regular, exigindo certa atenção para que esta não 

decresça e afete negativamente a saúde dos profissionais.  

Portanto, é necessário realizar estudos mais amplos sobre as questões da motivação, 

ponto muito relativo e individual. Aspectos como alimentação, atividade física e controle do 

stress, devem ser mencionadas pela organização se esta quiser vir a orientar seus empregados. A 

elaboração de um plano motivacional poderá ajudar no desempenho dentro e fora da 

organização, além de melhorar a qualidade de vida.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do Projeto de Extensão e do Programa Miniempresa

O projeto de Extensão "Educação empreendedora através da miniempresa e feira de

negócios" teve início em 25.05.2015 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Norte – Campus João Câmara e foi aprovado através do EDITAL Nº 01/20

PROEX/IFRN. Tem o apoio institucional da Diretoria do Campus, da coordenação de Pesquisa, da

coordenação do curso técnico de Administração e da Coordenação da Incubadora Tecnológica de

Energia e Negócios (ITEN).  

O projeto tem como objetivo geral:

como produção, pesquisa, qualidade, negociação, comercialização, entre outras no ensino

aprendizagem em um ambiente dinâmico de ligação entre teoria e prática com ações que

contribuem para a prática profissiona

Para a simulação empresarial,

funciona o programa Miniempresa em parceria com a Junior A

selecionados 31 alunos de vários cursos (técnicos em administração, eltretrotécnica e informática)

formado uma turma mista. A simulação empresarial utilizou a metodologia do progra

Miniempresa aplicada pela primeira vez no campus João Câmara.

O Programa Miniempresa proporciona a

em economia e negócios, na organização e na operação de uma empresa

meses. Em 2015, o programa estadual foi aplicado em 14 escolas do Rio Grande do Norte, entre

elas quatro do IFRN. Todos os anos a Junior Achiviement aplica o programa com o a

escolas e o programa tem sido bem sucedido na formação e despertar de novos empreendedores.

A Junior Achiviement é 

iniciativa privada, cujo objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola,

estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos

negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho

João Câmara desde novembro de 2014 na aplicação de outros programas como

Habilidades para o sucesso" e "Atitude pelo Planeta

sonhos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A simulação empresarial é um

mais diversas desde que atendam ao requisito de promover a oportunidade de contribuir para o
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Apresentação do Projeto de Extensão  e do Programa Miniempresa

O projeto de Extensão "Educação empreendedora através da miniempresa e feira de

negócios" teve início em 25.05.2015 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

Campus João Câmara e foi aprovado através do EDITAL Nº 01/20

PROEX/IFRN. Tem o apoio institucional da Diretoria do Campus, da coordenação de Pesquisa, da

coordenação do curso técnico de Administração e da Coordenação da Incubadora Tecnológica de

O projeto tem como objetivo geral: Promover o desenvolvimento de habilidades diversas

como produção, pesquisa, qualidade, negociação, comercialização, entre outras no ensino

aprendizagem em um ambiente dinâmico de ligação entre teoria e prática com ações que

contribuem para a prática profissional através da simulação empresarial e feira de negócios.

Para a simulação empresarial, foi feito uma palestra de sensibilização e explicação

o programa Miniempresa em parceria com a Junior Achievement

ários cursos (técnicos em administração, eltretrotécnica e informática)

formado uma turma mista. A simulação empresarial utilizou a metodologia do progra

pela primeira vez no campus João Câmara. 

Miniempresa proporciona a estudantes do Ensino Médio a experiência prática

em economia e negócios, na organização e na operação de uma empresa 

. Em 2015, o programa estadual foi aplicado em 14 escolas do Rio Grande do Norte, entre

os os anos a Junior Achiviement aplica o programa com o a

e o programa tem sido bem sucedido na formação e despertar de novos empreendedores.

A Junior Achiviement é uma associação educativa sem fins lucrativos, mantida pela

ada, cujo objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola,

estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos

negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho (JA, 2015). A mesma é parceira do campus

João Câmara desde novembro de 2014 na aplicação de outros programas como

Atitude pelo Planeta", onde criamos e alimentamos a árvore dos

esarial é um ambiente de aprendizagem e as estratégias podem ser as

mais diversas desde que atendam ao requisito de promover a oportunidade de contribuir para o

Apresentação do Projeto de Extensão e do Programa Miniempresa 

O projeto de Extensão "Educação empreendedora através da miniempresa e feira de 

negócios" teve início em 25.05.2015 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Campus João Câmara e foi aprovado através do EDITAL Nº 01/2015-

PROEX/IFRN. Tem o apoio institucional da Diretoria do Campus, da coordenação de Pesquisa, da 

coordenação do curso técnico de Administração e da Coordenação da Incubadora Tecnológica de 

ver o desenvolvimento de habilidades diversas 

como produção, pesquisa, qualidade, negociação, comercialização, entre outras no ensino-

aprendizagem em um ambiente dinâmico de ligação entre teoria e prática com ações que 

l através da simulação empresarial e feira de negócios. 

foi feito uma palestra de sensibilização e explicação de como 

chievement, onde foram 

ários cursos (técnicos em administração, eltretrotécnica e informática) 

formado uma turma mista. A simulação empresarial utilizou a metodologia do programa 

estudantes do Ensino Médio a experiência prática 

 durante cerca de três 

. Em 2015, o programa estadual foi aplicado em 14 escolas do Rio Grande do Norte, entre 

os os anos a Junior Achiviement aplica o programa com o apoio das 

e o programa tem sido bem sucedido na formação e despertar de novos empreendedores. 

uma associação educativa sem fins lucrativos, mantida pela 

ada, cujo objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, 

estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos 

A mesma é parceira do campus 

João Câmara desde novembro de 2014 na aplicação de outros programas como "Desenvolvendo 

", onde criamos e alimentamos a árvore dos 
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interesse e participação do aluno enquanto empreende e colabora, tomando decisões, sendo

avaliado e se avaliando em um ambiente de negócios.

Além de transmitir conhecimento teórico

aplicada desperta o empreendedorismo e para que a educação empreendedora tenha sucesso é

necessário haver  compromisso de todo

alta direção, buscando estratégias para promover um habitat de inovação e educação profissional

constante. Na simulação empresarial errar não é fracassar, mas aprender. "Esta visão deve ser

transmitida pelas lideranças organizacionais e ser compartilhada por todos os níveis funcionais"

(MUNDIM e RICARDO, 2004).  

A simulação empresarial empregada em cursos, iniciou de forma lúdica como jogos de

empresas e tem sido amplamente utilizada por organizações

empreendedores com talento e com potencial de sucesso como gestor. Segundo

Bernard (2001) simulação empresarial pode ser definido como processo estruturado

estrategicamente com sequencias de tomadas de decisões em torno de um

de um determinado negócio no qual os participantes assumem o papel de principal gestor da

empresa simulada. Existem vários tipos de simulação empresarial, simulação geral ou funcional,

simulação interativa e não interativa, simulação

programa Miniempresa, a simulação é funcional, interativa e por equipe onde as pessoas que

exercem funções (diretores, vendedores e operadores, por exemplo) podem trocar de função ou

exercer todas as funções em forma de rodízio.

Empreendedorismo para Baron (2007) é um processo desenvolvido ao longo do tempo que

se move por meio de fases distintas

uma oportunidade. Robbins (2012) concorda com Baron quando

processo de iniciar novos negócios,

iniciativas empresariais começarem pequenas, elas visam ao crescimento e o empreendedorismo

propriamente dito. Para Dolabela (2008) o empr

mas demorou a ser percebido como algo que pode ser aprendido.

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, subtipo estudo de caso. A met

instrumento de coleta de dados o questionário e

caráter exploratório descritivo, pois segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas são juntamente

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a

atuação prática. Ainda em relação à pesquisa descritiva, afirma Vergara (2000, p. 47) que ela

“...expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. Como
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interesse e participação do aluno enquanto empreende e colabora, tomando decisões, sendo

do e se avaliando em um ambiente de negócios. 

Além de transmitir conhecimento teórico-prático de gestão, a simulação empresarial

aplicada desperta o empreendedorismo e para que a educação empreendedora tenha sucesso é

necessário haver compromisso de todos os agentes do processo, mas principalmente o apoio da

alta direção, buscando estratégias para promover um habitat de inovação e educação profissional

constante. Na simulação empresarial errar não é fracassar, mas aprender. "Esta visão deve ser

da pelas lideranças organizacionais e ser compartilhada por todos os níveis funcionais"

A simulação empresarial empregada em cursos, iniciou de forma lúdica como jogos de

empresas e tem sido amplamente utilizada por organizações que buscam encontrar

empreendedores com talento e com potencial de sucesso como gestor. Segundo

(2001) simulação empresarial pode ser definido como processo estruturado

estrategicamente com sequencias de tomadas de decisões em torno de um 

de um determinado negócio no qual os participantes assumem o papel de principal gestor da

empresa simulada. Existem vários tipos de simulação empresarial, simulação geral ou funcional,

simulação interativa e não interativa, simulação individual e simulação em equipe. No caso do

programa Miniempresa, a simulação é funcional, interativa e por equipe onde as pessoas que

exercem funções (diretores, vendedores e operadores, por exemplo) podem trocar de função ou

forma de rodízio. 

Empreendedorismo para Baron (2007) é um processo desenvolvido ao longo do tempo que

ove por meio de fases distintas, mas intimamente relacionadas através do reconhecimento de

uma oportunidade. Robbins (2012) concorda com Baron quando diz que empreendedorismo é o

processo de iniciar novos negócios, geralmente em resposta à oportunidades. Apesar de as

iniciativas empresariais começarem pequenas, elas visam ao crescimento e o empreendedorismo

propriamente dito. Para Dolabela (2008) o empreendedorismo sempre existiu com a inovação,

mas demorou a ser percebido como algo que pode ser aprendido.  

se de uma pesquisa descritiva, subtipo estudo de caso. A metodologia utilizou como

instrumento de coleta de dados o questionário e a observação participante.

caráter exploratório descritivo, pois segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas são juntamente

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a

da em relação à pesquisa descritiva, afirma Vergara (2000, p. 47) que ela

“...expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. Como

interesse e participação do aluno enquanto empreende e colabora, tomando decisões, sendo 

prático de gestão, a simulação empresarial 

aplicada desperta o empreendedorismo e para que a educação empreendedora tenha sucesso é 

s os agentes do processo, mas principalmente o apoio da 

alta direção, buscando estratégias para promover um habitat de inovação e educação profissional 

constante. Na simulação empresarial errar não é fracassar, mas aprender.  "Esta visão deve ser 

da pelas lideranças organizacionais e ser compartilhada por todos os níveis funcionais" 

A simulação empresarial empregada em cursos, iniciou de forma lúdica como jogos de 

que buscam encontrar 

empreendedores com talento e com potencial de sucesso como gestor. Segundo Gimenes e 

(2001) simulação empresarial pode ser definido como processo estruturado 

 modelo de operações 

de um determinado negócio no qual os participantes assumem o papel de principal gestor da 

empresa simulada. Existem vários tipos de simulação empresarial, simulação geral  ou funcional, 

individual e simulação em equipe. No caso do 

programa Miniempresa, a simulação é funcional, interativa e por equipe onde as pessoas que 

exercem funções (diretores, vendedores e operadores, por exemplo) podem trocar de função ou 

Empreendedorismo para Baron (2007) é um processo desenvolvido ao longo do tempo que 

, mas intimamente relacionadas através do reconhecimento de 

diz que empreendedorismo é o 

oportunidades. Apesar de as 

iniciativas empresariais começarem pequenas, elas visam ao crescimento e o empreendedorismo 

eendedorismo sempre existiu com a inovação, 

odologia utilizou como 

a observação participante. A pesquisa é de 

caráter exploratório descritivo, pois segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas são juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

da em relação à pesquisa descritiva, afirma Vergara (2000, p. 47) que ela 

“...expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. Como 
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diagnóstico, a pesquisa foi dividida em duas partes: I

Aprendizagem. 

Sabe-se que é necessário promover o ensino

novos conhecimentos com enfoque teórico prático nos cursos técnicos integrados de

Administração, Informática e Eletrotécnica,

através da Miniempresa e Feira de Negócios foi executado de modo que permitiu o

Desenvolvimento de Habilidades dos alunos e contou com a participação ativa de servidores e

apoio da alta gestão.   

Desse modo, enquanto o pro

participavam da simulação empresarial e a equipe de apoio realizava observação participante para

confecção dos relatórios mensais das lições aprendidas e melhora contínua da execução do

projeto. 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

Os estudantes selecionados para participar do programa simularam um ambiente

organizacional e definiram um nome para a miniempresa, decidiram sobre que produto seria

pesquisado, fabricado e vendido; capitalizaram a miniempresa através da v

determinaram os custos operacionais, o ponto de equilíbrio e o preço de

precisaram definir a hierarquia da miniempresa, pois um organograma com funções e

responsabilidades foi executado; tiveram que escolher um president

grandes áreas da miniempresa, definiram

dos membros da miniempresa, fluxo de caixa, controle de estoque, compra de m

vendas e produção, entre outros.

O programa Miniempresa foi re

10 de agosto de 2015 realizamos a última jornada. Os alunos conseguiram um resultado

surpreendente, realmente desenvolveram

meses, a 1ª  miniempresa do Campus João Câmara "Pocket Up" (nome escolhido pelo alunos para

denominar a miniempresa), produziu e vendeu 354 "tecbags" (produto escolhido pelos alunos

para produzir) e uma rentabilidade de 143%, participando de apenas duas feiras

simulação empresarial, ocorrida durante a primeira feira, a miniempresa PocketUp obteve ótimos

resultados ficando em segundo lugar na primeira etapa.

Os resultados que seguem são fruto da pesquisa de impacto aplicada com todos os alunos

participantes do programa Miniempresa do campus João Câmara em 2015.

Uma das regras de participação no programa Miniempresa era a frequencia, desse modo

só permaneceria no programa os participantes com
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diagnóstico, a pesquisa foi dividida em duas partes: I – Perfil dos respondentes

se que é necessário promover o ensino-aprendizagem através da construção de

novos conhecimentos com enfoque teórico prático nos cursos técnicos integrados de

Administração, Informática e Eletrotécnica, dessa forma,  o projeto Educação Empreendedora

através da Miniempresa e Feira de Negócios foi executado de modo que permitiu o

Desenvolvimento de Habilidades dos alunos e contou com a participação ativa de servidores e

Desse modo, enquanto o programa se desenvolvia no contraturno, alunos e servidores

participavam da simulação empresarial e a equipe de apoio realizava observação participante para

confecção dos relatórios mensais das lições aprendidas e melhora contínua da execução do

s estudantes selecionados para participar do programa simularam um ambiente

organizacional e definiram um nome para a miniempresa, decidiram sobre que produto seria

pesquisado, fabricado e vendido; capitalizaram a miniempresa através da v

determinaram os custos operacionais, o ponto de equilíbrio e o preço de 

definir a hierarquia da miniempresa, pois um organograma com funções e

responsabilidades foi executado; tiveram que escolher um presidente e quatro diretores para as

áreas da miniempresa, definiram as responsabilidades, controlaram a presença e jornada

dos membros da miniempresa, fluxo de caixa, controle de estoque, compra de m

vendas e produção, entre outros. 

ma Miniempresa foi realizado em 15 jornadas com duração de 3 horas cada e em

10 de agosto de 2015 realizamos a última jornada. Os alunos conseguiram um resultado

surpreendente, realmente desenvolveram-se como empreendedores, em pouco menos de três

1ª miniempresa do Campus João Câmara "Pocket Up" (nome escolhido pelo alunos para

denominar a miniempresa), produziu e vendeu 354 "tecbags" (produto escolhido pelos alunos

para produzir) e uma rentabilidade de 143%, participando de apenas duas feiras

simulação empresarial, ocorrida durante a primeira feira, a miniempresa PocketUp obteve ótimos

resultados ficando em segundo lugar na primeira etapa.   

Os resultados que seguem são fruto da pesquisa de impacto aplicada com todos os alunos

antes do programa Miniempresa do campus João Câmara em 2015. 

Uma das regras de participação no programa Miniempresa era a frequencia, desse modo

só permaneceria no programa os participantes com no máximo três faltas não justificadas, em

os respondentes e II – Avaliação da 

aprendizagem através da construção de 

novos conhecimentos com enfoque teórico prático nos cursos técnicos integrados de 

o projeto Educação Empreendedora 

através da Miniempresa e Feira de Negócios foi executado de modo que permitiu o 

Desenvolvimento de Habilidades dos alunos e contou com a participação ativa de servidores e 

grama se desenvolvia no contraturno, alunos e servidores 

participavam da simulação empresarial e a equipe de apoio realizava observação participante para 

confecção dos relatórios mensais das lições aprendidas e melhora contínua da execução do 

s estudantes selecionados para participar do programa simularam um ambiente 

organizacional e definiram um nome para a miniempresa, decidiram sobre que produto seria 

pesquisado, fabricado e vendido; capitalizaram a miniempresa através da venda de ações, 

 venda. Os estudantes 

definir a hierarquia da miniempresa, pois um organograma com funções e 

e e quatro diretores para as 

as responsabilidades, controlaram a presença e jornada 

dos membros da miniempresa, fluxo de caixa, controle de estoque, compra de matéria-prima, 

ção de 3 horas cada e em 

10 de agosto de 2015 realizamos a última jornada. Os alunos conseguiram um resultado 

se como empreendedores, em pouco menos de três 

1ª miniempresa do Campus João Câmara "Pocket Up" (nome escolhido pelo alunos para 

denominar a miniempresa), produziu e vendeu 354 "tecbags" (produto escolhido pelos alunos 

para produzir) e uma rentabilidade de 143%, participando de apenas duas feiras. Na ação de 

simulação empresarial, ocorrida durante a primeira feira, a miniempresa PocketUp obteve ótimos 

Os resultados que seguem são fruto da pesquisa de impacto aplicada com todos os alunos 

Uma das regras de participação no programa Miniempresa era a frequencia, desse modo 

no máximo três faltas não justificadas, em 
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razão disso, apenas 21 alunos concluíram o programa Miniempresa. Aplicou

os alunos desligados e o motivo da falta injustificada de todos eles foi a falta de tempo para

participar do programa no contraturno, visto que inicialmente estava previsto ocorrer u

jornada por semana e com a greve da escola, foi necessário fazer até três jornadas por semana

para equiparar com as demais escolas que participavam do programa

Verifica-se então na figura 1

(60%). Entre as participantes, todas são menores de 19 anos, apenas uma é aluna do curso técnico

de informática e as demais são alunas do curso técnico de administração. Os demais participantes

(40% do sexo masculino)  87% são me

eletrotécnica, 1 do curso técnico de informática

Figura 1: Perfil dos pesquisados participantes da simulação empresaria

Em relação à avaliação da aprendizagem e sua relação com a simulação empresarial, foi

aplicado uma pesquisa quantitativa com todos os alunos que participaram do programa e

verificou-se que a maioria, compreendeu bem a dinâmica empresarial através da simula

realizada, conforme se vê na figura 2, verifica

Sociedade Anônima e que 95% sabem que é através da pesquisa de mercado que se começa a

investir em uma empresa para entender a demanda.

Ambas ações foram realizadas na prática, os alunos venderam ações e compraram ações e

realizaram uma pesquisa de merc
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21 alunos concluíram o programa Miniempresa. Aplicou-

os alunos desligados e o motivo da falta injustificada de todos eles foi a falta de tempo para

participar do programa no contraturno, visto que inicialmente estava previsto ocorrer u

jornada por semana e com a greve da escola, foi necessário fazer até três jornadas por semana

para equiparar com as demais escolas que participavam do programa estadual

na figura 1 que dos 21 participantes, a maioria são do sexo fem

(60%). Entre as participantes, todas são menores de 19 anos, apenas uma é aluna do curso técnico

de informática e as demais são alunas do curso técnico de administração. Os demais participantes

87% são menores de 19 anos, sendo 5 alunos 

do curso técnico de informática e 2 do curso técnico de administração.

Perfil dos pesquisados participantes da simulação empresaria

Em relação à avaliação da aprendizagem e sua relação com a simulação empresarial, foi

aplicado uma pesquisa quantitativa com todos os alunos que participaram do programa e

, compreendeu bem a dinâmica empresarial através da simula

da, conforme se vê na figura 2, verifica-se que 85% sabe que são as ações que formam uma

Sociedade Anônima e que 95% sabem que é através da pesquisa de mercado que se começa a

investir em uma empresa para entender a demanda.  

ealizadas na prática, os alunos venderam ações e compraram ações e

a de mercado antes de começar as atividades operacionais.

Masculino Feminino Sem 
resposta

Perfil dos Pesquisados

Faixa tária: 16 a 18
anos

Faixa tária: 19 a 20
anos

Total

-se uma pesquisa com 

os alunos desligados e o motivo da falta injustificada de todos eles foi a falta de tempo para 

participar do programa no contraturno, visto que inicialmente estava previsto ocorrer uma 

jornada por semana e com a greve da escola, foi necessário fazer até três jornadas por semana 

estadual. 

a maioria são do sexo feminino 

(60%). Entre as participantes, todas são menores de 19 anos, apenas uma é aluna do curso técnico 

de informática e as demais são alunas do curso técnico de administração. Os demais participantes 

do 5 alunos  do curso técnico de 

e 2 do curso técnico de administração. 

Perfil dos pesquisados participantes da simulação empresarial 

Em relação à avaliação da aprendizagem e sua relação com a simulação empresarial, foi 

aplicado uma pesquisa quantitativa com todos os alunos que participaram do programa e 

, compreendeu bem a dinâmica empresarial através da simulação 

se que 85% sabe que são as ações que formam uma 

Sociedade Anônima e que 95% sabem que é através da pesquisa de mercado que se começa a 

ealizadas na prática, os alunos venderam ações e compraram ações e 

as atividades operacionais. 

Faixa tária: 16 a 18 

Faixa tária: 19 a 20 
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a) 

Figura 2: Avaliação da aprendizagem na simulaç

O questionário da pesquisa de impacto

na área de gestão de negócios (simulados na empresa), comportame

empreendedor.  No entanto, como

representação será apresentada. Em relação à expectativa quanto ao futuro como empreendedor

e/ou gestor, os participante se mostraram satisfeitos, pois 71% sentem que tem chances de abrir

sua própria empresa e 95% acreditam que tem chance de ter sucesso se abrir a empresa,

conforme figura 3. 

Figura 3: Expectativa dos participantes em relação ao futuro

Durante a simulação empresarial os alunos perceberam que não é simples gerenciar uma

empresa e que o trabalho árduo vem antes do sucesso, para conseguir alcançar uma rentabilidade

superior a 100% os alunos tiveram que investir tempo e recursos para que tudo desse certo,

sempre pensando nos acionistas que estavam investindo na ideia de negócio e qu

pelos resultados.  
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 b) 

Avaliação da aprendizagem na simulação empresarial. 

da pesquisa de impacto possui 26 questões relacionadas a conhecimentos

na área de gestão de negócios (simulados na empresa), comportame

entanto, como é possível apresentar todas as questões, apenas uma

representação será apresentada. Em relação à expectativa quanto ao futuro como empreendedor

e/ou gestor, os participante se mostraram satisfeitos, pois 71% sentem que tem chances de abrir

sa e 95% acreditam que tem chance de ter sucesso se abrir a empresa,

Expectativa dos participantes em relação ao futuro. 

Durante a simulação empresarial os alunos perceberam que não é simples gerenciar uma

balho árduo vem antes do sucesso, para conseguir alcançar uma rentabilidade

superior a 100% os alunos tiveram que investir tempo e recursos para que tudo desse certo,

sempre pensando nos acionistas que estavam investindo na ideia de negócio e qu

Ações

Dividendo

Rentabilidad
e

Sem 
Resposta
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No futuro quais as chances 
de você abrir sua própria 
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Imagine que você abriu sua 
própria empresa no futuro. 
Quais seriam suas chances 

de sucesso?

Nenhuma chance

Pouca Chance

Alguma chance

Bastante chance

Muita chance

Sem Resposta

possui 26 questões relacionadas a conhecimentos 

na área de gestão de negócios (simulados na empresa), comportamento e motivação do 

possível apresentar todas as questões, apenas uma 

representação será apresentada. Em relação à expectativa quanto ao futuro como empreendedor 

e/ou gestor, os participante se mostraram satisfeitos, pois 71% sentem que tem chances de abrir 

sa e 95% acreditam que tem chance de ter sucesso se abrir a empresa, 

Durante a simulação empresarial os alunos perceberam que não é simples gerenciar uma 

balho árduo vem antes do sucesso, para conseguir alcançar uma rentabilidade 

superior a 100% os alunos tiveram que investir tempo e recursos para que tudo desse certo, 

sempre pensando nos acionistas que estavam investindo na ideia de negócio e que iriam cobrar 

Pesquisa de 
Mercado

Apresentação de 
relatórios

Elaboração de 
balanço 
patrimoial

Sem resposta

Nenhuma chance

Pouca Chance

Alguma chance

Bastante chance

Muita chance

Sem Resposta
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Muitos alunos investiram tempo extra jornada para divulgar o produto, planejar as vendas,

pensar em como reduzir os custos, etc. Um dos alunos relatou

de pensar na empresa, parece que estou ficando louco, tudo que eu faço é pensando na empresa,

em como melhorar e conquistar mais clientes”.

mais ser empresário, dá muito trabalho, trabalha muito, muito mes

com as outras atividades”. No entanto apesar de reclamar eles reconhecem que vale a pena

participar do programa e incentivam outras pessoas a participar, assim falou uma das diretoras em

assembléia dos acionistas enquanto pre

muito, e sei que para ter sucesso preciso me empenhar muito”

conforme descrito na figura 4. 

Afirmação com que os pesquisados mais se identificam d

pesquisa.

Em virtude da constante necessidade de inovação, diferenciação e competitividade do

mundo dos negócios, o conhecimento dos profissionais evolui com velocidade cada vez maior; por

sua vez, a prática de gestão exige o desenvolvimento de ferramentas de geração, disseminação,

aplicação e comprovação do conhecimento cada vez mais focada no negócio e na estratégia de

cada organização. Por esse motiv

empreendedorismo, produção, qualidade e desenvolvimento de competências

 Além desses, um dos pontos importantes destacados no programa é o Plano de Vida, os

participantes da simulação empresarial precisam avaliar seu comportamento continuamente para

saber se estão indo no caminho certo, um dos pontos pesquisados foi o planejam

para promover o sucesso profissional, como destaca a figura 5, percebe

alunos concordam totalmente que para ter sucesso profissional precisam pensar no futuro, no que

vai fazer, entender o mundo do trabalho e das empresas,

0,00%
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10°
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alunos investiram tempo extra jornada para divulgar o produto, planejar as vendas,

pensar em como reduzir os custos, etc. Um dos alunos relatou “professora eu não consigo para

de pensar na empresa, parece que estou ficando louco, tudo que eu faço é pensando na empresa,

em como melhorar e conquistar mais clientes”.  Outros alunos, chegaram a relatar

mais ser empresário, dá muito trabalho, trabalha muito, muito mesmo e ainda tenho que conciliar

No entanto apesar de reclamar eles reconhecem que vale a pena

participar do programa e incentivam outras pessoas a participar, assim falou uma das diretoras em

assembléia dos acionistas enquanto prestava contas: “foi uma experiência gratificante, aprendi

muito, e sei que para ter sucesso preciso me empenhar muito”. Esses relatos refletem na pesquisa,

Figura 4: 1 tificam d

questões aplicadas

Em virtude da constante necessidade de inovação, diferenciação e competitividade do

mundo dos negócios, o conhecimento dos profissionais evolui com velocidade cada vez maior; por

ige o desenvolvimento de ferramentas de geração, disseminação,

aplicação e comprovação do conhecimento cada vez mais focada no negócio e na estratégia de

cada organização. Por esse motivo, o presente projeto trabalhou 

rodução, qualidade e desenvolvimento de competências

Além desses, um dos pontos importantes destacados no programa é o Plano de Vida, os

participantes da simulação empresarial precisam avaliar seu comportamento continuamente para

saber se estão indo no caminho certo, um dos pontos pesquisados foi o planejam

para promover o sucesso profissional, como destaca a figura 5, percebe-se que a maioria dos

alunos concordam totalmente que para ter sucesso profissional precisam pensar no futuro, no que

vai fazer, entender o mundo do trabalho e das empresas, ter mais vontade de estudar

85,71%

4,76% 9,52%

Q24

Afirmativa que os pesquisados
mais se identificam

Ser bem sucedido é um
resultado de trabalho duro;
sorte não tem nada a ver com
isso

Acredito que ter sorte é
importante para ser bem
sucedido

Sem resposta

alunos investiram tempo extra jornada para divulgar o produto, planejar as vendas, 

“professora eu não consigo parar 

de pensar na empresa, parece que estou ficando louco, tudo que eu faço é pensando na empresa, 

os alunos, chegaram a relatar  “eu não quero 

mo e ainda tenho que conciliar 

No entanto apesar de reclamar eles reconhecem que vale a pena 

participar do programa e incentivam outras pessoas a participar, assim falou uma das diretoras em 

“foi uma experiência gratificante, aprendi 

es relatos refletem na pesquisa, 

Figura 4: 10ª Afirmação com que os pesquisados mais se id

Em virtude da constante necessidade de inovação, diferenciação e competitividade do 

mundo dos negócios, o conhecimento dos profissionais evolui com velocidade cada vez maior; por 

ige o desenvolvimento de ferramentas de geração, disseminação, 

aplicação e comprovação do conhecimento cada vez mais focada no negócio e na estratégia de 

 aspectos ligados à 

rodução, qualidade e desenvolvimento de competências com os alunos. 

Além desses, um dos pontos importantes destacados no programa é o Plano de Vida, os 

participantes da simulação empresarial precisam avaliar seu comportamento continuamente para 

saber se estão indo no caminho certo, um dos pontos pesquisados foi o planejamento pessoal 

se que a maioria dos 

alunos concordam totalmente que para ter sucesso profissional precisam pensar no futuro, no que 

ter mais vontade de estudar, pensar em 

Afirmativa que os pesquisados 

Ser bem sucedido é um 
resultado de trabalho duro; 
sorte não tem nada a ver com 

Acredito que ter sorte é 
importante para ser bem-

figura 4: 10ª Afirmação com que os pesquisados mais se identificam de um grupo de questões aplicadas na pesquisa.
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estabelecer seus objetivos de vida e no papel das pessoas e das empresas na preservação do meio

ambiente.   

Figura 5: Plano de Vida dos pesquisados que participavam do programa Miniempresa

Verifica-se dessa forma que o projeto tem sido importante para desenvolver no aluno

empreendedor a reflexão e planejamento do futuro, estabelecendo conexão entre teoria e prática

e despertando nos participantes do programa Miniempresa o des

o encerramento do programa os alunos continuam a trabalhar na empresa, produzindo TECBAGs e

vendendo nas feiras organizadas para essa finalidade, é o caso da 1ª Feira de Empreendedorismo

e Negócios da Região do Mato Grande, organizada pelo IFRN/JC, nos

cidade de João Câmara, os alunos da PocketUp

vender na feira e estão ansiosos para participar d

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Programa Miniempresa são e

atividade empresarial através do método Aprender

converte em um miniempresário

deles também comprou uma ação, no dia da assembléia eles devolveram aos acionistas R$ 12,12,

ou seja uma rentabilidade de 143% em menos de três meses, isso porque ele

as jornadas 354 tecbags, vendida com preços variados, da básica à de luxo.
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estabelecer seus objetivos de vida e no papel das pessoas e das empresas na preservação do meio

Figura 5: Plano de Vida dos pesquisados que participavam do programa Miniempresa

que o projeto tem sido importante para desenvolver no aluno

empreendedor a reflexão e planejamento do futuro, estabelecendo conexão entre teoria e prática

e despertando nos participantes do programa Miniempresa o desejo de continuar a crescer. A

o encerramento do programa os alunos continuam a trabalhar na empresa, produzindo TECBAGs e

vendendo nas feiras organizadas para essa finalidade, é o caso da 1ª Feira de Empreendedorismo

e Negócios da Região do Mato Grande, organizada pelo IFRN/JC, nos dias 29 e 30 de setembro na

cidade de João Câmara, os alunos da PocketUp tiveram a oportunidade de

vender na feira e estão ansiosos para participar de outros eventos, tais como o

No Programa Miniempresa são explicados os fundamentos da economia de mercado e da

atividade empresarial através do método Aprender-Fazendo, em que cada participante se

converte em um miniempresário, eles venderam as ações ao preço unitário de R$4,99 e cada um

ação, no dia da assembléia eles devolveram aos acionistas R$ 12,12,

ou seja uma rentabilidade de 143% em menos de três meses, isso porque ele

as jornadas 354 tecbags, vendida com preços variados, da básica à de luxo.  
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Sem Resposta

estabelecer seus objetivos de vida e no papel das pessoas e das empresas na preservação do meio 

Figura 5: Plano de Vida dos pesquisados que participavam do programa Miniempresa 

que o projeto tem sido importante para desenvolver no aluno 

empreendedor a reflexão e planejamento do futuro, estabelecendo conexão entre teoria e prática 

ejo de continuar a crescer.  Após 

o encerramento do programa os alunos continuam a trabalhar na empresa, produzindo TECBAGs e

vendendo nas feiras organizadas para essa finalidade, é o caso da 1ª Feira de Empreendedorismo

dias 29 e 30 de setembro na 

tiveram a oportunidade de expor o produto e 

e outros eventos, tais como o CONGIC. 

xplicados os fundamentos da economia de mercado e da 

Fazendo, em que cada participante se 

, eles venderam as ações ao preço unitário de R$4,99 e cada um 

ação, no dia da assembléia eles devolveram aos acionistas R$ 12,12, 

ou seja uma rentabilidade de 143% em menos de três meses, isso porque eles produziram durante 

as jornadas 354 tecbags, vendida com preços variados, da básica à de luxo.  Ao final do programa 

Discordo Totalmente

Discordo em Parte

Não concordo, nem deiscordo

Concordo em parte

concordo totalmente

Sem Resposta
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os alunos participaram de feiras

com o mercado real. A dinâmica da

inserção no mercado de trabalho.

deficientes foi beneficiada com os tributos arrecadado

entregues ensinando sobre a responsabilidades fiscal e social. A
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PROCESSO PROJETUAL DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA DISCIPLINA DE 
ELEMENTOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO 

G.C.S. SILVA1; F.R.S. SILVA¹ e D. C. A. MEDEIROS2

Alunas do curso técnico em edificações – IFRN-SGA1; Professora orientadora2 
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RESUMO 

O seguinte projeto tem como principal objetivo 
mostrar o processo projetual de uma residência 
unifamiliar com dois pavimentos e com no máximo 80 
metros quadrados projetada para o município de São 
Gonçalo do Amarante/RN e elaborada na disciplina 
Elementos de projeto arquitetônico do curso de 
edificações do IFRN/SGA. Para seguir as normas 

adequadas para se construir no município foram 
analisados alguns documentos, como o plano diretor 
e o código de obras de São Gonçalo do Amarante. 
Para que o projeto obtivesse resultado satisfatório 
levamos em conta o perfil dos usuários (casal com 
dois filhos), além de fatores como a estética, o 
conforto e a funcionalidade da edificação. 

PALAVRAS-CHAVE:  Projeto, Residência, Arquitetura.

PROJECTUAL PROCESS OF A SINGLE FAMILY RESIDENCE FOR THE DISCIPLINE 
OF ELEMENTS OF ARCHITECTURAL PROJECT 

ABSTRACT 

The following project aims to show the design 
process of a detached house with two floors and 
with a maximum of 80 square meters designed for 
the city of São Gonçalo do Amarante / RN and 
elaborated in architectural design elements discipline 
the course of IFRN buildings / EMS. To follow the 
appropriate standards for building in the city were 

analyzed some documents, such as the master plan 
and the code of works of São Gonçalo do Amarante. 
For the project to obtain satisfactory results take into 
account the profile of users (couple with two 
children), as well as factors such as aesthetics, 
comfort and functionality of the building.

KEY-WORDS:  Project, Residence, architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para projetar uma residência é preciso seguir várias etapas até que se obtenha um 
resultado satisfatório. Essas etapas vão desde a visita ao terreno até a elaboração de maquetes 
eletrônicas ou ainda mais além, dependendo do projetista. O principal objetivo dessa 
residência, deve ser atender da melhor maneira possível as pessoas que irão fazer uso dela. 

Para seguir as diretrizes do município em que a construção será feita, devem ser analisados 
o código de obras e o plano diretor do município. Para o projeto, foram utilizados os
documentos de São Gonçalo do Amarante/RN. Estes documentos fixam normas para a
construção, como por exemplo, os recuos mínimos que devem ser utilizados segundo a zona do
terreno, no caso deste, zona de expansão urbana. Todas as cidades possuem esses documentos
e é importante que todos os projetos usem eles como base para a construção adotada.

 Pensando em abordar a importância que um projeto arquitetônico tem na elaboração de 
uma construção, o seguinte trabalho apresenta os processos de produção de uma residência 
com até 80 metros quadrados no município de São Gonçalo do Amarante/RN levando em conta 
fatores como o perfil dos clientes (no caso deste projeto, um casal com dois filhos), ventilação, 
insolação, estética e funcionalidade. O projeto foi elaborado para a disciplina de Elementos de 
Projeto Arquitetônico do curso de edificações do IFRN/SGA.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ao se projetar uma residência deve-se ter um cuidado minucioso, já que ela será o local 
onde a família irá compor boa parte das suas histórias. Para (NEVES, 1989) projetar é o ato de 
idealizar algo a ser feito e o projeto é o documento demonstrativo desse algo idealizado.   

Segundo (NEVES, 1989) Idealizar um projeto requer, pelo menos, dois procedimentos: um, 
em que o projetista toma a resolução de escolha, dentre inúmeras alternativas, de uma ideia 
que poderá servir de base ao projeto do edifício do tema proposto; e outro, em que a ideia 
escolhida é desenvolvida para resultar no projeto. O procedimento escolhido para o projeto 
aqui descrito foi o de uma ideia escolhida e desenvolvida.  

De acordo com (PICCHI, 1993) o projeto é responsável por 40% dos problemas das 
edificações da Europa. Ou seja, um problema na construção, na maioria dos casos, acontece 
por um projeto feito de maneira errada. Por isso, que os projetos arquitetônicos têm grande 
importância, já que são os primeiros a serem feitos e dão base a outros como o elétrico e o 
hidrossanitário.  
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente foi feito um estudo in loco do terreno tomado como base para a construção 
da edificação que se localiza no loteamento Flor do Campo 1 – quadra 12 – lote 1202 – São 
Gonçalo do Amarante/RN. Nele foi possível fazer-se a análise de fatores físicos e ambientais 
que são primordiais para a elaboração da residência, como por exemplo, o tipo de solo, 
ventilação, insolação, etc.  

Após o estudo do terreno foram analisados o plano diretor e o código de obras do 
município. Os recuos mínimos exigidos pelo plano diretor são: Frontal – 3,5 m; laterais – 1,5 m; 
de fundo – 3,0 m. Pensando em uma possível reforma, foram adotados recuos maiores: Frontal 
– 8,0 m; laterais – 2,0 m; de fundo – 8,0 m.

Antes de locar o projeto no terreno, foi feito o programa de necessidades, isto é, os 
ambientes que seriam adotados para a residência. Como os clientes são um casal e dois filhos 
pequenos foram adotados os seguintes cômodos: Sala única, cozinha, área de serviço, home 
office, dormitório dos filhos, dormitório suíte, BWC social, BWC suíte, Jardim de inverno (abaixo 
da escada) e terraço. Após feito o programa de necessidades, pode-se analisar as relações que 
existiam entre os cômodos. Quais eram mais desejáveis, as indispensáveis e até as 
desnecessárias entre os ambientes, por meio da matriz de relações. Por exemplo, viu-se que é 
muito mais importante o quarto dos filhos estar próximo do BWC social, que estar perto da 
sala, também se observou que a relação entre o BWC da suíte e o quarto dos filhos é 
indesejável (já que o BWC da suíte só deve ter relação com o quarto da suíte) Na matriz de 
relações abaixo (Figura 1), os retângulos totalmente preenchidos dizem respeito às relações 
indispensáveis, os parcialmente preenchidos são os de relação desejável, os vazios indicam as 
relações desnecessárias e, por fim, os que contêm um ponto são os que possuem relações 
indesejáveis.  

Figura 1: Matriz de relações. 
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Para começar a elaboração das plantas baixas, foi feito um pré-dimensionamento (Figura 
2), que consiste na estipulação de valores para as áreas dos ambientes. Esses valores são 
escolhidos pelos projetistas e são uma base para as áreas finais dos ambientes.  

Figura 2: Pré-dimensionamento das áreas dos ambientes.  

Na etapa dos desenhos, optou-se por uma residência onde os dois pavimentos tivessem 
dimensões próximas (pavimento inferior – 6,0mx6,5m; pavimento superior – 6,3mx6,5m). O 
desenho foi levado ao software Autocad e as disposições dos ambientes começaram a surgir 
(figura 3). Com as alterações feitas no desenho, para adequar as medidas dos cômodos, as 
plantas baixas ficaram como mostra a Figura 4. 

Figura 3: Rascunhos - planta baixa pav. Inferior. 
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a) b) 

 Figura 4: Plantas baixas dos pavimentos - a) Pavimento superior; b) pavimento inferior. 

Com a elaboração das plantas dos pavimentos, as áreas estipuladas no pré-

dimensionamento foram alteradas e podem ser mostradas no dimensionamento final dos 

ambientes, que apresenta as áreas finais que cada ambiente possui.  

Figura 5: Dimensionamento das áreas finais dos ambientes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percebeu-se que projetar uma residência é algo que exige um trabalho cuidadoso, pois 
qualquer elemento que não seja bem colocado pode corroborar para que a residência não 
atenda as necessidades dos ocupantes da edificação. Muitas construções não fazem seu papel 
de oferecer o conforto e a segurança que deveriam e isso é resultado de um mau 
planejamento. O resultado final foi uma construção com 75,77 m², divididos em dois 
pavimentos. 

5 CONCLUSÕES 

Após seguir as etapas descritas anteriormente, chegou-se ao projeto final. Por meio do 
software SketcUp foi feita a modelagem da residência (Figuras 6,7 e 8). Esse processo é a parte 
inicial de uma construção. A partir dele, a construção já tem uma forma definida e a execução 
da obra torna-se muito mais fácil.  

Figura 6: Fachada frontal da residência.  Figura 7: Fachada lateral da residência. 

Figura 8: Cobertura da residência. 
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A INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA POLÍTICA 
NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

K. M. L. LOPES1, A. B. F. AMORIM1 e V. F. DE MEDEIROS1

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
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RESUMO 
O consumo exacerbado da população, somado ao seu 
crescimento na última metade deste século, os 
rápidos avanços tecnológicos e os atuais métodos de 
destinação final dos resíduos, tem aumentado, 
sobretudo, o número de catadores de materiais 
recicláveis em ambientes insalubres. Advindos de um 
modelo de acumulação de capital e de um processo 
de industrialização desigual que resultou numa massa 
oprimida sem empregos formais, esses trabalhadores 
protagonizam grandes dilemas, desde a servidão por 
dívida à discriminação, até a violência física e moral. 
Em meio à esse cenário de liminaridade e exclusão, a 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelecendo 
uma série de princípios, instrumentos e diretrizes 
para Gestão Compartilhada, tem influência laboral 

para melhoria das condições de vida dos catadores, 
uma vez que contém um conjunto de metas para seu 
reconhecimento, integração e inclusão social. Desse 
modo, este escrito objetiva analisar e discutir a 
aplicabilidade da Lei nº 12.305/10 no que concerne à 
proteção e conservação dos direitos humanos desses 
trabalhadores, de forma que a abordagem desses 
mecanismos – entendidos como um passo 
imprescindível no processo de fortalecimento da 
cidadania em face de um histórico de invisibilidade 
social e exploração econômica – visam contribuir com 
o levantamento de informações necessárias para a
elaboração de propostas para gestão dos resíduos
sólidos condizentes com a valorização devida do
trabalho desses importantes atores sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos, catadores, inclusão social.

THE INTEGRATION OF WASTE PICKERS IN NATIONAL POLICY OF SOLID WASTE 

ABSTRACT 
Exacerbated the population consumption, coupled 
with growth in the latter half of this century, rapid 
technological advances and the current methods of 
end of waste disposal has increased, above all, the 
number of waste pickers in unhealthy environments. 
Coming from a model of capital accumulation and 
uneven industrialization process which resulted in a 
mass oppressed without formal jobs, these workers 
star in a dilemma, since debt bondage discrimination, 
to physical and moral violence. In the midst of this 
liminal scenario and exclusion, the National Policy of 
Solid Waste, establishing a set of principles, tools and 
guidelines for Shared Management, has labor 
influence to improve the living conditions of 

scavengers, as it contains a set of goals for their 
recognition, integration and social inclusion. Thus, 
this objective writing analyze and discuss the legal 
instruments of this policy regarding the protection 
and preservation of human rights of these workers, 
so that the approach of these mechanisms - 
understood as an essential step in the process of 
strengthening citizenship in the face of a history of 
social invisibility and economic exploitation - aim to 
contribute to the raising of necessary information for 
the preparation of proposals for solid waste 
management consistent with due appreciation of the 
work of these important stakeholders.

KEY-WORDS: Solid waste, pickers, social inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Embora sejam responsáveis por um serviço de utilidade pública, tendo em vista que seu 

trabalho cotidiano produz a ressignificação do lixo em mercadoria e proporciona sua reinserção no 

ciclo produtivo, os catadores de materiais recicláveis, advindos de um modelo de acumulação de 

capital e de um processo de industrialização extremamente desigual que resultou numa massa 

oprimida de trabalhadores sem empregos formais, passam por uma série de dificuldades que vão 

desde a precariedade laboral até as mais diversas formas de preconceito pelo exercício da 

atividade, visto que esta realiza-se informalmente.  

Entretanto, esses trabalhadores têm considerável participação em quatro setores 

industriais: alumínio, papel, plástico e vidro. Conforme mostram os índices de reciclagem 

disponíveis para o alumínio, papel e plástico, há uma estabilidade no volume de reciclagem no 

país; em 2012 foram recicladas 97,9% de latas de alumínio, 45,7% do papel e 58,9% das garrafas 

pet (ABRELPE, 2013). Segundo Hargrave et al., 2010, apud Severi (2014), esses índices têm 

garantido ao país posições de liderança nos rankings mundiais em eficiência na reciclagem de latas 

de alumínio, material PET, papelão e embalagens longa vida, de forma que, quando se consideram 

os atuais índices de reciclagem brasileiros, estima-se que a atividade tem sido capaz de gerar 

benefícios econômicos ambientais entre R$ 1,4 bilhão e R$ 3,3 bilhões anuais.  

Ainda que a catação seja realizada no Brasil desde meados do século XIX, demonstrando 

que tal atividade vem acompanhando todo o desenvolvimento do país, os catadores são incluídos 

na cadeia de reciclagem de forma deficitária, visto que – sejam autônomos, associados, 

cooperativados – estão frequentemente subordinados aos outros elos da cadeia produtiva, tendo 

em vista que o maior percentual econômico do uso de materiais recicláveis para matéria-prima 

pertence as indústrias e os ganhos provenientes da comercialização desses materiais são dos 

sucateiros. Além disso, são constantemente prejudicados pelas significativas oscilações dos preços 

dos resíduos coletados no mercado, pois as indústrias e intermediários repassam, sobre o seu 

trabalho, as reduções de preço em curto prazo. Tal como observa Oliveira (2010, p.69), a atividade 

da catação representa o paradoxo de uma atividade econômica altamente lucrativa, mas que 

torna, no entanto, precário o trabalho humano, reproduzindo relações de exploração que há 

tempos eram tidas como superadas na história do trabalho. 

Conforme Sawaia (2006) disserta, o termo exclusão é constantemente aplicado a várias 

categorias sociais sujeitas a algum tipo de privação, discriminação ou banimento para, dessa 

forma, serem incluídas por mediações de diferentes ordens, em um todo social (o “nós”) que as 

exclui, gerando sentimento de culpa individual pela exclusão. Ou seja, mesmo incluídas, inúmeras 

e distintas formas sociais de segregação irão operar para que essas categorias permaneçam 

sempre diferentes de um todo social aparentemente privado de conflitos e contradições. As 

diferenciações as mantêm apartadas para que possam servir, a qualquer momento, como mão de 

obra superexplorada (SEVERI, 2014). Analisando as vulnerabilidades, fragilidades e precariedades 

presentes no trabalho da catação, Conceição (2003, p.106) explicita que:  
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As camadas menos favorecidas não têm acesso ao crédito/financiamento e ficam 

nas mãos de instituições sociais, normalmente religiosas ou assistenciais que, com 

boa intenção, tentam ajudar, mas, na falta de uma visão mais profissional do trato 

com o lixo ou até com a própria gestão da associação/cooperativas, fracassam por 

não atender as expectativas econômicas, sociais ou ambientais da reciclagem do 

lixo.  

Embora protagonizem múltiplas adversidades, os catadores têm avançado gradativamente 

em termos de mobilização social para acesso a políticas públicas, fortalecimento de sua identidade 

coletiva perante a sociedade e, sobretudo, diante das diferentes esferas governamentais no 

sentido de obter um maior respaldo para estabelecer estratégias de negociação com instâncias de 

poder no que concerne à sua atividade profissional. Reconhecidos em 2002 pela Classificação 

Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, articularam-se em prol, por 

exemplo, da formação do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis (MNCR) – fundamental 

para a defesa de seus interesses e nas questões concernentes às políticas de representação.  

O que subsidiou, por sua vez, sua inserção como atores sociais contemplados em políticas 

públicas específicas de inclusão social do Governo Federal, tais como a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (2010) que, reconhecendo o trabalho e o valor socioeconômico dos materiais 

recicláveis e reutilizáveis coletados por esses trabalhadores de forma jurídica, “destaca o papel 

estratégico dos catadores e a necessidade de estabelecer programas de coleta seletiva nos 

municípios com amplo envolvimento desses trabalhadores” (IPEA, 2013, p.65).  

Nesse sentido, este escrito objetiva analisar a aplicabilidade da Lei nº 12.305/10 no que 

tange à proteção e conservação dos direitos humanos desses trabalhadores, de forma que a 

abordagem desses instrumentos – entendidos como um passo imprescindível no processo de 

fortalecimento da cidadania em face de um histórico de invisibilidade social e exploração 

econômica – visam também contribuir com o levantamento de informações pertinentes para a 

elaboração de propostas para gestão dos resíduos sólidos que viabilizem a preservação dos 

direitos dos Catadores de Materiais Recicláveis e a valorização devida do trabalho da catação.  

2 METODOLOGIA 

Para dissertar sobre a inserção dos catadores na Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS) como fortalecimento de sua cidadania e inclusão social, partimos da pesquisa bibliográfica. 

A análise minuciosa da Lei nº 12.305/10, e seu respectivo regulamento pelo Decreto nº 7.404/10, 

bem como do atual Panorama de Resíduos Sólidos do país (ABRELPE, 2013) e, 

concomitantemente, da contemporânea situação social dos catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis (IPEA, 2013), convocou outras referências teóricas que documentaram o fazer 

científico do presente trabalho. Com o estudo do papel da legislação na preservação dos direitos 

desses trabalhadores em meio às dificuldades encontradas na cadeia produtiva de reciclagem, 

contemplamos referências de autores, tais como Marcio Magera (2003), Bader Sawaia (2006), 

Gonçalves et. al (2013), Rios (2008) e Fabiana Cristina (2014), que discutiram sobre as relações 
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informalidade e os cenários de liminaridade e exclusão desses sujeitos, na perspectiva de 

compreender a importância de sua mobilização para o acesso à políticas públicas, abordar as 

dificuldades desse segmento social com base nas pesquisas acerca do perfil socioeconômico dos 

catadores – contidas nos trabalhos dos referidos teóricos e, assim, discorrer sobre possíveis 

desafios para concretização das premissas especificadas na PNRS. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo estudo realizado pelo Ipea (2011 apud IPEA, 2013) com base em dados do MNCR, 

organizações públicas e empresariais, intitulado “Diagnóstico sobre os catadores de resíduos 

sólidos”, estima-se um intervalo mínimo entre 400 mil e 600 mil catadoras e catadoras no país. 

Estes, segundo uma caracterização socioeconômica da situação atual destes, realizada pelo 

Instituto de pesquisa econômica aplicada (IPEA, 2013), são em sua maioria do sexo masculino, 

declaram-se de cor negra, apresentam relações informais de trabalho, baixa escolaridade e 

cobertura previdenciária, e residem em áreas urbanas com déficits de infraestrutura. 

Diante desse cenário, a lei reforça o viés social da reciclagem através de mecanismos de 

organização dos catadores, colocando-os como agentes de promoção ambiental em detrimento 

de um cenário contraditório, no qual esses trabalhadores – embora reconhecidos em 2002, no 

Código de Ocupações elaborado pelo Ministério do Trabalho, sob a denominação catador de 

material reciclável – muitas vezes trabalham anonimamente, em condições adversas, sem a 

utilização de equipamentos de proteção individual, estando desarticulados e sujeitos a formas de 

violação de seus direitos na própria cadeia produtiva de reciclagem.  

Buscando mudar esse panorama, a PNRS – reconhecendo “o resíduo sólido reutilizável e 

reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania” (art. 6, inciso VIII) – faz uso de dois termos, “inclusão” e “integração”. No inciso XII do 

art. 7°, ao elencar os principais objetivos da política e reconhecer esses trabalhadores como 

agentes socioeconômicos no processo de gerenciamento do lixo, estabelece a “integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. A inclusão social, por sua vez, pode ser observada 

no respaldo desse segmento profissional nos planos municipal, estadual e nacional dos resíduos 

sólidos, bem como nas especificações sobre logística reversa e coleta seletiva.  

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos delimita, juridicamente, 

tanto as atribuições de cada um dos agentes socioambientais no gerenciamento de resíduos, tais 

como fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, quanto o protagonismo dos 

catadores nas formas organizadas em cooperativas e associações. Para integrar os catadores 

nesta, a Lei n°12.305/10, a lei viabiliza a inclusão social desses trabalhadores nos planos de gestão 

integrada (municipal, estadual e federal), contemplando como conteúdo mínimo “metas para a 

eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
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catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (art. 15, inciso V). Para concretizá-las, o artigo 

44, inciso II, propõe a formulação de “projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida 

dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.” 

Contudo, Roque Spies, integrante do Fórum dos Recicladores do Vale do Rio dos Sinos, 

localizado no Rio Grande do Sul, enfatiza que há muitas dificuldades no que tange à questão da 

inclusão dos catadores, pois esses trabalhadores “enfrentam dificuldades para dar respostas 

rápidas na complexidade dos serviços a serem executados e os investimentos em formação e 

capacitação também estão muito aquém das necessidades dos catadores”.  

De acordo com algumas bases de dados de diferentes órgãos analisadas pelo Ipea (2011 apud 

IPEA, 2013), identificou-se que o percentual de associativismo em empreendimentos econômicos 

coletivos ainda é baixo entre esses trabalhadores, em torno de 10% em todo o território nacional. 

“Em levantamento realizado pelo IBGE para elaboração do Plano PNSB (2008), foram identificadas 

1.175 cooperativas ou associações de catadores, distribuídas em 684 municípios brasileiros e 

totalizando 30.390 trabalhadores” (IPEA, 2013, p.26). Não há, portanto, estatísticas precisas sobre 

a quantidade dos empreendimentos coletivos no setor de reciclagem no Brasil. O que evidencia, 

por sua vez, a baixa adesão desses trabalhadores ao trabalho coletivo. Vários fatores podem ser 

creditados a essa aderência fragilizada, entre os quais podem ser citados:  

i) muitos catadores preferem atuar sozinhos, em nome de uma suposta

autonomia na gestão de seu tempo e do resultado de seu trabalho; ii) há uma

desinformação muito grande quanto às exigências para constituição de

cooperativas e associações; iii) o processo de criação desses empreendimentos

exige conhecimento técnico especializado, tanto na sua constituição quanto na

sua gestão, o que requer dos catadores o estabelecimento de parcerias que lhes

garantam o assessoramento técnico necessário; iv) muitos catadores enxergam as

cooperativas como um agente externo, não têm a consciência que elas são

formadas e geridas por eles próprios, que são os verdadeiros donos do

empreendimento (IPEA, 2013, p.21).

Buscando superar essas dificuldades iniciais e obter o desenvolvimento do cooperativismo e 

associativismo entre os catadores, o poder público municipal, obrigado a elaborar um Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, deve priorizar a “organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação” 

(art. 36, § 1°) para que possam adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; estabelecer sistemas de coleta seletiva e cumprir atividades definidas por acordo 

setorial ou termo de compromisso, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial.  

Para tanto, a lei possibilita a criação de incentivos financeiros e fiscais para fortalecer as 

organizações dos catadores de materiais recicláveis em cooperativas ou associações e estimular a 

reciclagem. O capítulo V, que trata dos instrumentos econômicos, define a “implantação de 
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infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda” (art. 42, inciso III). Como subsídio para articulá-los, o artigo 18 da legislação, que 

trata sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, estabelece o acesso aos 

recursos da União como prioridade para os municípios que, tal como frisa o parágrafo 1, 

“implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.”  

Porém, a implantação da coleta seletiva envolve uma série de aspectos sanitários, ambientais, 

ecológicos, demográficos, administrativos, políticos, culturais, sociais e econômicos (OLIVEIRA, 

2011). Por conseguinte, “programas de coleta seletiva exigem um complexo planejamento para 

terem real viabilidade de maneira sustentável, evitando, assim, descontinuidades ou mesmo sua 

interrupção” (IPEA, 2013, p.15).  

Além disso, os programas de coleta seletiva ainda são raros no país, e quando existem, muitos 

são incompletos e ineficazes. Segundo estimativas do Ipea (2010 apud IPEA, 2013), apenas 2,4% 

de todo o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil são realizados de forma seletiva, 

sendo todo o restante realizado como coleta regular, na qual se misturam e se compactam todos 

os materiais conjuntamente, dificultando ou até mesmo impossibilitando a reutilização/reciclagem 

de parte destes materiais. 

A coleta seletiva, cuja execução deve ser realizada pelos catadores, exige contato direto com 

o gerador sensibilizado e convencido da importância da separação dos resíduos. Conforme destaca

Roque Spies, “as empresas capitalistas têm dificuldades com relação a isso em vista do modelo de

contrato realizado pelas prefeituras e da sua forma de operação, que têm funcionários pouco

motivados, geralmente, pela baixa remuneração”. Além disso, tal como enfatiza, “o que está em

jogo é a redução de valores quando as prefeituras querem repassar a coleta seletiva para as

cooperativas. E, ao mesmo tempo, é preciso ampliar o serviço para atender a todos os munícipes

como estabelece a PNRS”. Contudo, “os catadores poderiam, em princípio, prestar o serviço de

agentes de difusão de conhecimentos sobre a coleta seletiva, sendo reconhecidos como

verdadeiros agentes ambientais” (IPEA, 2013, p.15).

O Decreto Federal n°7.404, que regulamenta a PNRS, ao tratar da participação dos catadores 

nessa política, estabelecem que o governo federal deverá criar programas com a finalidade de 

melhorar as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O que inclui, por sua vez, criar mecanismos para 

“o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem 

como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (art. 44, inciso II).  

Além de contribuir com incentivos financeiros e fiscais para formação de espaços de 

organização para mobilização e acesso a políticas públicas, a Lei cria mecanismos para inclusão 

produtiva e geração de renda – adicional ao capital adquirido pela venda dos resíduos coletados – 

para os catadores, subsidiando o fortalecimento das cooperativas e associações e promovendo, 
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ainda, a formalização desses trabalhadores em suas organizações. Para tanto, a legislação 

estabelece o conceito de Logística Reversa. Buscando assegurar o retorno dos materiais ao ciclo 

produtivo, como matéria-prima, após o término de sua vida útil através da gestão compartilhada, 

a PNRS caracteriza o referido termo como um “conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada” (art. 3, inciso XII). 

O Decreto n° 7.404/10, ao dissertar dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística 

Reversa, elenca três principais mecanismos: acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo Poder 

Público e os termos de compromisso (art.15, incisos I, II e III). Ao ser implantada por meio do 

acordo setorial, “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (art. 3, I), possibilita a contratação de cooperativas e 

associações para execução das atividades do sistema e a atuação dos representantes dessas 

organizações – em conjunto o poder público e os setores econômicos – durante a elaboração do 

acordo, resultando, assim, na ascensão socioeconômica do trabalho dos catadores, fortalecendo 

seu reconhecimento formal e criando condições para parcerias entre o setor empresarial e esses 

trabalhadores.  

É justamente nesse ponto que reside o grande desafio o desenvolvimento do cooperativismo 

entre os catadores. “Seus integrantes são, de maneira geral, pessoas inseridas em jornadas 

informais de trabalho, com baixa escolaridade, e convivem em um ambiente de múltiplas 

precariedades” (IPEA, 2013, p.21). Tais dificuldades levam os catadores a buscar soluções 

imediatas de resolução de suas carências individuais e familiares, e, consequentemente, não 

dispõem desse tempo necessário para a consolidação de um empreendimento cooperativo. 

Analisando a realidade das cooperativas no Rio Grande do Sul, Roque Spies, reconhece que os 

catadores “estão lutando para melhorar seus locais de trabalho e seus processos de gestão. [...] 

Algumas cooperativas já têm caminhões próprios obtidos pela aprovação de projetos junto a 

órgãos federais ou outras fontes de recursos”. O desafio é profissionalizar os serviços para avançar 

na cadeia produtiva da reciclagem e, inclusive, assumir tarefas na logística reversa de empresas. 

Apesar da referida legislação conceder uma série de benefícios advindos da organização 

sociopolítica dos catadores, visto que esses trabalhadores conquistaram o reconhecimento 

jurídico do exercício da catação, alguns estudos atuais acerca do perfil dos catadores de materiais 

recicláveis e suas condições de trabalho em organizações coletivas e áreas patogênicas, tais como 

os lixões, têm revelado um cenário de vulnerabilidades e exclusão social. As pesquisas evidenciam 

que “é necessário que as políticas públicas, como a PNRS extrapole seus preceitos para a prática 

cotidiana de milhares de pessoas que sofrem com condições insalubres de trabalho e de vida” 

(GONÇALVES et. al, 2013, p.247).  

Em um estudo desenvolvido com doze catadores organizados em uma cooperativa no 

município de Ipameri, situado na região Sudeste do Estado de Goiás, Gonçalves et al. (2013) 
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constatou-se que os trabalhadores não possuem qualquer tipo de contrato, registro ou benefício 

trabalhista. Além disso, não recebem treinamento para as condições insalubres da atividade. “A 

prefeitura municipal auxilia apenas com o fornecimento de alguns medicamentos para prestação 

de primeiros socorros no local, em caso de acidentes leves e na vacinação preventiva dos 

cooperados” (GONÇALVES et al., 2013, p.243).  

O processo de trabalho, conforme destaca o autor, evidencia uma condição desfavorável ao 

trabalhador, uma vez que “os alimentos coletados no lixão são ingeridos pelos catadores e seus 

familiares” (idem, id, p.245). Todavia, não relataram ocorrências de acidente de trabalho no 

período de um ano. Fator que pode evidenciar, por sua vez, o desconhecimento desses 

trabalhadores sobre trabalho-doença. Conforme dissertam Porto et al. (2004) e Zacarias & 

Bavaresco (2009), apud Gonçalves et al., 2013, p.247, os catadores revelam em seus discursos que 

preferem adoecer do que verem os filhos passando necessidades.  

A cooperativa dos Catadores do Lixão de Ipameri, que funciona no local desde novembro de 

2007, apresenta instalações precárias, “constando apenas de uma área coberta para o depósito de 

equipamentos de proteção e armazenamento da água consumida diariamente, trazida por cada 

um dos catadores. A manutenção do local é representada apenas pela varrição, conforme a 

necessidade” (GONÇALVES et al., 2013, p.243). Em virtude do baixo número de catadores, o local 

permite uma razoável exploração do lixão entre as poucas famílias participantes da cooperativa, 

que mantém entre si relações de parentesco. O que evidencia, assim como destaca Gonçalves et 

al. (2013), a inexistência da integração entre a disposição dos resíduos sólidos no local e atividade 

dos catadores cooperados.  

Tal fragilidade também foi identificada no relato de vinte e oito catadores associados à 

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Divinópolis (Ascadi), 

em um estudo – realizado em 2008 – acerca da percepção desses sujeitos em relação à sua 

situação como indivíduo e ser social. Todos os catadores (100%) consideram-se trabalhadores 

autônomos, mesmo sendo associados; ao serem questionados sobre possíveis melhorias no 

trabalho do catador, a maioria (93%) apresentou sugestões relacionadas especialmente à 

organização, tais como melhorias espaciais, divisão dos espaços de coleta, colaboração entre 

catadores e a participação da sociedade, por meio da entrega de resíduos. Além disso, 7% dos 

entrevistados não propuseram mudança alguma, evidenciando uma possível desilusão, com 

expressivos sentimentos de frustração com essa modalidade de trabalho (RIOS, 2008).  

A precariedade das organizações coletivas também é um fator amplamente discutido na 

dissertação de Gonçalves (2005), em meio à uma análise das narrações das trajetórias de vida dos 

catadores de lixo da Acores – Associação Ecológica dos Coletores de Materiais Recicláveis da 

Serrinha e Adjacências – e do Parque Santa Rosa. Tal como ressalta, há baixos indicadores das 

condições de vida dos catadores: escolaridade, alfabetização, desigualdade social e emprego 

formal. “Muitos são os catadores que se encontram com profundos problemas financeiros, 

condições precárias de moradia. Famílias inteiras dos catadores são vulnerabilizadas pela pobreza 

e exclusão” (GONÇALVES, 2005, p.114).  
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Assim como Gonçalves (2005) enfatiza, os catadores passam por um momento de crise, tendo 

em vista a dificuldade de encontrar materiais e a queda de preços. “Não que o consumo tenha 

diminuído, mas foi a comercialização que aumentou. Os empresários, desde os donos de um 

pequeno mercantil aos donos de rede de supermercado, querem lucrar com a venda de seu lixo. 

Nem as escolas das periferias doam mais o material reciclável” (idem, id, p.114).  

Além disso, há uma lacuna na legislação no que concerne à situação dos catadores não filiados 

a associações e cooperativas, “uma vez que o foco da maioria das políticas públicas é incluir os 

catadores por meio do apoio a suas organizações coletivas” (IPEA, 2013, p.38).  A PNRS estabelece 

que todas as administrações públicas municipais, independentemente do seu porte e localização, 

devem construir aterros sanitários e encerrarem as atividades dos lixões e aterros controlados, no 

prazo máximo de quatro anos posteriores a promulgação da lei, substituindo-os por aterros 

sanitários ou industriais. Todavia, tal como concluiu-se no relatório anual da Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) sobre o Panorama de Resíduos 

Sólidos no Brasil, o país registra a presença de lixões em todos os Estados e tem a destinação final 

do lixo como o maior déficit no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n° 12.305/10 e regulamentada pelo 

Decreto n° 7.404/2010, representa um marco histórico na gestão ambiental no Brasil, visto que 

trata do gerenciamento dos resíduos com a sólida participação do poder público, setor 

empresarial e a coletividade. Através da sua participação e inclusão social na responsabilidade 

compartilhada por meio de possíveis acordos setoriais para implantação de sistemas de logística 

reversa, a Lei viabiliza a criação de canais de diálogo desses trabalhadores com o Poder Público e 

outros setores da sociedade, na perspectiva de favorecer equilíbrio financeiro de suas 

organizações, além de pressupor a criação de incentivos financeiros para estimular o mercado da 

reciclagem e as organizações cooperativas dos catadores. 

A abordagem desses direitos na legislação resulta de um longo processo de organização e 

articulação social por um maior respaldo para negociar com as demais instâncias questões 

referentes à cidadania e ao reconhecimento da atividade profissional desses trabalhadores. O 

êxito dessas conquistas é indiscutível, porém a elaboração de estratégias para concretizá-las 

requer das prefeituras municipais o comprometimento com a inclusão social dos catadores, a 

inserção efetiva destes agentes nos programas de coleta seletiva, além do reconhecimento das 

externalidades socioambientais da atividade de catação.  
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RESUMO 

O presente trabalho abrange a aquisição e instalação 
de aparelho de climatização para atender a demanda 
de ampliação considerando a diversidade na oferta 
de departamentos acadêmicos e administrativos, nos 
quais a ausência deste, não poderá ser utilizada, 
especialmente os laboratórios que necessitam de um 
ambiente com temperatura controlada, não só pelos 
experimentos, mas também para proteger os 
equipamentos de grande valor instalados no local.  
Destaca-se a substituição do aparelho de ar 
condicionado, modelo tipo janela, anteriormente 
obtido por doação da COSERN, para atender às 

necessidades de padronização, manutenção, garantia 
e assistência técnica dos equipamentos.  
Fez-se, licitação na modalidade, pregão eletrônico 
prevista na lei 8666/93, relativo ao edital nº 03/2014 
através do portal comprasnet. 
Os dados foram obtidos a partir de pesquisa campo 
junto aos setores administrativos e de prévia análise 
da licitação, esta aquisição traz, através do consumo 
responsável, economicidade, sustentabilidade e 
eficiência para o Instituto. 
Diante do exposto verificaram-se, os sistemas de 
informação e a relação com o processo de aquisição 
dos aparelhos de climatização.

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, pregão eletrônico, sistema de informação, gestão de processos. 

THE INFORMATION SYSTEMS AND THE RELATIONSHIP WITH THE PROCESS OF 
ACQUISITION OF AIR CONDITIONING DEVICES: A CASE STUDY IN 

CNAT- IFRN 

ABSTRACT 

This work covers the acquisition and air   conditioning 
equipment installation to meet the expanding 
demand considering the diversity in the supply of 
academic and administrative departments, in which 
the absence of this, can not be used, especially the 
laboratories that require a temperature environment 
controlled not only by experiments, but also to 
protect valuable equipment installed on site. 
There is the replacement of the air conditioner, 
window type model, previously obtained by donation 
COSERN, to meet the standardization needs, 
maintenance, warranty and service of equipment. 
There was, in bidding mode, electronic trading 
required by law 8666/93, concerning the 

announcement No. 03/2014 through Comprasnet 
portal. 
Data were obtained from search field next to the 
administrative sectors and analysis prior to bidding, 
this acquisition brings, through responsible 
consumption, economy, sustainability and efficiency 
for the Institute. 
Given the above there have been, the information 
systems and the relation with the acquisition of 
cooling products. 

KEY-WORDS: IFRN, electronic trading, information system, process management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aquisição de ar condicionado para suprir a demanda do IFRN integra o planejamento de 
expansão, pois sem este, certos lugares internos não poderão ser utilizados, principalmente os 
laboratórios que necessitam de um ambiente com temperatura controlada, não só pelos 
experimentos, mas também para proteger os equipamentos de grande valor que serão instalados 
no local e visando redução de energia bem como melhor eficiência de refrigeração, través de 
processo licitatório, foi escolhido à padronização da marca dos equipamentos considerando a 
facilidade de manutenção, garantia e assistência técnica dos produtos. 

Vários setores têm uma urgente necessidade de substituição do ar condicionado modelo 
tipo janela, obtido por doação da COSERN, e em 2012 fez-se licitação na modalidade de pregão 
eletrônico, sendo adquirido também para os demais campi, licitação esta prevista na lei 8666/93, 
através do comprasnet, que é o portal de compras do estado é o sitema de informação utilizado 
neste tipo de modalidade, pois é completamente realizado via internet, atendendo aos critérios de 
sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção, conforme edital da licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº 3/2014 que posteriormente foi realizado somente para suprir 
as necessidades do Campus Natal – Central.  

Através de análise do sistema de informação e a relação com o trâmite do processo e 
tendo em vista aquisição e instalação deste equipamento de ar, que é de uso constante, torna 
para os seus usuários, através do consumo responsável, um ambiente mais agradável obtendo-se, 
economicidade, sustentabilidade e eficiência para o próprio Instituto. 

Diante do exposto verificou-se os sistemas de informação e a relação com o processo de 
aquisição dos aparelhos de climatização, sendo este o objetivo geral da pesquisa e os específicos 
tratam de apresentar o fluxograma geral da etapa preparatória do pregão e identificar as 
informações necessárias para o processo decisório da Instituição através dos sistemas de 
informação. 

Ressalta-se ainda a importância da pesquisa dentro do contexto, as preocupações com o 
consumo de energia, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 
ambiental, social e econômico do IFRN são pré-requisitos da Instrução Normativa no 01, de 19 de 
janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 

A climatização nos laboratórios demanda controle rigoroso de temperatura e umidade 
simultaneamente a depreender processo a ser executado no ambiente, a exemplo de que 
realizaram os processos químicos e entre outros, laboratórios com estabilidade térmica, uma vez 
que a temperatura e a umidade influenciam diretamente nos resultados. Os laboratórios utilizam 
ar condicionado de precisão, para não provocar interferências indesejadas nos processos.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na Administração Pública a atividade administrativa de compras deve ser desempenhada 
em estrita observância as normas legais. A discricionariedade é quase inexistente, em função, 
principalmente, dos impactos que cada decisão de compra pode ter sobre o conjunto da 
economia, tendo em vista o montante de recursos financeiros envolvidos.  

De acordo com Barros (2002) a legislação brasileira é bastante rígida quando se trata do 
uso de dinheiro público, questionam-se as etapas existentes no processo desde a previsão 
orçamentária até a instalação dos aparelhos de climatização verificando o processo de licitação. 
Segundo Gonçalves (2000, p. 7) “Processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que tem 
uma seqüência lógica com objetivo de produzir um bem ou um serviço, tem valor significativo e 
pode ser direcionado para cada tipo de cliente” já para Oliveira (2007, p. 58) “processo é o 
conjunto estruturado de atividades seqüenciais que apresentam relação lógica entre si, com a 
finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e expectativas dos clientes 
externos e internos das empresas”. 

O processo de licitação só é bem observado a partir da elaboração de um fluxograma, pois 
de acordo com Marshall Júnior (2006, p. 103) fluxograma “é uma representação gráfica que 
permite a visualização dos passos de um processo”; um esquema que viabiliza uma representação 
gráfica de um processo que se apresente a partir de gráficos organizados de uma forma que seja 
clara mostrando as transições de determinadas informações de uma empresa, setor etc. Também 
são formas de representar, por meio de símbolos gráficos a seqüência dos passos de um trabalho 
para facilitar a análise. Um recurso visual utilizado pelos gerentes de produção para analisar 
sistemas produtivos, buscando identificar oportunidades de melhorar a eficiência dos processos 
(PEINADO; GRAELM, 2007) facilitando uma identificação mais rápida dos processos de uma 
maneira fácil e prática, ou seja, cada símbolo vai mostrando, guiando cada passo do que deve ser 
feito. Merece ressaltar que existem três tipos principais de fluxogramas que são utilizados para 
analisar os processos e métodos da organização assim como também símbolos específicos 
padronizados e convencionais para cada tipo de fluxograma. 

 Fluxograma Vertical: destinado à representação de rotinas simples no qual o
processamento é analítico e realizado em uma unidade específica da empresa.

 Fluxograma Parcial ou Descritivo: É mais utilizado para rotinas, o qual possibilita fazer
levantamentos e descrever o curso da ação e dos trâmites dos documentos.

 Fluxograma Global ou de Coluna: Permite demonstrar, com maior clareza, o fluxo de
informações e documentos, dentro e fora das unidades organizacionais, propondo uma
descrição das rotinas e procedimentos.

Utilizou-se o fluxograma Global, na verificação da tramitação e o trajeto de instalação do ar
condicionado nos setores até o término do serviço. Tendo em vista que através do fluxograma é 

2.1 Gestão de Processos 
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viável apresentar um funcionamento real de um processo ou método de uma empresa, isto é, 
possibilitando uma clareza para a melhoria dos processos. 

 Tendo em vista que através do fluxograma é viável apresentar um funcionamento real de 
um processo ou método de uma empresa, isto é, possibilitando uma clareza para a melhoria dos 
processos. 

Será observado o procedimento de instalação utilizando o manual, pois, Oliveira (2007 p. 
388) assegura que “manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções,
atividades, políticas, objetivos, instruções que devem ser obedecidos e cumpridos por todos na
empresa e tem como objetivos”:

 Fixar critérios e procedimentos, padronizar;

 Facilitar as avaliações e a revisão das práticas;

 Eliminar improvisos inadequados;

 Facilitar o treinamento dos funcionários.
Considerando este conceito, os manuais podem apresentar vantagens tais como: 

(OLIVEIRA, 2005, p. 390). 

 Fonte de informação sobre os trabalhos na empresa;

 Fixação de critérios e padrões;

 Possibilitam adequação, coerência e continuidade nas normas e nos procedimentos
pelas várias unidades organizacionais da empresa;

De acordo com Oliveira (2005, p. 390) observam-se as principais desvantagens do uso dos 
manuais administrativos: 

 Se não forem atualizados de forma adequada e de forma permanentemente, os
manuais perdem o seu valor rapidamente;

 Os manuais em geral são pouco flexíveis;

 Quando os manuais são muito resumidos, são pouco úteis e, por outro lado,
quando muito detalhados, correm o risco de tornarem-se ultrapassados diante de
quaisquer mudanças.

Para esse mesmo autor (2005, p. 390) ainda apresenta cinco tipos de manuais e suas 
particularidades. 

1. Políticas e Diretrizes: Filosofia, os valores e objetivos da empresa;
2. Normas e Procedimentos: regras e procedimentos de como fazer algo;
3. Organização: direitos e deveres de cada departamento ou cargo, retratado os níveis

hierárquicos e o desenho do cargo;
4. Instruções Especializadas: manual de uma área específica;
5. Empreendedor: visão geral da empresa para orientar quem entra em uma

instituição. Contém ainda no rol dos seus componentes básicos o sumário;
apresentação; instrução; conteúdo propriamente; apêndices; glossário e
bibliografia.

Dessa forma verifica-se a importância de desenhar os fluxogramas, bem como, desenvolver 
manuais para um maior entendimento e otimização dos processos para se alcançar qualidade total 
nas rotinas das organizações oferecendo um fundamental valor para o conhecimento do processo 
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global do qual cada trabalho faz parte, de forma proativa e a análise de processos constitui-se 
numa das mais modernas ferramentas de gestão. Assim sendo, verificou-se o fluxo do processo 
orçamentário que deu início a trajetória de aquisição e instalação dos aparelhos de climatização 
para o IFRN.  

2.2 Sistema de Informação 

Define-se como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou 
recuperam), processam, armazenam, e distribuem informações significativas sobre pessoas, 
lugares e coisas dentro da organização ou em seu ambiente. (Laudon & Laudon, 2007). 

Tem-se dificuldade em avaliar quantitativamente os benefícios oferecidos por um sistema 
de informação, porém OLIVEIRA (2002, p.54) afirma que o sistema de informação pode, sob 
determinadas condições, trazer os seguintes benefícios para as empresas:  

 Melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações mais rápidas e
precisas; (Estratégico)

 Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões; (Tático)

 Redução dos custos das operações. (Operacional)

Essas premissas permitem que as empresas definam possíveis fortalecimentos do processo
de gestão, garantindo o diferencial de atuação e por conseqüência, vantagem competitiva para a 
empresa, pois um SIG - Sistema de Informação Gerencial deve ser desenvolvido de forma a dar 
apoio às metas da organização vide, Figura 1. (STAIR 2006). 

 Fonte: Laudon; Laudon, 2007, p. 8. 

Figura 1: Tipos de Sistema de Informação 

Percebem-se os diferentes níveis organizacionais: Estratégico, Gerencial e Operacional. 
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 Estratégico: Gerentes seniores: Tomam decisões estratégicas de longo prazo sobre
produtos e  serviços;

 Gerencial:  Gerentes de nível médio: Executam os programas e planos da gerência sênior;

 Operacional: Gerentes operacionais: monitoram as atividades diárias da empresa.
Para Laudon (2007), as informações inter-relacionam-se formando um sistema. Conforme

se observa na figura 2. 

 Fonte: Laudon; Laudon, 2007, p. 47 

Figura 2: Inter- Relacionamentos entre Sistemas 

A utilização das compras governamentais como instrumento para a indução de inovações 
nas empresas contratadas por clientes governamentais mostra-se uma alternativa para a 
proposição de políticas públicas de estímulo à inovação, um desafio adotado em vários países, 
conforme Franunhofer (2005). O Decreto nº 28.086/2006 regulamenta no âmbito da 
Administração Pública Estadual, o Sistema de Compras. O Sistema de Compras compreende o 
conjunto de conceitos, critérios, pessoas, processos e sistemas informatizados que atuam 
harmonicamente no sentido de garantir o bom desempenho das atividades relacionadas às 
compras/contratações.  

Utilizou-se o COMPRASNET, SICAF, SIAFI e o SUAP, cujo primeiro refere-se a um Portal de 
Compras do Governo Federal, é um site web, instituído pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e 
contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a realização de processos 
eletrônicos de aquisição. No endereço www.comprasnet.gov.br, o sistema oferece informações e 
serviços para a sociedade, para o governo e para os fornecedores é de acesso livre e os 
interessados podem visualizar os avisos de licitação, as contratações realizadas, a execução de 
processos de aquisição pela modalidade de pregão e outras informações relativas a contratações 
realizadas pela Administração Federal vinculando-se a lei da transparência; o segundo SICAF é um 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que constitui o registro cadastral do poder 
executivo federal e é mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços 
Gerais – SISG (Decretos nº 1.094, de 23 de março de 1994 e nº 4.485, de novembro de 2002); o 
terceiro o SIAFI é o Sistema Integrado de Administração Financeira de utilização obrigatória pelos 
órgãos do poder Executivo Estadual, tendo como objetivo geral, buscar a gestão eficiente dos 
recursos públicos do Estado, mediante a integração automatizada dos processos de elaboração 
orçamentária, administração e execução financeira, registros contábeis e gestão do patrimônio 
público, e o SUAP; Sistema Unificado da Administração Pública foi criado pela equipe de 
desenvolvimento da Coordenação de Sistemas de Informação da Diretoria de Gestão de 
Tecnologia da Informação do IFRN para a gestão dos processos administrativos e acadêmicos, cuja 
finalidade destina-se a abertura do processo licitatório, como também todo o seu 
acompanhamento durante a tramitação deste. 

3 METODOLOGIA 

O percurso metodológico desta pesquisa iniciou-se com a seleção do referencial teórico, 
para compor as concepções teóricas norteadoras da investigação, priorizando o objetivo geral. 

Trata-se de um estudo de caso, pois é geralmente organizado em torno de um pequeno 
número de questões e referem-se ao como e ao por que da investigação, considerando a 
abordagem baseada na experiência e investigação de um fenômeno diante de um contexto 
específico, visando aprofundar o conhecimento sobre aspectos pontuais de acordo com o que foi 
realizado. (YIN, 2005). 

A pesquisa tem um caráter bibliográfico, pois foi recorrido a renomados autores e 
exploratório por que segundo Sampiere (2006) “é examinar um tema ou problema de pesquisa 
pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes”. A metodologia 
exploratória foi adotada, pois segundo Gil (1999), “contribui com o método qualitativo, na medida 
em que, envolve entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o 
problema pesquisado e, a análise de exemplos que estudem a compreensão”. 

Considerando que a pesquisa qualitativa é especialmente indicada para as situações em 
que a teoria não é suficiente para solucionar o problema, o pesquisador precisa buscar em campo 
as variáveis que serão consideradas na análise. Como parâmetro realizou-se uma entrevista semi-
estruturada com o responsável pelo setor de licitação do IFRN Sr. Julio Camilo. Os dados foram 
coletados com roteiro de entrevista e de posse dessas informações, foi estruturado o artigo, 
originado a partir do Projeto Integrador II, com a trajetória desde a licitação até a instalação e 
manutenção dos aparelhos de ar condicionado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme se encontra no PDI (2014-2018), - Plano de Desenvolvimento Institucional, a 
Instrução Normativa nº 1, de 19/ 01/ 10, dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional.  
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Em face do exposto o planejamento de ampliação gerou de certa forma a necessidade de 
climatizar todos os ambientes da Instituição especialmente laboratórios e as salas de aula que não 
eram, pois em entrevista percebeu-se que os primeiros aparelhos de ar condicionados, tipo janela, 
foram adquiridos por doação da COSERN, observado na figura 3. Por terem alto ruído e consumo 
elevado de energia, surgiu, a necessidade de substituí-los através de processo licitatório. Figura 4. 

 Fonte: Elaboração própria (2015)  Fonte: Elaboração própria (2015) 

  Figura 3: Adquiridos por doação da COSERN   Figura 4: Adquiridos por licitação 

Com a seleção prévia do referencial teórico, baseado no objetivo geral e às orientações 
oriundas dos docentes em questão, formularam-se questionamentos a respeito da modalidade 
licitatória pertinente ao objeto adquirido, as questões foram previamente enviadas ao setor 
licitatório na Reitoria - DILIC, e em entrevista o responsável pela atividade o diretor Sr. Júlio César 
Carneiro Camilo, apresentou com objetividade e clareza todo o processo de licitação. Percebeu-se 
em entrevista que o processo parte de uma necessidade da Instituição, no caso do objeto de 
estudo, a substituição do ar condicionado. Partindo dessa premissa, analisou-se o caminho 
percorrido desde a aquisição à instalação.  

Com a aprovação do orçamento para tal solicitação formulou-se um documento para 
poder anexar ao processo, onde houve abertura no setor de protocolo do próprio campus, termo 
de referência, possuindo assinatura de quem a elaborou, pois é um documento que vem anexo ao 
memorando de no 026/2014 e cujo no de protocolo é o 23057.005474.2014-00, que segundo o Sr. 
Júlio esse é um dos documentos mais importantes do processo licitatório é ele que vai dizer todas 
as exigências que as empresas terão que acatar o interessado por sua vez foi o Sr. Fábio Henrique 
Vale dos Reis, oriundo da Diretoria de Administração do Natal/Central, processo esse destinado a 
direção geral do campus e com a aprovação da mesma, na pessoa do Sr. José Arnóbio de Araújo 
Filho, o qual é o diretor geral do campus, e sendo pertinente a solicitação, dá um despacho e 
encaminha para a Diretoria de Licitação, o próprio diretor pode analisar o processo e designar a 
alguém apto para avaliar as exigências conforme a legislação se está sendo cumprida, se todas as 
exigências forem cumpridas elabora-se o edital, que permanece exposto aos fornecedores, esta 
exposição foi do dia 14/02/2014 ao dia 26/03/2014, no Diário Oficial da União como Aviso de 
Licitação para os fornecedores previamente cadrastrados. A partir do Sistema de Informação 
identificam-se problemas, propõem-se e elaboram-se soluções e viabilidades, de um modo geral 
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reorganiza-se todo o processo. Do ponto de vista de estrutura de informatização dos serviços de 
pregão eletrônico, as condições de acesso são totalmente eletrônicas, pertencentes ao sistema on 
line. Percebe-se, ainda, que, embora haja uma real utilização do computador no cotidiano da 
prática dos lances no comprasnet, esta forma se dá simplesmente por uma padronização das 
ações a serem executadas. 

Nesse contexto permitiu-nos acompanhar a trajetória do processo, tomando o fluxograma 
como ponto de partida, desta feita, utilizou-se o global, pois permite demonstrar, com maior 
clareza, o fluxo de informações e documentos, dentro e fora das unidades organizacionais, 
propondo uma descrição das rotinas e procedimentos, (OLIVEIRA, 2007), conforme figura 5. 

Figura 5: Fluxograma do Pregão 

Na execução da instalação utilizou-se o manual de normas e procedimentos, pois se trata 
de uma instalação que exige regras e procedimentos de como fazer algo e para uma instalação 
correta dos equipamentos os manuais de instalação dos produtos são utilizados, facilitando assim 
a instalação e evitando erros, finalizando assim todo o processo de aquisição e instalação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo analisa os sistemas de informação e a relação com o processo de 
aquisição dos aparelhos de climatização: um estudo de caso no CNAT-IFRN. 

Para tanto se buscou informações junto ao diretor de licitações do campus por meio de 
entrevista citado na análise dos dados. Com a aplicação da entrevista contemplou-se o primeiro 
objetivo específico proposto: Verificar o processo de licitação, o qual é realizado na diretoria de 
licitação DILIC, ao longo das análises da entrevista foram identificados também os demais 
objetivos, que são: verificar o processo de licitação; descrever o processo orçamentário; e 
observar o cumprimento das diretrizes das licitações sustentáveis e pode-se afirmar que entre o 
conteúdo da entrevista com o que foi analisado existe bastante coerência. 

No entendimento conclui-se que se o objetivo é o uso racional do ar condicionado que seja 
com eficiência e economicidade, se usar por longos períodos, sugerimos os aparelhos que 
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contenham a tecnologia Inverter, pois este sistema oferece maior eficiência, ajustando o trabalho 
do compressor conforme a necessidade a aquisição de aparelhos na tecnologia INVERTER, o 
compressor inverter pode resfriar e aquecer o ambiente por atingir velocidades mais altas do que 
o convencional, possui um funcionamento silencioso, pois uma vez estabilizada a temperatura. O
compressor inverter trabalha em baixa rotação. A economia de energia é gerada devido ao
compressor trabalhar em consonância com a temperatura, o compressor inverter parte uma única
vez quando ligado. Diante dessa realidade é oportuno frisar o que concerne a instalação dos
mesmos nas salas de aula sugerimos 2 (dois) ar condicionados de baixa potência por sala de aula
(dependendo da quantidade reduzida de alunos só ligaria um aparelho) e assim economizaria, pois
uma sala grande com poucos alunos, resulta em desperdício.

Em suma, sugere-se o reaproveitamento da água oriundas dos aparelhos de ar 
condicionado, poderia ser armazenado em cisternas para uso em geral como: lavagem de pátios, 
irrigação da área verde do campus, descargas nos banheiros e etc., pois litros d’água são 
desperdiçados todos os dias com o uso constante desse equipamento de suma importância e 
utilidade no IFRN. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO: 
ESTUDO DE CASO NA CENTRAL DO CIDADÃO - SHOPPING VIA DIRETA, 

NATAL (RN)

B. P. Melo1; F. L. Leocádio2; R.S. Araújo3; G.L.P. Camelo4 
E-mail: beatrizpinheirom@hotmail.com1; filipe_fll3@hotmail.com2; rafaaraujos@hotmail.com3;

gerda.camelo@gmail.com4 

RESUMO 

A Central do Cidadão é o espaço construído 
especialmente para que os habitantes do município 
possam tratar de assuntos com a prefeitura de 
maneira prática e eficiente. Ela é dividida por diversos 
setores (tais como: DETRAN, SINE, etc) que oferecem 
serviços em relação a pagamento de taxas, 
solicitações de serviços, obras e certidões, além da 
emissão de alvarás, IPTU e outros serviços municipais. 
A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso 
que foi realizado na unidade Shopping Via Direta 
desse estabelecimento, no município de Natal/RN em 
Agosto de 2015 com o objetivo de mostrar como o 

serviço prestado pode contribuir na gestão dos 
órgãos públicos, que são generalizados como 
insatisfatórios. Utilizou-se como instrumento de 
coleta de dados um questionário e pesquisas 
documentais a fim de determinar, por meio de uma 
análise exploratória, se o que é “dito a respeito” da 
prestação de serviços da Central do Cidadão é posto 
em prática. Finalmente, nota-se que desse modo, o 
presente estudo apresenta-se como uma ferramenta 
de análise sobre o setor público em relação à 
satisfação do serviço de seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade em serviço, Serviço público, Central do Cidadão, Satisfação. 

QUALITY ASSESSMENT OF THE PUBLIC SERVICE: CASE STUDY AT CENTRAL DO 
CIDADÃO – VIA DIRETA MALL, NATAL (RN)  

ABSTRACT 

The Central do Cidadão is the space built 
especially so the citizens can transact business with 
the city in a practical and efficient manner. It is 
divided by different sectors (such as DETRAN, SINE, 
etc.) offering services related to the payment of fees, 
service requests, deeds and certificates, and issuance 
of permits, property taxes and other municipal 
services. The survey features a case study on Central 
do Cidadão (Via Direta Mall) of Natal/RN in the 2015 
period in order to show how the service can help in 

the management of public agencies, which is 
generalized as unsatisfactory. It was used as 
instrument a questionnaire and documentary 
research to determine, through an exploratory 
analysis, if what is “said about” the provision of 
Central do Cidadão services is really done. Finally, we 
note that in this way, this study presents itself as an 
analysis tool on the public sector regarding service 
satisfaction of its members.

KEY-WORD: Service quality, Public service, Central do Cidadão, Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do setor de serviços na economia do Brasil tem crescido significativamente. 

Segundo relatório anual do Banco Central, entre 2003 e 2008, esse setor tinha participação de 

53,02% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (Spina; Giraldi; Oliveira, 2013). No ano de 2011 

esse valor já chegou a 67,04% (MODÉ, 2011). Nesse cenário de crescimento, diversos estudos têm 

sido desenvolvidos com o intuito de avaliar a satisfação dos clientes em relação àquilo que lhes é 

oferecido. Popularmente, o serviço público é avaliado de maneira negativa, a alta burocracia, 

longas filas de espera e a inexistência de uma outra opção para os usuários são críticas recorrentes 

e preocupantes. Márcio César Ferreira (2000) alega que “Os problemas existentes no atendimento 

se manifestam por intermédio de diferentes indicadores críticos”, dentre eles estariam o tempo 

demasiado de espera do usuário que pode ser – e frequentemente o é – um indicador crítico da 

perda de qualidade, assim como a não consideração das reclamações dos usuários, os erros 

cometidos nos processos de atendimento aos usuários e o retrabalho.   

Motivado pelo estigma de má qualidade de atendimento, o objetivo do trabalho é de mostrar a 

contribuição que o serviço prestado pode trazer para a gestão dos órgãos públicos, que são 

comumente generalizados como insatisfatórios, e relatar a opinião dos usuários diretos dos 

serviços de uma das mais solicitadas entidades de atendimento ao público, responsável única pela 

emissão de documentos tais como identidade, CPF e atestado de antecedentes criminais (ITEP), 

além de atividades relacionadas a emissão de carteira de motorista e demais atividade do 

DETRAN, sistema nacional de emprego (SINE) – seguro desemprego e cadastro para busca de 

emprego –, tribunal regional eleitoral (TRE), delegacia regional do trabalho, entre outras 

prestações de atendimento ao público, a Central do Cidadão do Rio Grande do Norte, com foco no 

posto de atendimento do Shopping Via Direta.   

A Central do Cidadão possui 16 unidades no Rio Grande do Norte, sendo 5 na capital, Natal. A 

Central funciona como ponto de contato entre a população e o governo, e a unidade do Shopping 

Via Direta recebe cerca de 1500 usuários por dia, sendo a mais central das unidades da cidade. 

2 APORTE TEÓRICO 

A análise da qualidade do serviço e satisfação dos usuários na área pública e privada 

podem ser identificadas em vários autores. Para tratarmos do serviço prestado do estudo de caso 

da Central do Cidadão, necessitamos de um referencial da literatura que nos dê embasamento 

acerca dos conceitos e diretrizes para conduzir a estratégia mais aplicada à situação.  

Nesta seção será descrito o conceito de serviço e a qualidade no serviço, satisfação do 

usuário, burocracia na prestação do serviço público e demais temáticas relacionadas. 
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2.1 Serviço 

Kotler (2008) caracteriza o serviço como qualquer ato ou desempenho que uma parte 

possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. 

Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico, completo.  

Segundo Lima, Sapiro, Gangana (2007) a definição de serviços é um emblema, uma vez que 

constituem uma amplitude e complexidade, pois abrange desde os serviços de caráter pessoal até 

os serviços relacionados a produtos, como entrega em domicílio e os serviços de suporte. 

2.2 Características do Serviço 

Para Kotler (2008), o serviço é caracterizado por quatro fatores. O primeiro é a 

intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

 Intangibilidade: Não podem ser vistos, sentidos, provados, ouvidos ou cheirados.

 Inseparabilidade: São produzidos e consumidos no mesmo tempo.

 Variabilidade: Dependem de quem o presta e para quem é prestado.

 Perecibilidade: Não podem ser estocados.

2.3 Qualidade no Serviço 

Ao fazer referência à qualidade no serviço, deve ser levada em consideração que por ser 

algo intangível e subjetivo na perspectiva do cliente, sua definição se torna complexa e acaba 

sendo definida por meio de análise para mensurá-la e prevenir erros nos processos.  

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), a qualidade no serviço pode ser classificada por 

duas definições. A primeira, em cinco dimensões, são elas: confiabilidade, responsabilidade, 

segurança, empatia e aspectos tangíveis. Já na segunda, é definida por conteúdo, processo, 

estrutura, resultado e impacto. É por meio delas que pode-se detectar a falha na qualidade do 

serviço. 

Dentro da segunda definição, entende-se por conteúdo a análise da tarefa pré-

estabelecida, já o processo consiste na sequência das tarefas realizadas. A estrutura faz referência 

às instalações físicas, equipamentos e qualificações dos funcionários. O resultado refere-se à 

apuração dos dados oriundos dos clientes e aos funcionários que realizaram para que no impacto, 

possa ser mensurado o serviço e sua disponibilidade. 

Essas definições são feitas em prol do estudo das dificuldades da prestação de serviços com 

qualidade para assim analisar as falhas visando a adoção de medidas preventivas, que se encaixa 

com a metodologia elaborado por Zeithaml, Berry e Parasuraman (1990), a service quality 

(SERVQUAL), composta por 3 elementos básicos: credibilidade – fazer certo de primeira; 

reparação – fazer tudo certo na segunda chance; e interatividade – gerenciar e superar 

expectativas. Ela tem o objetivo de mensurar as percepções e as expectativas dos usuários sobre a 

qualidade do serviço. 
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Além disso, desenvolveram um modelo que, do resultado das análises como um todo, 

identifica as cinco lacunas, ou gaps, ilustrados na figura 1 que mostram a diferença entre a 

expectativa do usuário e o serviço oferecido.   

 No primeiro gap, refere-se às expectativas dos consumidores e à pressuposição da

gerência com relação a elas. Os prestadores de serviço nem sempre entendem que

requisitos implicam na excelência da qualidade para os consumidores.

 O segundo gap está nas especificações da qualidade dos serviços definidas pela

tradução das percepções que a gerência tem das expectativas dos usuários. Essa

discrepância deve-se à falta de especificação da oferta ajustada aos desejos dos

consumidores.

 O terceiro gap diz respeito ao desempenho real da prestação do serviço frente às

especificações previamente estabelecidas.

 O quarto gap relaciona o serviço realmente fornecido e as comunicações externas

(especificações do serviço anunciadas na mídia ou outros canais de comunicação).

 O quinto gap é a discrepância entre a percepção dos clientes e sua expectativa. É

nele que se encontra o “momento da verdade”, isto é, o momento crítico do

processo onde o cliente julgará a qualidade do serviço.

Fonte: Zeithaml, Berry & Parasuraman

Figura 1: Exemplo de GAPS.
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2.4 Localização 

As decisões sobre localização de instalações são estratégicas e significam determinar o 

local onde será a base das operações, onde serão fabricados os produtos ou prestados os serviços 

e/ou onde se fará a administração do empreendimento. Todos os aspectos devem ser 

considerados, tanto os positivos quanto os negativos. Cada organização tem suas peculiaridades, 

fazendo com que o problema de localização seja específico de cada situação. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), os fatores mais influentes nessa tomada de 

decisão são a representação geográfica, que tem um intuito de escolher um local onde tenha uma 

minimização da distância total percorrida pelos clientes, o número de instalações, que são 

determinadas pela quantidade de demanda num determinado espaço, e os critérios de 

otimização, que se compreendem em dois: no setor privado (sua análise de localização focaliza o 

equilíbrio entre os custos de construção e de operação das instalações e os custos de transporte) e 

no setor público (é regida pela necessidade da sociedade como um todo; maximizar um benefício 

social que pode ser de difícil quantificação). 

2.5 Programa de Qualidade de Serviços 

Para atender o crescimento econômico e demanda no setor de serviços, se faz necessário 

que se tenha cada vez mais qualidade e precisão nos processos. Albrecht (1998) apresenta que 

pode existir um programa de qualidade de serviços em cinco passos: 

1) Compreender o cliente: Tanto o externo quanto o interno. Saber das suas dores, percepções e

pensar em soluções a partir disso.

2) Definir sua estratégia de serviço: Traçar e colocar em prática uma estratégia baseada nos tipos

de cliente.

3) Educar a organização: Comunicar e persuadir todos aqueles que estão ligados à organização.

4) Implantar as medidas a nível operacional: É preciso que as mudanças partam do nível

estratégico e se tornem real no plano operacional.

5) Tornar a mudança permanente: Fazer com que permaneça na organização e entre na cabeça

de todos os colaboradores.

Essa é a forma que Karl Albrecht acredita ser a melhor possível de se aprimorar os serviços 

e que as informações desse processo devem ser repassadas a todos os membros da organização 

para que eles possam se sentir parte da operação e de quais são suas respectivas funções. 

Também defende que essas cinco fases não necessariamente precisam seguir uma sequência, mas 

sim, que elas aconteçam nas condições da organização, que como qualquer tipo de serviço, é 

subjetivo. 
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3 METODOLOGIA

O estudo teve como metodologia a busca por informações que foram adquiridas por meio 

de questionário presencial aplicado aos usuários da central do cidadão, unidade Shopping Via 

Direta. A entrevista e coleta de dados foram realizadas em agosto de 2015.  

Da população total de 87 pessoas presentes na Central do Cidadão na tarde da pesquisa, 

foram colhidas 27 respostas ao questionário, quatro a mais que a amostra necessária para o 

alcance de 90% de confiança na pesquisa (23 respostas).  Os valores foram calculados por meio da 

fórmula estatística para obtenção de amostra, levando em conta um nível de confiança de 90% 

para a pesquisa e erro amostral de 15%. O número da amostra é suficiente para a pesquisa, uma 

vez que permite um nível de confiança bastante alto e inclui a participação de mais de 30% da 

população total de usuários presentes. 

Além disso, foi realizada uma entrevista com a gerente da unidade, com o intuito de 

apresentar no artigo a visão dos dois lados do atendimento: o do cliente e o do gestor. Em meio à 

entrevista, a gerente foi questionada a respeito da demanda do lugar, dos serviços prestados e a 

sua posição para com a satisfação dos clientes em relação ao serviço prestado. Já os usuários 

foram questionados a respeito de qual atividade buscavam ao procurar a Central do Cidadão, qual 

nota entre 1 e 10 dariam ao serviço e qual sua avaliação a respeito da destreza no atendimento e 

qualidade das instalações. As perguntas tinham carácter objetivo, do tipo “sim” ou “não”, ou 

“bom”, “regular” ou “ruim.” 

Associada à aplicação do questionário, foram feitas observações diretas pelos aplicadores 

do questionário a respeito da prestação do serviço, com intuito de comparar as respostas obtidas 

pelos usuários e as análises feitas durante a estadia na Central do Cidadão. 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Foram coletadas um total de 27 respostas ao questionário aplicado entre os usuários, 

dentre homens e mulheres de idades entre 18 e 57 anos. Pôde ser observado que os serviços mais 

procurados pelos usuários atualmente são o seguro desemprego e o cadastro de empregos, ambos 

oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), além dos serviços prestados pelo DETRAN. 

Os dois setores se igualam, com 12 respostas para cada. As outras 3 pessoas foram em busca da 

emissão do CPF.  

A localização da unidade, com transporte público e estacionamento, permite que 

moradores de diversos bairros da cidade tenham acesso a seus serviços, o que demonstrou-se 

importante na pesquisa, visto que dentro de um grupo de apenas 27 pessoas, 14 bairros 

diferentes da capital e 3 bairros da região metropolitana da cidade foram apontados como local de 

residência dos entrevistados. Inclusive, a localização foi avaliada como “boa” por um grande 

número de pessoas, 22 entre as 27 entrevistadas, o que é bom, uma vez que, como Fitzsimmons e 
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Fitzsimmons (2005) defendiam, a localização da organização deve ser central para que os usuários 

da Central do Cidadão percorram um mínimo da distância total até o estabelecimento. 

Grande parte das perguntas com opções de “sim” ou “não” apresentaram divergência na 

quantidade de respostas positivas e negativas. A maioria (14 pessoas) acredita que os preços 

cobrados pelos serviços são compatíveis com o que realmente é oferecido, como também 

concordam que os tempos estabelecidos para a realização dos serviços são cumpridos. Apesar 

disso, a grande maioria afirma que o tempo de espera não condiz com suas expectativas: 20 

pessoas de 27 afirmaram que não estão satisfeitas com a demora até serem atendidas. Muitos 

comentários e críticas a respeito disso foram feitos aos aplicadores dos questionários, onde as 

pessoas pareciam indignadas com o tempo gasto para serem atendidas. Isso pode ser 

possivelmente explicado pela quantidade de funcionários em atendimento, que apresentava-se 

como insuficiente, além de ser visível a presença de conversas paralelas e colaboradores parados 

em grupos de conversas. A figura 2, a seguir, ilustra o grau de satisfação desses clientes para com 

o tempo de espera. O tempo de espera é fundamental para a satisfação dos clientes, em um

mundo cada vez mais globalizado as pessoas detém cada vez de mesmo tempo e a rapidez na

prestação de atendimento aparece como um diferencial fundamental a fidelização do cliente, o

que não parece ser muito focado pelos órgão públicos em geral, uma vez que as pessoas

dependem de um único local para a obtenção de serviços indispensáveis como documentos e

direitos trabalhistas. Caso haja a desistência movida pela espera, é o usuário que perde a emissão

dos documentos – sempre necessário no dia a dia.

É quase unânime a ideia que o serviço consegue atingir diferentes sexos, idades e classes 

sociais, assim como se acredita que as condições de prestação do serviço são claramente definidas 

aos usuários. Apesar da maioria afirmar que não utiliza os serviços com frequência, avaliaram de 

forma positiva o domínio dos conhecimentos das atividades por parte dos funcionários que lhes 

prestam atendimento. A avaliação dos usuários em relação as instalações e a destreza no 

atendimento foi positiva, a maioria avaliou esses aspectos como “bom”. Em contra partida, as 

observações feitas pelos aplicadores da pesquisa foram bastante diferentes. Os móveis, utensílios 

e as próprias cadeiras dispostas aos clientes se mostraram degastadas pelo uso e pouco 

modernas, além de parecerem bastante antigas, o que transmitiu a ideia de falta de atualização 

por parte da Central. Assim como a forma de atendimento, também ouve uma diferença 

significativa entre a avaliação dos questionados e a dos aplicadores dos questionários. Alguns 

funcionários eram ríspidos ou tratavam de forma indiferente e impaciente, outros mantinham 

conversas paralelas ou não estavam realizando nenhum atividade, apenas conversavam nos seus 

próprios postos de trabalho.  

De maneira geral, a avaliação por parte dos usuários foi razoável. A moda das notas dadas 

foi 5, enquanto a média foi 6, a figura 3 demonstra a divisão das notas dadas a satisfação com a 

prestação do serviço em geral, mostrando uma satisfação mediana.  
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No questionário, foi aberta uma seção para comentários, muitas pessoas não a 

preencheram, mas as que comentaram fizeram referência aos mesmos temas e condisseram com 

as observações feitas pelos aplicadores do questionário.  O aspecto mais criticado foi o tempo de 

espera. Alguns usuários alegaram que já haviam ido em busca dos serviços, mas devido à demora 

no atendimento acabaram desistindo e estavam voltando pela segunda ou terceira vez. Também 

comentaram sobre as conversas paralelas e a falta de agilidade dos funcionários, fatores que 

agravam a demora. Além disso, foram criticados aspectos relacionados a baixa quantidade de 

funcionários, o que culmina no acúmulo de atividades e demora ainda maior no atendimento. 

Alguns usuários comentaram a respeito da má qualidade das instalações e sobre práticas injustas 

e inadequadas, tais como furo de fila, que apesar de terem sido noticiadas e percebidas pelos 

funcionários, foram ignoras. Mais um agravante para a morosidade do serviço. 

Outro componente importante da coleta de dados foi a entrevista com a gerente da 

unidade. Foi relatado que o principal sistema informatizado é online e tem como função criar um 

banco de dados dos cadastrados para a emissão de documentos vinculados ao ITEP. A 

dependência da internet gera eventuais transtornos que são reconhecidos pela própria 

administração. Qualquer tipo de queda no sistema ou na rede causa um enorme prejuízo para os 

funcionários e usuários, que precisam esperar a volta ao ar, ou voltar em outro momento.  

 É de conhecimento dos gestores que o setor do ITEP tem problemas em relação à 

demanda de atendimento. Foi relatado que o número de funcionários não é o suficiente para 

atender àqueles que buscam seus serviços. A defasagem de pessoal também influência no horário 

de atendimento, mais um entrave. O setor só funciona das 9h às 14h30min, uma vez que estão no 

aguardo da chegada de pessoas ao suprirem os outros turnos, obrigando esse a atender uma 

quantidade menor do que sua real capacidade. O tempo é bem inferior ao de funcionamento das 

demais áreas que prestam atendimento até as 20h. O que aparece como um problema de 
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Figura 3: Nota da satisfação geral dos clientes
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Figura 1: Compatibilidade entre tempo de espera e
expectativa do cliente. Alguns usuários afirmaram 
insatisfação com o tempo de espera, mas que 
estava dentro de suas expectativas “por se tratar de 
serviço público”. 
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flexibilidade da prestação do serviço, já que às 14h30min não se realizam mais atendimentos, ou 

seja, nem todas as pessoas concluem aquilo que foram buscar na Central do cidadão.    

Em relação aos funcionários, fomos informados que ao entrarem na Central do Cidadão, 

existe um treinamento a respeito dos procedimentos de atendimento ao cliente e em relação às 

tarefas que serão executadas. 

 A comunicação entre gerência e demais partes da unidade acontece por meio de reuniões 

corriqueiras, onde são discutidos assuntos pertinentes a cada encontro. O treinamento se mostra 

fundamental para manter os funcionários sempre atualizados em relação ao tratamento daqueles 

à quem atendem. A Central do Cidadão mudou recentemente de gestão e essa tem planos de 

novos treinamentos do tipo “reciclagem” em todos os setores da unidade, ou seja, prestar novos 

conhecimentos aos funcionários que estão na empresa e que já desempenham tarefas a 

determinado tempo com a finalidade de manter seu corpo de trabalho, mas permanecer 

atualizado perante seus serviços. 

Por meio de dados estatísticos é possível manter o controle da quantidade de pessoas que 

procuram o atendimento da Central diariamente. Cerca de 1500 pessoas passam pelos variados 

setores da Central diariamente e todas conseguem ser atendidas, com ressalva para a procura 

pelo ITEP, que como foi comentado, nem sempre cumpre o atendimento de todo o público devido 

ao horário de funcionamento.  

Na visão da própria administração é possível incrementar e melhorar em alguns aspectos 

para que seja prestado um serviço de qualidade com o atendimento que os usuários merecem. A 

chegada de uma nova gestão pode ser o primeiro passo para o aprimoramento das atividades, 

juntamente com os treinamentos e a instauração de novas formas de gerenciamento, que serão a 

chave para o processo de melhoria contínua.  

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O serviço público possui um grande estigma de mal atendimento, com funcionários 

impacientes, acomodados e pouco interessados em progresso e melhoria. A necessidade que toda 

a população tem em utilizar tais serviços faz com que muitas vezes haja acomodação por parte da 

própria gestão e o pensamento de que ao desistir da prestação de serviço, apenas o usuário sai 

perdendo. A falta de competitividade e de opção de escolha aparece como principal empecilho 

para a propagação da ideia de que o serviço público deve e precisa se atualizar e tratar seus 

clientes da melhor maneira possível. 

O objetivo da pesquisa, de avaliar a qualidade do serviço prestado pela Central do Cidadão, 

foi alcançado. O grupo foi muito bem recebido, a gerente entrevistada forneceu todas as 

informações necessárias à efetivação da pesquisa. Soube reconhecer as falhas e apontar aquilo 

que precisa de melhorias e transpareceu interesse em aprimorar o serviço prestado pela unidade. 
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Os comentários feitos pelos usuários deixaram bastante claro a insatisfação o que confirmou as 

observações do grupo. De fato existem muitas fragilidades em relação ao atendimento que 

poderiam ser sanadas com medidas simples, como treinamentos em relação a prestação do 

serviço e contato com o cliente. É importante que os funcionários incorporem a filosofia e a 

finalidade da empresa com relação a prestação de seus serviços. 

Pode-se confirmar parte do pensamento comum. Por meio das críticas, os usuários 

mostraram saber que merecem e devem ser tratados de forma mais ágil e dinâmica, não 

precisando demandar tanto tempo para a emissão de um documento, por exemplo. Por outro 

lado, a gerência afirmou que busca ouvir esses usuários e que a nova administração da unidade 

pode ser o caminho para o incremento do atendimento ao público, não apenas na rapidez, mas 

também na forma de contatar e prestar atendimento de maneira mais adequada para a plena 

satisfação da população que precisa desse canal único. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como tema o estudo da logística no 

setor de compras, recebimento e armazenagem da 

loja de cosmético Nossa Senhora da Conceição, 

atuante no mercado de cosméticos, situada na cidade 

de Macaíba. O objetivo geral do trabalho é analisar 

o processo produtivo logístico da loja, já que a

mesma não está utilizando a Tecnologia de

Informação para administrar compras e estoque. 

Após a análise verificou-se que a implantação do 

sistema de tecnologia e informação tona-se 

urgente, pois, para se manter competitivo, é 

preciso estar bem informado, com meios para 

captar estas informações capazes de suprir as 

necessidades da empresa em tempo real.  

PALAVRAS-CHAVE: Logística, Administração de Compras, Tecnologia de informação

LOGISTICS SECTOR STUDY IN PURCHASING , RECEIVING AND STORAGE 

ABSTRACT 

This work has as its theme the logistics study in 
purchasing , receiving and storage of cosmetic shop 
Nossa Senhora da Conceição , operating in the 
cosmetics market , located in the city of Macaíba . 
The overall objective is to analyze the production 
process logistics of the store, since the same is not 
using Information Technology to manage purchasing 

and inventory . After the analysis it was found that 
the implementation of technology and information 
system afloat is urgent , therefore, to stay 
competitive , you need to be well informed , with 
means to capture this information able to meet the 
company's needs in real time. 

KEY-WORDS: Logistics, Managing shopping , Information Technology 
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1  INTRODUÇÃO 
Os maiores desafios que muitas empresas vêm enfrentando é conseguir acompanhar as 

mudanças do cenário mundial. O diferencial competitivo de uma organização e sua permanência 
sustentável ao longo do tempo está cada vez mais ligado ao entendimento das necessidades do 
cliente, levando as mesmas a buscar soluções visando atendê-las completamente. 

O comércio varejista na área de cosmético necessita investir constantemente em 
diferenciais para que consigam destacar-se em um mercado que está tendo um crescimento 
significativo nos últimos anos. O processo de logística e distribuição é considerado como um dos 
fatores primordiais deste segmento.  

A loja de cosmético objeto deste estudo tem deficiência em sua gestão de 
estoque e compras, não utilizando ferramenta de Tecnologia da Informação capaz de auxiliar nos 
processos. 

A empresa não está utilizando a Tecnologia de Informação para administrar 
compras e estoque, dessa forma, não pode mensurar seus lucros ou prejuízos, o ponto de 
ressuprimento nem o tempo que o produto fica na loja. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Ao passar dos tempos, a forma de ver a logística dentro das organizações tem sofrido 

grandes mudanças. De um setor gerador de despesas, fundamental para armazenar e entregar os 
produtos, está sendo visualizada como um importante diferencial competitivo. 

Seguindo uma fundamentação teórica, a logística empresarial é: 

Para Christopher (2007), a missão do gerenciamento logístico é “planejar e coordenar todas as 
atividades necessárias para atingir os níveis desejados de qualidade e de serviços prestados ao 
menor custo possível”. Já Novaes (2007, p. 25) diz que logística é:

A parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, controla o 
elabora fluxo e e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais 
semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde 
ponto o de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às clientes 
exigências dos (CARVALHO, 2002, p. 31). 

O processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o 
armazenagem fluxo e a de produtos, bem como os serviços de informações associados, 
desde cobrindo o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender 
requisitos aos do consumidor. 

           Portanto, ainda não há uma definição única do que é a logística, pois se trata de processos 
produção de necessários bens para e serviços a visando à satisfação do cliente final.  

A logística empresarial trata de todas as atividades de armazenagem, movimentação que 
e facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da prima matéria até o ponto 
de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam produtos os em 
movimento com o propósito de providenciar níveis de serviço clientes adequados a um 
aos custo razoável (Ballou 2012, p. 24). 

Sendo assim, diversos autores definem a logística como um conjunto de atividades funcionais que 
disponibiliza a mercadoria e serviço eficiente, no lugar certo, no tempo determinado e nas 
condições desejadas pelo cliente. A logística pode proporcionar uma vantagem competitiva para a 
empresa, diferenciando a mesma em relação aos seus concorrentes.  
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Gráfico 01 

Fonte: (ILOS, 2010) Instituto de Logística e Supply Chain 

Portanto, a escolha do modal de transporte é de fundamental importância, uma vez 

que o transporte é o maior responsável na formação dos custos logísticos da empresa devendo 

levar em consideração a disponibilidade e frequência do transporte; confiabilidade do tempo de 

trânsito; valor do frete; índices de faltas e/ou avarias e nível de serviços prestados. 

            Para a empresa, manter estoque é vantagem competitiva, reduzindo custos de vendas 

perdidas. 

            Para Bertaglia(2003, p.27), compras “é o processo de aquisição que também inclui 

a seleção dos fornecedores, os contratos de negociação e as decisões que envolvem compras 

locais ou centrais”. 

                 Em uma definição bem simplificada, “transporte é o deslocamento de pessoas e pesos de um 
local para o outro” (Rodrigues, 2005, p.17)

          Responsável por dois terços dos custos logísticos, o transporte é o elemento mais importante nas 
empresas. “Basta comparar a economia de uma nação desenvolvida e outra em desenvolvimento para 
enxergar o papel do transporte na criação de alto nível de atividade na economia”. (Ballou 2012, p. 113). 

      “Os custos de transporte representam, em média, 37% dos custos logísticos nas organizações”. 
(Russo, Clóvis Pires 2009, p.17). 

      Os sistemas de transportes segundo Russo, Clóvis Pires (2009, p. 178) são: rodoviário, 
ferroviário, aeroviário, duto viário, hidroviário e multimodal.  A escolha do modo de transporte 
depende de vários fatores, entre eles o tipo de produto a serem transportados, os custos, o tempo 
de entrega, etc. 
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Por isso não basta apenas comprar, o profissional deve ter um bom entendimento do 

processo de compras, já que o mesmo é uma tarefa crucial para a empresa. 

3   METODOLOGIA 
O mercado de cosmético está em plena expansão e, por isso, quem atua nesse ramo 

precisa se atualizar para conseguir competir com os concorrentes que estão cada vez mais 

acirr ados. A cadeia de distribuição é a principal forma de movimentar os produtos e 

serviços que chegam às mãos dos consumidores. 

Foi feito um levantamento inicial, descrevendo a atual situação dos processos de 

compras, recebimento, armazenagem e gestão em Tecnologia da Informação. 

As recomendações de melhoria foram identificadas com base nas entrevistas e 

observações em campo, e posteriormente consolidadas de acordo com os referenciais teóricos, 

para cada etapa da cadeia de suprimentos. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram mapeadas as características da empresa, relacionadas às etapas do fluxo 

logístico, conforme quadro abaixo.  

Com uma análise dos processos logísticos, fica clara a necessidade do uso de um software 
que possa analisar a rotatividade dos produtos e assim, gerar relatórios com o resultado financeiro 
gerado. 

O pedido é feito com o fornecedor, ou através de representante, e tanto fornecedor 
como representante entrega os produtos direto na loja, onde é feito o recebimento por 
qualquer colaborador que no momento da chegada dos produtos esteja sem atender cliente. 
Recebido estes produtos, os mesmos são conferidos, cadastrados, já que a empresa está 
em fase de implantação da ferramenta de TI, e estes produt os são imediatamente expostos à 
venda.  

Setor Situação Atual Comentários 

Compras 

Compra direto com o 

fornecedor e por internet 

através de sites 

promocionais. 

Alguns produtos só são abastecidos 

quando o estoque está zerado. 

Recebimento 

Qualquer funcionário da loja 

que estiver disponível recebe 

a mercadoria, confere e 

assina o recebimento. 

Não há um funcionário específico para 

receber a mercadoria.  

Armazenamento 

A mercadoria depois de 

recebida já vai direto para a 

venda. 

Por não haver estoque, os produtos já 

saem direto para ser exposto à venda, já 

que alguns produtos estão com o estoque 

zero. 

Tecnologia da 

Informação 

Não está usando (em fase de 

cadastro). 

O sistema de informação não está sendo 

usado, pois está em fase de 

cadastramento dos produtos.  
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Foram identificadas as seguintes propostas de melhoria para a empresa: 

Proposta de melhoria Quadro 02 

SETOR SITUAÇÃO ATUAL RECOMENDAÇÕES 

TÉCNICAS 

BENEFÍCIOS 

COMPRAS Compra direto com 

o fornecedor,

representante e

por internet

através de sites

promocionais.

Devem-se selecionar 

fornecedores, locais ou 

centrais. 

Quanto mais 

próximo for o 

fornecedor, menor 

será o custo com 

frete e mais rápido 

o produto chega a

loja.

RECEBIMENTO Qualquer 

funcionário da loja 

que estiver 

disponível recebe a 

mercadoria 

confere e assina o 

recebimento 

Concluir cadastro dos 

produtos, pois a ajuda 

tecnológica melhora os 

processos de inspeção. 

Rapidez no 

recebimento e 

consequentemente 

os produtos 

chegarão aos 

clientes em um 

menor espaço de 

tempo. 

ARMAZENAMENTO A mercadoria 

depois de recebida 

já vai direto para a 

venda 

Manter o estoque é 

necessário, para manter 

uma coordenação entre a 

oferta e a demanda. 

Porém, sem uma 

ferramenta adequada para 

gerenciar o estoque,

torna-se impossível se ter 

um controle, já que a loja 

não sabe precisar quantos 

itens está exposto à venda. 

Diminui custos 

totais. 

O processo produtivo da loja de cosmético e perfumaria começa com o setor de 

compras, este setor deve estar muito bem informado sobre toda a movimentação da loja, 

conhecendo as necessidades, para assim selecionar seus fornecedores. 

No setor de Recebimento, comprando de fornecedores que tem garantia de 

qualidade, se pode ganhar tempo, não havendo a necessidade de conferir todas as 

informações dos produtos recebidos, assim como também, um bom software agiliza o 

processo de recebimento. 

A armazenagem é um setor da empresa que poucos têm dado a atenção merecida. 

Com um sistema de informação eficiente o controle na armazenagem se torna prática e 

eficiente. 
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            Deve existir armazenamento de produtos classificados, para atender o cliente na hora 

em que houver procura do produto, assim, a satisfação do cliente será garantida. 

            Os benefícios oferecidos incluem a redução de custo, a melhoria da qualidade resultado da 
utilização de tecnologia nos próprios produtos e serviços e geração de lucros. 

          Após análise de todos os objetivos deste estudo objeto deste trabalho efetuado na empresa, 
os resultados mostraram que a cadeia de distribuição envolvendo todos os elos desde a empresa, 
distribuidores, lojistas e clientes mostraram que a cadeia de distribuição envolvendo todos os elos 
desde a empresa, distribuidores, lojistas e clientes software de gestão comercial. 

          A indicação é do software ERP (Enterprise Resource Planning), pois o mesmo é um sistema 
de gestão comercial onde lida com todos os departamentos da empresa interligando os mesmos 
tornando mais fácil a comunicação. ERP é um investimento sério e que precisa ser feito com 
cuidado. É necessário customizar a solução de acordo com as atividades da organização. A loja 
implementa somente aqueles que lhe são úteis tais como; Financeiro, Contabilidade, Recursos 
humanos, Ativo fixo, Estoque, Distribuição de produtos, Controle de materiais, Análise de riscos. 

            No Brasil, há várias empresas especializadas em ERP com grande aceitação, como SAP, 
TOTVS, Microsoft, Dynamics e Oracle. 

          O erp é um software especializado para realizar o controle de vendas através de planilhas. 
Assim se pode descobrir a sazonalidade do negócio, o produto solicitado e a demanda não 
atendida. A anotação de cada venda proporcionará ao gestor alguns números importantes sobre 
seu negócio: número de vendas totais realizadas no período, preço médio, etc. 

          Uma das razões que levam uma empresa à falência é o fluxo de caixa negativo do negócio. 
Por isso, é importante que o gestor faça um lançamento diário de entradas e saídas financeiras. 
Segue abaixo uma planilha para o controle diário do caixa. Com esse controle diário, o relatório 
mensal será simples e preciso.

          Para que o empreendedor possa reunir informações para avaliar melhor a sua equipe, há 
vários tipos de planilhas que podem ser feitas. Por exemplo, uma coluna que liste as metas para 
cada setor ou funcionário e a outra com o resultado obtido. Dessa maneira é possível identificar 
problemas como uma queda de vendas acentuada de determinado período, por exemplo.O 
controle do estoque pode demandar um software específico. Mas, é indispensável que haja uma 
preocupação para a análise dessa área. 

          A planilha deve conter indicadores como pedidos, pedidos cancelados, status de entrega, o 
número que consta em estoque e vendas. Por meio dessas informações é possível analisar o 
estoque médio e identificar as oportunidades para aumentar suas vendas. 
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5   CONCLUSÕES 
Com o aumento da necessidade das empresas se adequarem às constantes 

mudanças tecnológicas, as organizações têm sido obrigadas a investirem em modelos de 

gestão adequados e que comportem este cenário extremamente dinâmico. O suporte às 

atividades de TI pas sou a ser visto não apenas como prestador de serviços, mas também como 
uma área estratégica que precisa estar alinhada aos objetivos de negócio da empresa. 

Na fase de identificação dos problemas foi possível verificar como a falta de um software 
interfere nas áreas analisadas. 

A partir dos problemas identificados, foi feito uma análise dos pontos de melhoria, seus 
benefícios, avaliando a aplicabilidade de uma solução em tempo real. 

Comprar sem analisar a rotatividade dos produtos é de certa forma um procedi mento que 
não se deve aplicar em um mercado tão competitivo, portanto, o sucesso da compra está na 
análise feita através de um software de gestão comercial que será uma ferramenta estratégica na 
tomada de decisões. 

     O bjetivo é ter uma previsão de quanto dinheiro vai entrar no caixa e quanto custará o 
pagamento das despesas, sejam elas variáveis ou fixas. Os recebimentos devem ser separados de 
acordo com a data da entrada, por isso os pagamentos feitos com cartões de créditos devem ser 
contabilizados quando a empresa receber e não quando a compra for feita. É possível controlar a 
demanda e evitar perdas futuras, pois a mesma vai auxiliar na manutenção dos estoques, evitando 
que os produtos procurados voltem a faltar. 
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RESUMO
O estudo teve como propósito identificar pontos 
fortes e pontos fracos, através da ferramenta Matriz 
SWOT, Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), 
que é uma ferramenta utilizada, por áreas como 
administração, para analisar os ambientes internos e 
externos das organizações, porém, é recente na 
atividade turística, vindo a elucidar com o 
planejamento turístico do município de 
Canguaretama/RN. Justifica-se para a academia o 
presente estudo pois assemelha-se com outros já 
discorridos sobre a ótica do planejamento turístico, o 
que evidencia-se pelo fator condicionante do 
município estudado ter potencial para a atividade 
turística além de ser pioneiro neste sentido, vem a 
contribuir com a inventariação que foi realizada no 
município em tela há pouco tempo. Para fins 
metodológicos se constitui como uma pesquisa 

qualitativa, e utilizou-se de um banco de dados 
extraído do projeto do Plano Municipal de Turismo do 
município, para identificar a área de atuação dos 
atores sociais envolvidos direta e indiretamente com a 
atividade turística, realizou-se também uma oficina 
que buscou conhecer os pontos fortes e fracos a partir 
da visão dos atores sociais, e realizou-se uma 
entrevista com o gestor à frente da secretaria de 
Turismo buscando saber qual a percepção do mesmo 
referente ao planejamento turístico local. Pode-se 
concluir que os atores sociais do município atuam na 
iniciativa privada, no poder público, na sociedade civil 
organizada e como moradores locais. A debilidade do 
município segundo os atores sociais é a infraestrutura 
do município, porém as belezas naturais e turismo 
religioso são consideradas forças. Dentre os demais 
resultados serão discorridos no estudo.  

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Turístico; Matriz SWOT; Canguaretama/RN.

ABSTRACT 

KEY-WORDS: Tourism Planning ; SWOT matrix; Canguaretama / RN.

MATRIZ SWOT COMO FERREMENTA DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO: UM 
ESTUDO NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN.

SWOT MATRIX AS TOURISM PLANNIG TOOL: A STUDY IN THE MUNICIPALITY OF CANGUARETAMA

The study aimed to identify strengths and 
weaknesses, through the SWOT matrix tool Forces 
(Strengths), weaknesses. (Weaknesses), Opportunities
(Opportunities) and threats (Threats), which is a tool 
used for areas such as administration, for analyze the
internal and external environments of organizations,  
however, is recent in the tourist coming to elucidate 
with the trip planning of the municipality of 
Canguaretama / RN. Is justified to the gym this study 
because it is similar to others already discorridos on 
the perspective of tourism planning, which is 
evidenced by the determinant of the districts studied 
have potential for tourism as well as being a pioneer 
in this sense, comes to contributing to the inventory 
that was held in the city on screen recently. For 
methodological purposes constitutes a qualitative 
research, and used a extracted from the database

of the Municipal Plan of the municipality Tourism 
project, to identify the area of social actions directly 
and indirectly involved with tourism, realize also a 
workshop that aimed to know the strengths and 
weaknesses from the perspective of social actors, 
and held an interview with the manager ahead of the 
Tourism Secretariat seeking to know the perception 
of it relating to the local tourism planning. It can be 
concluded that social actors of the municipality work 
in the private sector, in government, in civil society 
and as local residents. The weakness of the 
municipality according to the stakeholders is the 
city's infrastructure, but the natural and religious 
tourism beauties forces are considered. Among the 
other results will be discorridos in the study.
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1 INTRODUÇÃO

Há várias formas de se explorar o turismo, pode ser tanto em âmbito rural, urbano, como 
pode ser segmentado pelo de aventura, pedagógico, de sol e praia, de eventos, entre outros. Mas 
é necessário motivação para conhecer algo ou alguma coisa, o exótico ou o tradicional, realizar um 
sonho, uma fantasia, tudo é um processo de planos. Para traçarmos um meio, uma forma, um 
caminho de alcançar o que se deseja independente do âmbito profissional, pessoal, organizacional, 
planejar é essencial. Porém, muitas vezes busca-se a maneira mais rápida, a mais fácil, a que requer 
menos exaustão. 

Em um município com potencial turístico não é diferente, planejar seria a maneira mais 
eficaz de oferecer ao visitante um produto turístico de qualidade, seja ele tangível ou intangível, 
vale ressaltar que a população local é ou deveria ser a parte mais interessada neste processo de 
desenvolvimento turístico, assim como nas palavras de Krippendorf (2001, p. 69) a exploração 
turística de muitas regiões rurais pode ser – e ainda é- um empreendimento que ultrapassa a 
vontade dos autóctones. 

Nesse contexto, o município de Canguaretama/RN evidencia-se propício para a atividade 
turística, possuidor de belezas naturais, cultura e entre outros atrativos, discorridos no presente 
estudo, está localizado entre duas capitais, ao norte a capital potiguar Natal, e ao sul de João Pessoa 
na Paraíba, interligados pela BR-101. Vale ressaltar que o município possui um Inventário da Oferta 
Turística, uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte-Campus Canguaretama no qual propõem observações relevantes e básicas que podem 
contribuir a atividade turística tais como: realizar pesquisa de demanda turística duas vezes ao ano: 
na alta estação; observa-se que o destino possui diversos empreendimentos com adaptação para 
PNE1,sendo importante aproveitar esta característica e divulgar a acessibilidade do destino em suas 
campanhas de marketing; por exemplo realizar o plano municipal de turismo que foi iniciado 
recentemente. 

Destaca-se, antes de tudo, que o presente trabalho tencionou identificar: quais os 
resultados que uma Matriz SWOT pode trazer ao planejamento turístico de um município? Nesse 
estudo, abordou-se o caso de Canguaretama/RN um município com defasagem em seu processo 
evolutivo da atividade turística. Para responder a esta problemática, o presente trabalho buscou: 
Identificar a área de atuação dos atores sociais envolvidos na prática turística do referente 
município; aplicar uma análise situacional da localidade, com os atores sociais envolvidos direta e 
indiretamente com a atividade turística além de entidades do setor público; estudar os resultados 
obtidos a partir da análise; identificar a percepção do gestor sobre planejamento turístico. 

Um município sem planejamento cresce desordenado, consome seus recursos, não 
conhece as prioridades da sua comunidade. Para tanto, o planejamento turístico em 
Canguaretama/RN surge como forma de propor ações que valorizem os recursos naturais de forma 
sustentável, melhorem a percepção da população e turistas diante da imagem bem preservada e 

1 Portador de Necessidades Especiais. 

1920



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

divulgada da localidade. Sendo assim, será abordado temas como: planejamento turístico, matriz 
SWOT e sua aplicabilidade e apresenta o município de Canguaretama/RN sob o olhar do potencial 
turístico que possui. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO
  2.1 Planejamento Turístico 

O turismo é visto hoje como parte de um processo em que muitas vezes se contrapõe 
opinião quando se refere a desenvolver essa atividade de forma sustentável. Para Youell (2002, p. 
236) o turismo e o meio ambiente estão intrinsecamente relacionados seja natural, seja constituído
pelo homem.

Para Maximiano (2011) planejar é um processo de refletir e tomar decisões sobre o futuro. 
Ainda de acordo com o autor, o processo de planejamento é uma ferramenta para administrar as 
relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo, ou seja, planejar ajuda no processo 
de tomada de decisões, é uma dimensão das competências intelectuais. 

Entende-se que o processo de planejar é árduo e necessita de etapas, meios, formas para 
que sua execução aconteça de maneira eficaz, visando minimizar ou até mesmo evitar qualquer 
ação indesejada e/ou fora do esperado. De acordo com Chiavenato (2010, p. 200) o planejamento 
permite aumentar o foco e a flexibilidade. Ainda em suas palavras, afirma que uma organização com 
foco reconhece o que ela faz melhor. 

Por sua vez Maximiano (2011) afirma ainda que “Planejar é também uma questão de 
atitude: é um processo associado a atitudes favoráveis à mudança”. Vale ressaltar que cada autor 
tem um conceito, e que cada conceito pode ter dimensões, classificações, sub processos, etapas, 
entre outras denominações, porém todos assemelham-se, sobre a importância de se planejar algo 
ou alguma coisa.  

Com o planejamento, é possível minimizar os impactos negativos advindos com o turismo 
e maximizar os impactos positivos. De acordo com Barreto (2005) o planejamento é uma atividade, 
não é algo estático. Sua opinião se assemelha com a de Ruschmann (1997, p. 83) “o planejamento 
é uma atividade que envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos 
propostos”. Vale ressaltar que as autoras têm uma visão mais sustentável sobre o planejamento.  

A atividade do planejamento é realizada em muitas organizações, sejam essas, pública ou 
privada e é necessário almejar algo ou alguma coisa. Sendo assim, as organizações utilizam-se desta 
atividade relevante para o seu negócio, a fim de minimizar os possíveis efeitos que podem ocorrer 
ao longo da vida útil da organização. Por exemplo de acordo com Maximiano (2011 p.  113) todas 
as organizações de todos os tipos e as sociedades transformam-se para crescer e sobreviver. 

Nas palavras de Dias (2007) há várias formas de definir planejamento, sendo que todas elas 
remetem à organização do futuro. Ao decidirmos fazer um planejamento, na verdade, estamos 
optando por determinado futuro, e a partir desta escolha organizaremos o presente para que 
possamos atingir o objetivo traçado.  

Dessa forma, planejar é ter uma visão futurista para o objetivo proposto com o intuito de 
alcança-lo para que nada fuja ao controle do esperado. O que não é diferente atividade na turística, 
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quando o planejamento abrange âmbitos tais como: econômicos, socioculturais e ambientais, onde 
que o poder público, iniciativa privada e comunidade local estão intrinsicamente relacionados ao 
desenvolvimento desta atividade. Barreto (2005, p. 32) afirma: 

É uma atividade limitada, pois, embora necessária, ela não será suficiente se não houver 
políticas socioeconômicas, culturais e ambientais a respaldá-la e uma sociedade 
empenhada na busca da utopia do bem comum. 

De acordo com Youell (2002, p. 258) o propósito de toda atividade de planejamento 
turístico é conduzir ações futuras a fim de atender a objetivos predeterminados. Segundo Castro e 
Midlej (2001, p.  20) o planejamento deve se formar em uma ferramenta de uso essencial para 
administrações públicas municipais que apostam no incremento do turismo através do 
desenvolvimento sustentável. Entende-se nas percepções dos autores que planejar é uma atividade, 
que necessita de um processo, seja ele de ações ou condições, para alcançar determinado objetivo. 
Sabe-se que planejar é importante para evitar riscos, sendo assim, o planejamento turístico entra 
como fator contribuinte no desenvolvimento de uma localidade.  

Deste modo o planejamento turístico deve abranger não apenas um recurso (ou 
localidade), mas também o seu entorno”. Destaca-se que a prática do turismo deve beneficiar não 
apenas as partes interessadas que visam lucro financeiro, mas também o benefício físico, cultural, 
ambiental de uma localidade. RUSCHMANN (1997 p. 87). 

  2.2 Matriz SWOT e aplicação em um Destino Turístico 
Atualmente é vital avaliar o desempenho das organizações em relação ao mercado 

competitivo. Faz-se necessário utilizar instrumentos que possibilitem a avaliação e percepção de 
características internas e o ambiente externo nas organizações, para com isso realizar tomadas de 
decisões minimizando os erros que ocorrem por causa de ações mal planejadas. Na percepção de 
Souza Dantas e Souza Melo(2008) retratado por MELO(2011): 

Um sistema simples utilizado para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa 
(...). É uma sigla oriunda do inglês e é um acrônimo de forças (Strengths), Fraquezas 
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Assim, esta 
metodologia torna-se uma ferramenta ideal no processo de gestão e monitoramento do 
turismo de uma determinada localidade, tendo sua autoria creditada a dois professores da 
Harvard Business School: Kenneth Andrews e Roland Christense. (SOUZA DANTAS & SOUZA 
MELO, 2008, p. 120 Apud MELO, 2011). 

A matriz SWOT, DAFO ou FOFA, como é conhecida é uma ferramenta utilizada pela área da 
administração que tem por objetivo a análise situacional da empresa. SWOT que oriunda do inglês 
(strenghts, weaknestes, opportunities and threats), forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é 
uma ferramenta ideal que pode ser utilizada no processo de gestão e verificação da atividade 
turística em um município. É relevante para a vida de uma organização alinhando-se como parte de 
um planejamento. Para tanto a eficácia de uma Matriz SWOT se dará mediante o seu correto 
processo de aplicação, de preferência com base em um planejamento prévio. Segundo o dicionário 
Houaiss (2009) eficácia é a qualidade ou caráter do que é eficaz; segurança de um bom resultado; 
validez, atividade. Nessa perspectiva uma organização necessita assegurar um processo eficaz 
conhecendo seus pontos fortes e fracos a partir de uma análise situacional bem executada. 
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Em âmbito pessoal equiparar-se eficácia ao processo de planejamento é tornar possível a 
realização de um desejo, de uma motivação. A motivação em conhecer um lugar que ofereça 
paisagens deslumbrantes ou instalações turísticas arquitetônicas que vislumbrem um visitante ou 
um viajante, um turista. Ou até mesmo a simplicidade do campo, de maneira rústica, isso irá 
abranger a oferta daquilo que se deseja. 

Para Ruschmann (1997, p. 138) “A oferta turística é constituída da soma de todos os 
produtos e serviços adquiridos ou consumidos pelo turista durante sua estada em uma destinação”. 
A oferta do produto turístico juntamente com a eficácia do mesmo colabora para a volta do turista 
a destinação visitada. O planejamento da oferta turística de núcleos receptores deve considerar o 
desempenho isolado de cada um, integrado a um objetivo geral e cooperado. (RUSCHMANN 1997, 
p. 138).

Muito embora, aplicabilidade da matriz SWOT em destinos turísticos é recente, sua atuação 
como possível método no processo de planejamento turístico é eficaz, pois, possibilita analisar e 
diagnosticar os pontos fortes e fracos, podendo a partir daí traçar meios que solucionem problemas 
do ambiente interno e externo. 

2.3Turismo no litoral sul: O potencial turístico de Canguaretama/RN. 
 Canguaretama é um município localizado no litoral sul do Rio Grande do Norte que possui 

atrativos, entre seus atrativos mais visitados está Barra do Cunhaú, além da capela de Nossa 
Senhora das Candeias que é um santuário beatificado dos mártires do Cunhaú, além do manguezal 
que possibilita passeios ecológicos. 

O município fundado às margens do Rio Pituaçu por volta de 1830, era um povoado 
chamado Uruá, composto por escravos fugidos e nativos. Por volta do século XVII, à capela de Nossa 
senhora das Candeias foi invadida por holandeses, que ocupavam a região. Estando na capela vários 
fiéis, que acabaram mortos pelos holandeses. Posteriormente estes fiéis foram beatificados sendo 
lembrados como mártires do Cunhaú. Onde até hoje é visitado por pessoas que querem conhecer 
um pouco mais da história e da cultura local muitas vezes movidos pela religiosidade. (VIRGINIO e 
TRIGUEIRO, 2014). 

A cultura local é diversifica, com artesanatos, que tem grande influência indígena, pois 
abrange um território indígena além de possuir uma escola da etnia, localizada no Catu dos 
Eleotérios, sendo o único município da microrregião a possuir uma. Além de lendas entre outras 
coisas, porém percebe-se que, a falta de interesse da própria população em explorar melhor a 
cultura do município desvalorizando-a. 

Nesse contexto, a cultura é parte essencial para uma destinação que precisa ser 
fomentada, assim como a infraestrutura turística que necessita de elementos diversos para a 
funcionalidade da mesma. De acordo com o Ministério do Turismo, infraestrutura turística é: 

Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao desenvolvimento da 
atividade turística e que existem em função desta. Compreendem os serviços e os 
equipamentos de hospedagem, alimentação, agenciamento, transportes para eventos, de 
lazer e entretenimento etc. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 
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Para tanto, infraestrutura é a soma dos elementos dos recursos turísticos, dos serviços 
básicos e dos equipamentos turísticos. De acordo com Krippendorf (2001, p. 68) O advento do 
turismo transformou a bela virtude humana da hospitalidade espontânea e gratuita em um ganha 
pão e em uma profissão. Para ilustrar o presente estudo serão abordados alguns itens que compõe 
a infraestrutura do munícipio. 

 Os meios de hospedagem de Canguaretama possuem boa diversidade, sendo 20
no total, distribuídos em 04 tipos: Chalés, Motéis, Pousadas e Resorts. Estando
localizados em Barra do Cunhaú boa parte destes empreendimentos, já que é o
local propicia à prática do turismo, pois dispõe de mais atrativos. São eles:

 Os Meios de Hospedagem do município empregam formalmente mais de 79
pessoas, gerando renda e oportunidades ao mercado de trabalho local.

 Há 281 empreendimentos de alimentação, distribuídos em vários tipos, a saber:
Lanchonetes, Bares, Cafés, Barracas e Restaurantes, que fora do lar estão, em
sua grande maioria, localizados em Barra do Cunhaú.

 Os espaços para eventos no município, por outro lado, estão localizados em
vários espaços de lazer, que também realizam eventos e possuem grande
capacidade para receber um público que varia entre 500 e 5.000 pessoas.
(VIRGINIO e TRIGUEIRO, 2014).

Neste contexto, o potencial turístico do município mostra-se evidente já que possui 
condições favoráveis para desenvolver a atividade turística, pois possui infraestrutura, porém a 
infraestrutura ainda é básica. Deste modo, o processo de planejamento é essencial para contribuir 
com o desenvolver da mesma. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se constitui como uma pesquisa qualitativa, assim também como um 

estudo descritivo-exploratório. Deste modo, foram realizadas pesquisas em documentos, tais como: 
o inventário da oferta turística, livros sobre planejamento turístico, sites da internet, artigos
científicos relacionados com a aplicabilidade da Matriz SWOT.

 Para identificar a área de atuação dos atores sociais extraiu-se de um banco de dados, 
constituído a partir de uma reunião do projeto do plano municipal de turismo do município, 
composto por 74 atores sociais. No que se refere ao escopo de aplicação da matriz SWOT no 
Município de Canguaretama/RN, houve uma oficina com a população local que teve como objetivo 
descobrir quais os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças. Esta oficina foi realizada no 
dia 04 de setembro de 2014 no distrito de Barra do Cunhaú, onde foram elencados 98 itens por 23 
participantes dos seguintes grupos: moradores locais, sociedade civil organizada, iniciativa privada 
e pública.  

Após a realização da referida oficina e para atingir aos resultados esperados, foi realizada 
uma análise dos pontos fortes e fracos. Para tanto, seguiu-se como procedimento de análise dos 98 
itens, a realização de uma triagem dos resultados, onde foram elencados os mais relevantes do 
ponto de vista do desenvolvimento turístico local.  

Para dar embasamento ao presente trabalho também foi realizada uma entrevista com o 
gestor da secretaria de Turismo do Município através de um roteiro, com o intuito de identificar 
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qual a percepção do gestor público do Município que responde pelo turismo e confrontar os dados 
coletados com as necessidades apontadas pelos participantes da oficina. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Atores Sociais 
No planejamento turístico de uma localidade a participação dos atores sociais é parte 

fundamental no processo de desenvolvimento da mesma. Para dar embasamento ao presente 
estudo, atentou-se para a participação dos atores sociais, como pode ser observado no gráfico 01. 

Gráfico 01: Atores Sociais compostos por Iniciativa privada, Iniciativa pública e Sociedade Civil Organizada e 
Comunidade local. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

O gráfico 01 representa o banco de dados do atores sociais envolvidos direta e indiretamente 
com a atividade turística de Canguaretama, composto por 74 pessoas, que destes, 40% representam 
a iniciativa privada do município, a grande maioria está concentrada em Barra do Cunhaú por ser 
conhecida como uma bela praia, atraindo empresários, em parte constituídos por estrangeiros e 
empresários locais que buscam o fomento turístico. São proprietários de Bares e Restaurantes, de 
meios de hospedagens, de passeios e esportes de aventura. 

 Já o poder público do município mostra-se parte interessada no desenvolvimento da 
atividade turística, 22% dos atores cadastrados no banco de dados são do setor público dos setores 
de obras, transporte, meio ambiente, educação, cultura, câmara de vereadores, de turismo. Pode-
se analisar os atores sociais da iniciativa privada é parte fundamental, sendo que estes setores são 
partes fundamentais no processo desenvolvimento da atividade turística e do processo de 
desenvolvimento. 

O desenvolvimento necessita de vários eixos, infraestrutura, marketing, meio ambiente, 
educação, entretenimento entre outros. Porém, a sociedade civil pode mostrar-se atuante neste 
processo de desenvolvimento. No gráfico 24% são sociedade civil organizada e 14% são membros 
da comunidade local tais como: Presidente de ONGs, representantes de associações de moradores, 
comerciantes locais envolvidos indiretamente na atividade turística, donos de escolas.  

Identifica-se que os atores sociais do município de Canguaretama são pessoas que atuam 
direta ou indiretamente com a atividade turística e que são parte de um todo, no processo de 
planejamento da atividade turística. 

INICIATIVA 
PRIVADA

40%

PODER …

SOCIEDADE 
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4.2 Matriz SWOT: A percepção dos atores sociais 
Para se compreender a realidade de uma localidade é necessário, antes de qualquer coisa 

conhecer seus moradores, seus comerciantes o que eles acham, sua opinião sobre o lugar onde 
residem ou atuam. 

Para tanto, a oficina realizada no distrito de Barra do Cunháu em 04 de setembro de 2014 
com membros da iniciativa privada, poder público e sociedade civil organizada e com alguns 
membros da comunidade local, buscou conhecer as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças 
do município onde foram elencados 98 itens que surgiram com a aplicação da Matriz SWOT. Esses 
itens mostraram as debilidades do município em relação ao desenvolvimento turístico, contudo que 
no período da realização da oficina, à frente da secretaria de turismo encontrava-se outro gestor. 

Desta maneira esse estudo apresenta de forma dividida e organizada os itens elencados 
em eixos temáticos para discorrer melhor a descrição e análise dos dados coletados, como pode ser 
observado no quadro 01 na primeira coluna, destacam-se os eixos temáticos no qual os 
participantes elencaram cada item proposto, na perspectiva dos pontos que mais implicam o 
desenvolvimento de uma localidade tais como: Infraestrutura, Marketing, Meio Ambiente, 
Capacitação e Cultura. Na segunda coluna realizou-se uma descrição dos pontos elencados, e na 
terceira coluna optou-se pelos quadrantes da SWOT, a fim de identificar os pontos elencados 
conforme divido os eixos temáticos, com o intuito de apresentar aqueles itens mais citados pelos 
participantes e realizou-se também uma triagem dos itens. 

EIXOS TEMÁTICOS 
ESCRIÇÃO DOS ITENS 

ELENCADOS ANÁLISE SWOT 

INFRAESTRUTURA 

1. Vias de acesso em más 
condições;

2. Falta de saneamento 
básico;

3. Segurança Pública 
insuficiente;

4. Quantidade de leitos em
M.H. insuficientes.

5. Serviços de comunicação 
precários (sinal de internet, 
telefone móvel);

6. Iluminação pública;
7. Bate/volta; 

FRAQUEZA 

MARKETING 

1. Criação de uma marca para 
o município;

2. Belezas naturais;
3. Potencial para roteiros 

turísticos;
4. Turismo de Eventos;
5. Participação no polo Costa 

das Dunas;
6. Sazonalidade 

OPORTUNIDADE/ FRAQUEZA 
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MEIO AMBIENTE 1. Poluição dos recursos
hídricos (rios, mar,
manguezal);

2. Desmatamento do
manguezal;

3. Avanço do Mar;
4. Desenvolvimento acelerado

de municípios vizinhos;

FRAQUEZA/ AMEAÇA 

CAPACITAÇÃO 

1. Oferta de cursos
profissionalizantes
(PRONATEC, SENAC);

2. Parcerias entre instituições
de Ensino tal como IFRN;

3. Projeto Barco escola;

FORÇA 

CULTURA 

1. Território indígena;
2. Patrimônios materiais;
3. Grupos culturais: Chegança,

Coco de roda, Fandango, 
Capoeira, Quadrilhas 
juninas, Toré, Fanfarras;

4. Lendas;

FORÇA 

Quadro 01: Resumo da análise da Matriz SWOT 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Segundo os atores sociais a fraqueza do município, está na infraestrutura, bem como, vias 
de acesso em más condições, falta de saneamento básico, iluminação pública, quantidade de leitos 
em meios de hospedagens insuficientes, os serviços de comunicação são tidos como precários. Os 
atores sociais também elencaram o turismo de bate/volta como uma fraqueza, que é quando turista 
visita uma destinação turística mais não pernoita.  

Toda via, não seria pelo fato de não ter diversificação dos atrativos, além do de sol e praia? 
Poderia ser a deixa para o desabrochar do turismo de eventos. O evento deve ser pensado como 
atividade econômica e social que gera uma série de benefícios para os empreendedores, para a 
cidade promotora, o comércio local, restaurantes e hotéis e para a comunidade. BRITTO e FONTES 
(2002, p.83). Assim como, a criação de uma marca para o destino, potencializando seus atrativos 
naturais e diversificando a oferta e atuando contra o efeito da sazonalidade período da baixa e alta 
estação. 

No entanto, outro ponto elencado pelos atores sociais foi a degradação dos recursos 
naturais do município, que foi dita como realizada pela própria população. A cultura local foi tida 
como diversificada, porém que necessita ser valorizada pelos residentes do município, pois possui 
grupos culturais, patrimônios materiais, lendas. Outro ponto elencado como forte foi a oferta de 
cursos profissionalizantes. 

Conclui-se que o município estudado tem defasagem em sua infraestrutura o que pode 
interferir no seu processo de desenvolvimento da atividade turística, mas pode utilizar de meios 
como os eventos para diversificar a oferta, além de promover ações que valorizem tanto a cultura 
local como seus recursos naturais, por meio da preservação. 
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4.3 A percepção da gestão pública local com relação ao planejamento turístico 
Pretendeu-se saber qual a percepção do Secretário de Turismo referente ao planejamento 

turístico local, através de uma entrevista. Denominado de Gestor. Em primeira pergunta, buscou-se 
conhecer se existem projetos para a área: O gestor discorreu que existem projetos e citou-os: 
Projeto Orla que consiste na organização dos espaços litorâneos de algumas localidades, o projeto 
de ornamentação da orla e seu saneamento, além da reforma do centro de turismo em Barra do 
Cunhaú que teve início na gestão anterior. No que se refere a incentivos financeiros para os 
empresários envolvidos diretamente com a atividade turística, o gestor informou: 

Financeiro na realidade, tem que haver uma parceria com os empresários. Do jeito que está 
o país, mas não possui incentivo financeiro, tem que se fazer projetos para atrair estes
recursos. (GESTOR ENTREVISTADO, 2015).

Com relação à preservação dos atrativos naturais existentes no município e na busca pela 
atração de um turista mais consciente, o gestor falou que sim, é importante, mas não soube 
discorrer mais sobre a pergunta.  Destacando que políticas de preservação e conscientização da 
população local deveriam estar inseridas como projetos. O planejamento turístico é importante, o 
gestor: 

Sim, porque nada sem planejamento vai para a frente, é o essencial de tudo e sem 
planejamento não se chega a um objetivo. (GESTOR ENTREVISTADO, 2015). 

Na pergunta seguinte com o referente tema: Canguaretama está preparada para o 
desenvolvimento turístico de forma sustentável? O Gestor afirmou estar preparada da seguinte 
forma: entre as parcerias da secretária de turismo, secretaria de meio ambiente e o projeto orla, 
por exemplo. Sobre a questão da sazonalidade no município, quando questionado sobre seus 
efeitos e formas de controlá-la o gestor respondeu: 

Existe é importante, pois é da região, para contornar seus efeitos, festival gastronômico, 
campeonato de kite-surf para atrair novos turistas para que este período não seja tão baixo. 
(GESTOR ENTREVISTADO, 2015). 

Na percepção do gestor sobre quais ou qual a principal força do município: O gestor 
destacou que entre as forças do município estão: o turismo religioso e as belezas naturais, dentre 
as fraquezas a falta de saneamento básico, a falta de segurança, o desmatamento e as vias de acesso 
em más condições. Percebe-se que os pontos elencados pelo gestor estão interligados com os 
elencados pelos participantes da oficina realizada com os atores sociais e já apresentada como 
resultados desse trabalho. Quanto às ameaças o gestor ressaltou que não considera o crescimento 
de municípios vizinhos uma ameaça. No entanto, se o destino propuser um produto diferenciado 
irá atrair o turista mais facilmente apesar de não relatar que produtos seriam esses.  
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Conclui-se que o presente estudo mostrou que matriz SWOT é importante no processo de 
planejamento do ambiente interno e externo de um município no caso Canguaretama/RN e que a
partir dele é possível conhecer as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do 
destino e contribuir com o seu processo de planejamento turístico. 

Na dimensão analisada, identificou-se quais as áreas de atuação dos atores sociais 
envolvidos direta e indiretamente. Sendo assim, pode-se perceber que para o município de 
Canguaretama desenvolver a atividade turística serão necessárias ações do poder público, da 
iniciativa privada e da população local.  

Identificou-se também, a partir da análise situacional (SWOT) que o grande impasse para 
fomento turístico local se dá por meio da infraestrutura deficiente do município, além de 
necessitar de políticas de conscientização e preservação dos recursos naturais. Deve-se buscar 
valorizar a cultura local e continuar incentivando a capacitação de sua mão-de-obra. 
Ressaltando que a infraestrutura do município é deficiente não apenas a prática turística, mas, 
em qualidade para a sua população. Sugere-se projetos que se voltem para a melhoria de alguns 
pontos citados acima.  

A percepção do gestor a frente da secretaria de Turismo do município na qual buscou-se 
conhecer, e identificou-se que a gestão pública local conhece os pontos fortes e fracos da 
sua localidade, assim também como tencionam projetos para o desenvolvimento turístico, visam 
uma oportunidade nos eventos, como forma de contornar os efeitos da sazonalidade turística. 
Sendo assim os objetivos propostos foram atingidos com êxito, diante do trabalho desenvolvido 
sugerem-se novos estudos, mais aprofundados sobre a temática. 
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ANÁLISE DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ENGENHO CUNHAÚ ENQUANTO 
ATRATIVO TURÍSTICO HISTÓRICO-CULTURAL E RELIGIOSO 
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RESUMO 

O artigo pretendeu analisar o potencial turístico do 
Engenho Cunhaú por meio de um levantamento dos 
aspectos histórico-culturais que o tornam um atrativo 
diferenciado. Além disso, se realizou um diagnóstico 
da situação do atrativo e algumas reflexões sobre os 
possíveis impactos do desenvolvimento do turismo 
no local. A pesquisa é do tipo exploratório-descritivo, 
com abordagem qualitativa. É bibliográfico e 
documental, tendo ainda a observação como método 
de levantamento de informações. A coleta de dados 

ocorreu entre 23 de agosto e 06 de setembro de 2015 
e o método de análise de dados foi a análise de 
conteúdo. Dentre os principais resultados, observou-
se que o Engenho Cunhaú possui significativo 
potencial para ser transformado em atrativo turístico. 
Foi diagnosticado também forte carência de 
infraestrutura geral e equipamentos turísticos para o 
desenvolvimento da atividade e algumas reflexões 
sobre os impactos positivos e negativos foram 
realizadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo histórico-cultural, Turismo religioso, Engenho Cunhaú. 

ANALYSIS OF THE TOURIST POTENTIAL OF CUNHAÚ ENGINEERING AS 
ATTRACTIVE TOURIST HISTORICAL-CULTURAL AND RELIGIOUS

ABSTRACT 

The article aims to analyze the tourism potential of 
Ingenio Cunhaú through a survey of historical and 
cultural aspects that make it a distinctive appeal. In 
addition, it conducted a diagnosis of attractive 
situation and some thoughts on the possible impacts 
of tourism development on site. The research is 
exploratory and descriptive, with a qualitative 
approach. It's bibliographic and documentary, also 
taking notice as information gathering method. Data 

collection took place between August 23 and 
September 6, 2015 and the data analysis method was 
content analysis. Among the main results, it was 
observed that the Engenho Cunhaú has significant 
potential to be turned into a tourist attraction. It was 
diagnosed too serious shortage of general 
infrastructure and tourist facilities for the 
development of activity and some thoughts on the 
positive and negative impacts were realized.

KEY-WORDS: Historical and cultural tourism, religious tourism, Engenho Cunhaú. 
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1 INTRODUÇÃO

O turismo religioso se apresenta como um dos segmentos que mais acendem ultimamente 

no Brasil. Segundo dados da EMBRATUR, 15 milhões de brasileiros se dirigem anualmente a 

destinos religiosos (MAIO, 2013). O turismo religioso pode contribuir para a valorização do 

cuidado espiritual, na preservação de culturas e monumentos históricos, tendo em vista que a 

demanda de turistas para fins de turismo religioso dá-se a locais históricos, muitas vezes 

patrimônios tombados pelas entidades responsáveis. 

Para esse segmento, associado ao histórico-cultural, o município de Canguaretama dispõe 

do Engenho Cunhaú. Este se caracteriza como um importante símbolo da história, economia, 

cultura e religião do RN, tanto que é reconhecido como patrimônio da humanidade. E mesmo com 

todo esse potencial, não é explorado para fins turísticos, o que poderia, por sua vez, contribuir de 

forma significativa para, entre outras coisas, desenvolvimento da região e melhoria da qualidade 

de vida da população local. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar o potencial do Engenho Cunhaú 

enquanto atrativo turístico. Assim como diagnosticar a situação atual do atrativo em potencial e 

refletindo sobre os eventuais impactos positivos e negativos para a localidade. 

1.1 Objetivos 

 Analisar o potencial turístico do Engenho Cunhaú enquanto atrativo turístico

Histórico-Cultural e Religioso.

 Diagnosticar o potencial atual do atrativo Engenho Cunhaú.

 Roteirizar o Engenho Cunhaú para as empresas de turismo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Araújo(2013), o desenvolvimento dos programas e projetos no turismo envolve 

parceria entre os governos e da iniciativa privada, compreendendo também o terceiro setor. 

Dessa forma deve haver lugar para a atuação de pesquisadores e profissionais de áreas 

diversificadas do conhecimento e da formação, capazes de dar novos rumos não só ao turismo, 

mas à economia como um todo. Cunha(2008), afirma que as potencialidades da evolução do 

turístico de um local são funções dos recursos investidos, mas o seu desenvolvimento depende da 

capacidade de os valorizar e da criação de novos atrativos, de maneira cada localidade ou cada 

recurso dispõe de um potencial que difere de outro em vários aspectos que necessitam de ser 

avaliados.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é exploratório e descritivo, com abordagem analítica qualitativa. Além disso, é 

caracterizado como bibliográfico e documental. A observação foi outro método utilizado para 

levantamento de informações. A pesquisa foi baseada nos estudos de Maio (2003) e Araújo 

(2013). Para o diagnóstico, foi utilizado um roteiro padrão de avaliação previamente desenvolvido. 

O processo de observação do local ocorreu no período entre 23 de agosto e 06 de setembro de 

2015. O método de análise dos dados foi a análise de conteúdo. 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Contextualização histórica do Engenho Cunhaú 

O Engenho Cunhaú está localizado no município de Canguaretama-RN a 80 km da capital, 

Natal. É possível afirmar que a história envolvendo o patrimônio material e imaterial deste 

monumento é de grande relevância para a comunidade nativa, como também para a população 

do RN, por ter sido palco de momento histórico ímpar do RN, o Massacre de Cunhaú. 

Em 07 de julho de 1603, assumiu o governo da capitania do Rio Grande o senhor, Jerônimo 

de Albuquerque, em 1604, o senhor do Rio Grande, concedeu aos seus filhos Antônio e Matias de 

Albuquerque, cerca de 5 mil braças de terra (equivalendo em torno de 11.000 metros quadrados), 

da várzea de Cunhaú, com esse ato, logo surgiu as margens do rio Cunhaú, o primeiro e maior 

engenho da região, o engenho Cunhaú, um cenário de futuros fatos marcantes na história Norte-

rio-grandense. Com a desenvoltura notável daquele engenho, várias edificações foram feitas em 

torno do rio, a casa grande, o engenho e a capela de Nossa Senhora das Candeias. Em 11 de 

fevereiro de 1618, faleceu nas terras do seu engenho Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 

sepultado na capela de sua propriedade, onde nos dias atuais encontram-se ainda visível a 

tabuleta com suas iniciais. (MEDEIROS FILHO, 2002)  

Em 1630, o engenho tornou-se o principal núcleo econômico da capitania do Rio Grande 

produzindo em torno de 6 a 7.000 arrobas (88 a 103 toneladas) de açúcar por ano, o engenho 

contava com cerca de 60 a 70 homens e suas famílias. No período do domínio holandês no 

nordeste Brasileiro, o engenho de Cunhaú foi confiscado pela coroa holandesa passando por 

diversos proprietários, após a expulsão dos holandeses o domínio do engenho voltou as mãos da 

família Albuquerque permanecendo até a terceira década do século XVII. (MEDEIROS FILHO, 2002) 

A capela de Nossa Senhora das Candeias, edificada por Jerônimo de Albuquerque, primeiro 

senhor de Cunhaú (qual sepultado naquela igreja), na fundação do engenho em 1604, o primeiro 

engenho construído em território potiguar foi palco do massacre a comunidade de Cunhaú, na 
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manhã de 16 de julho de 1645, este episódio é considerado um dos mais trágicos da história do 

Brasil. (MEDEIROS FILHO, 2002)  

Em 1645, a capitania do Rio Grande, com grande número de católicos, tendo duas 

comunidades Paroquiais, a de Natal e a de Cunhaú, era dominado pelos holandeses protestantes 

calvinistas. Jacob Rabbi, um alemão chegou ao Brasil-colônia em 15 de julho daquele ano a serviço 

do governo holandês, esse, porém, já era conhecido pelos moradores daquela região, o qual havia 

passado por lá anteriormente, escoltado por tropas dos índios Tapuias, uma das tribos aliadas a 

coroa holandesa. No dia seguinte, 16 de julho de 1645, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia de 

festa na Igreja, como de costume os fiéis católicos se reuniram para celebrar à eucaristia naquela 

manhã e foram Igreja de Nossa Senhora das Candeias. O pároco de Cunhaú, padre André de 

Soveral, começou a celebração da missa, no dia anterior os fiéis foram avisados para não 

celebrarem, ordens de Jacob Rabbi. Depois do momento da elevação do Corpo e Sangue de Cristo, 

rito celebrado durante a missa, as portas da capela foram fechadas, dando-se início ao massacre 

de Cunhaú, pelos índios Tapuia, Janduís e Potiguares ordenada por Jacob Rabbi aquela 

comunidade, logo a notícia sobre atrocidade se espalhou pela capitania. Em julho de 2000 os 

mártires foram beatificados em solenidade no Vaticano pelo Papa João Paulo II. A capela estava 

em ruínas até 1985, quando foi restaurada. 

Diagnóstico e potencialidade turística do local 

Das observações, é possível concluir que a atividade turística desenvolvida no local não 

demonstra grande relevância para a economia do atrativo e do destino. O cenário encontrado 

consiste em incipiente desenvolvimento turístico do lugar. Este, por sua vez, não conta com 

infraestrutura básica adequada para receber visitantes, como também carece de infraestrutura 

especializada no atendimento aos turistas. Os problemas de acesso ao lugar, como também a 

própria deficiência na acessibilidade, podem ser apontados como um dos maiores fatores que 

prejudicam a possibilidade de maior fluxo de turistas ao atrativo. A carência de um guia 

especializado no contexto histórico-religioso que apresente o engenho e discorra sobre o episódio 

que marcou o estado deste então, é outro problema observado.  

O desenvolvimento de planos, programas e projetos no setor de turismo envolve a criação 

de parcerias entre governo, em suas diversas instâncias, e a iniciativa privada, abrangendo 

também, organizações do terceiro setor. Do mesmo modo, deve haver espaço para a atuação de 

estudiosos e profissionais de áreas diversas de conhecimento e formação, capazes de dar novos 

rumos não só ao turismo, mas à economia como um todo (ARAUJO, 2013). 

Nesse sentido, incluir o atrativo turístico em potencial Engenho Cunhaú no roteiro das 

empresas de turismos (agências de viagens), viabilizando ao local uma infraestrutura adequada 

para recepcionar a demanda turística deve ser preocupação dos stakeholders mencionados no 

parágrafo anterior. Dessa forma, é interessante que sejam propostos e executados projetos de 

infraestrutura básica, como também próprias do turismo e hospitalidade. 
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Reflexões sobre os possíveis impactos do desenvolvimento turístico do local 

Concluídas as observações sobre a infraestrutura turística, é possível refletir sobre os 

pontos positivos e negativos que essas intervenções poderão trazer ao município de 

Canguaretama. Os benefícios que podem ser ressaltados são os econômicos e socioculturais. A 

economia municipal poderá contar com mais uma esfera no mercado comercial de serviços e o 

aprimoramento do turismo da cidade, trazendo renda extra para a população local e das cidades 

vizinhas. No que diz respeito aos impactos socioculturais, é possível citar a conscientização da 

população e preservação do patrimônio histórico e cultural do município, por meio da valorização 

dos prédios históricos tombados. Dentre os malefícios para a localidade originados no 

planejamento inadequado podem ser mencionados a degradação do meio ambiente 

circunvizinho, deterioração do patrimônio pelos turistas e visitantes, prejuízos aos agricultores que 

retiram sua renda da terra do engenho.  

5 CONCLUSÃO

Da pesquisa, conclui-se que o Engenho Cunhaú possui significativo potencial para ser 

transformado em atrativo turístico. Foi diagnosticado também forte carência de infraestrutura 

geral e equipamentos turísticos para o desenvolvimento da atividade, como também por meio do 

desenvolvimento turístico alguns impactos positivos e negativos podem ser ocasionados. 

Figura 1: Capela do morticínio dos mártires de Cunhaú em Canguaretama-RN, tombada pelo 
patrimônio histórico. 
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Figura 2: Imagem original de Nossa Senhora das Candeias, tombada pelo patrimônio histórico. 
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RESUMO 

O presente artigo consiste em um Estudo de caso 
realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), no campus Natal-
Central, com o objetivo de verificar o processo 
licitatório da previsão orçamentária a 
responsabilidade ambiental na aquisição das placas 
fotovoltaicas no IFRN - Campus Natal-Central, do 
Pregão Eletrônico 28/2014, no qual apresenta o 
procedimento licitatório para aquisição das placas 
fotovoltaicas (solares), identificando os impactos 

dessa compra associados a conceitos de orçamento 
público, no qual se estima a eficiência econômica das 
placas, licitação verificando a modalidade utilizada e 
os passos para o processo licitatório, e a 
responsabilidade ambiental existente, considerando 
essa compra como uma das ações de sustentabilidade 
prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) que o instituto proporciona para se desenvolver 
sem trazer danos ao meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Orçamento, Licitação, Sustentabilidade, Responsabilidade Ambiental. 

BIDDING ON PHOTOVOLTAIC PLATES ACQUISITION: A CASE STUDY IN IFRN 

KEY-WORDS: Budget, Procurement, Sustainability, Environmental Responsibility. 

ABSTRACT 

 This article consists of a case study carried out at the 
Federal Institute of Science and Technology of Rio 
Grande do Norte ( IFRN ) , Natal - Central campus , in 
order to verify the bidding process of budget 
forecasting environmental responsibility in the 
acquisition of the plates photovoltaic in IFRN - 
Campus Natal-Central, the Electronic Auction 
28/2014 , which presents the bidding process for the 
acquisition of presents the bidding process for the 
acquisition of purchase associated with public budget

concepts , in which an estimated economic efficiency 
plates , bidding checking the mode used and the steps 
to the bidding process , and the existing 
environmental responsibility, considering this 
purchase as one of the sustainability actions provided 
for in the Institutional Development Plan (IDP ) that 
the institute provides to develop without bringing 
damage to the environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

institucionalidade dada pelos termos da Lei nº 11.892/2008, faz parte da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, vincula-se ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de 

autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. 

De organização pluricurricular, o IFRN oferece um ensino público, laico, gratuito e de 

qualidade. Oferta, nesse sentido, cursos em sintonia com a função social que desempenha, visando 

a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Apresenta, para 

tanto, um currículo organizado a partir de quatro eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia. O 

IFRN busca sempre realizar ações visando à sustentabilidade, dando ênfase as questões ambientais, 

na qual tem tido bastantes discussões sobre a importância dessa temática.  

A Usina fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável, cuja participação é crescente 

na matriz energética brasileira. Mais do que uma fonte alternativa, a energia fotovoltaica é uma 

opção viável e promissora para complementar e ampliar a geração de eletricidade no Brasil.  

Os sistemas fotovoltaicos podem gerar eletricidade em qualquer espaço onde for possível 

instalar um painel fotovoltaico. Além de termos condições climáticas e o espaço territorial do país 

são muito favoráveis às novas energias. O uso de uma energia renovável é uma estratégia não só 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas para consolidar um desenvolvimento 

econômico baseado em tecnologias que não prejudicam o planeta.  

Tendo em vista isso, o objeto de estudo se baseia na aquisição das placas fotovoltaicas no 

IFRN - Campus Natal-Central, que se inicia com a previsão orçamentária até a instalação, verificando 

a modalidade de licitação escolhida e a responsabilidade ambiental inerente a essa aquisição.  

Considerando que o IFRN vem desenvolvendo ações de sustentabilidade e buscando ampliar 

o uso de fontes renováveis de energia elétrica na Instituição, tendo em vista a necessidade mundial

de redução dos impactos ambientais e redução da despesa com o consumo de energia elétrica,

justificando a aquisição de micro geradores fotovoltaicos 25kWp, para implantação nos Campi

Natal-Central.

Diante do exposto, os pesquisadores por meio deste projeto, verificou o processo licitatório 

da previsão orçamentária a responsabilidade ambiental na aquisição das placas fotovoltaicas para 

o IFRN – Campus Natal-Central.

2 REVISÃO BIBIOGRAFICA 

2.1 Orçamento Público 

Segundo Carvalho (2014), o orçamento público brasileiro representa o ato pelo qual o Poder 

Legislativo aprova e autorizam aos demais Poderes (Executivo, Judiciário, Ministério Público e o 

próprio Legislativo), por um período de tempo determinado, a realização de despesas para o 
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andamento dos serviços públicos além de outros fins previstos em políticas econômicas, bem como 

prevê a arrecadação de receitas para cobrir os gastos necessários ao atendimento das demandas de 

governo e dos seus administradores.  

Assim como nós cidadãos, recebemos dinheiro, através de variadas fontes como: salário, 

aluguéis, prestação de serviços, e gastamos dinheiro com alimentação, prestação de carro etc., no 

Estado também existe esse funcionamento, em que a entrada de recursos são chamada de receitas 

nas quais são provenientes dos tributos (Impostos, Taxas e Contribuições) e a saída dos recursos 

denominado de despesas que a administração tem com as obras que realiza, pagamento dos 

funcionários, etc. O orçamento público é uma ferramenta do planejamento e da realização das 

finanças do Estado, intrínseco a previsão das receitas e fixação das despesas. 

 O Orçamento Público é um documento em que se é elaborado incialmente pelo poder 

Executivo e entregue ao poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei, contendo 

a previsão da arrecadação de receitas federais para o ano seguinte e a previsão da realização de 

despesas dos programas do governo. 

O estado é quem regula toda a organização política e tem como objetivo de atender as 

demandas e necessidades da sociedade, e todas as atividades do governo tem que estar 

obedecendo aos princípios da constituição, sempre buscando a eficiência e utilizar os recursos da 

melhor maneira, sendo assim, de acordo com Carvalho (2014. p.4): 

Em qualquer atividade ou ação pública é regra fundamental que o Estado moderno e seus 

Poderes constituídos devem organizar e exercer suas atividades com ação planejada, 

transparente e responsável, observando sempre o binômio custo-benefício e o princípio 

constitucional da economicidade, objetivando alcançar o pleno desenvolvimento 

econômico, social e o bem-estar de seu povo. 

O Estado para a execução dos programas de governo e realização de um bom 

aproveitamento dos recursos disponíveis se faz necessário que haja o planejamento com intuito de 

atender as suas finalidades e cumprir com suas obrigações. E esse planejamento, consoante as 

regras atuais se concretizam por meio dos instrumentos de planejamento da administração pública: 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), em 

que são previstas na Constituição Federal de 1988, na Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF nº 

101/2000 e na Lei nº 4.320/1964.   

A previsão das receitas se refere aos recursos que entram nos cofres públicos. Quanto a sua 

classificação econômica ela se divide em receita corrente e receita de capital. As receitas correntes 

são os recursos para financiar a principio, despesa corrente (custeio da maquina pública). Como 

exemplos têm-se: Multas, juros, impostos, taxas, contribuições, aluguéis, dividendos etc. Já as 

receitas de capital se constituem nos recursos financeiros oriundos da constituição de dívida 

(operações de créditos), da conversão em espécie de bens e direitos (alienações).Por exemplo: 

operação de credito (empréstimos), alienação de bens, amortização de empréstimo (recebimentos 

dos empréstimos concedidos), transferências de Capital, etc. Em contra partida, existem as 

despesas, que são obrigações de desembolso financeiro por parte dos cofres públicos com o 

objetivo de financiar as ações do governo. 
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Com a previsão das receitas e fixação das despesas, o governo após a arrecadação, se 

encontra propicio para realizar suas ações, obras, alienações, serviços e adquirir seus bens. E para 

isso é necessário a utilização do instrumento permitido pela constituição para a aquisição de bens 

e serviços da administração pública, denominado de Licitação. 

2.2 Licitações 

Para Marinela (2013, p.353): “Licitação é um procedimento destinado à seleção da melhor 

proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam contratar com a Administração Pública”. 

Esta ferramenta baseia-se na ideia de competição entre os que querem negociar com a gestão 

pública, de forma isonômica.  

A licitação se traduz no procedimento constitucionalmente positivado para garantia da 

competição igualitária entre aqueles que podem oferecer determinados serviços, bens e realizar 

obras à Administração Pública, bem como para a aquisição e alienação de bens, nos termos do art. 

37º, XXI: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

O procedimento licitatório deve ser executado seguindo a alguns princípios constitucionais 

e também da lei que o regulamenta a Lei nº 8.666/1993. Dentre as formas de licitação, a Lei nº 

8.666/1993, no seu art. 22º, traz consigo as modalidades de licitação, dentre elas estão: 

Concorrência, Tomada de preço, Convite, Concurso e Leilão. Contudo posteriormente emerge de 

acordo com a lei 10.520/92 o Pregão, e após a sua forma eletrônica denominada Pregão Eletrônico. 

2.2.1 Pregão Eletrônico 

Uma nova modalidade foi instituída denominada de “Pregão”, tendo como finalidade 

aperfeiçoar o regime da licitação, permitindo a ampliação de oportunidades para participação nas 

licitações, além de contribuir para a desburocratização dos procedimentos para a habilitação e 

proporcionando redução de despesas e celeridade nas aquisições. 

 A medida provisória nº 2026, de 04 de maio de 2000, expandiu a utilização do pregão aos 

órgãos e entidades da União, segundo o seu art. 2°: 

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 

promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, 

em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. 

Após algumas reedições, foi convertida por meio da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002, que 

estendeu seu uso, admitindo, hoje, em todas as esferas e ordens políticas, no âmbito federal, 

estadual ou municipal, além de ser uma das mais utilizadas atualmente. Essa lei traz consigo no 

artigo 2º, §1 a possibilidade de o pregão ser realizado por meio do uso das novas tecnologias 
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eletrônicas para sua concretização e realização, tendo como consequência a redução de custos e 

facilitando a participação de maior número de competidores, ampliando sua atuação. 

A partir desse instrumento que a lei oferece, realizou-se a sua regulamentação para âmbito 

federal, por meio do Decreto nº 5.450, no qual foi publicado no dia 01 de junho de 2005, o Pregão 

Eletrônico, como tipo de licitação de menor preço. Consoante Marinela (2013), realiza-se o pregão 

em sua forma eletrônica quando a disputa para o fornecimento de bens e serviços comuns for feita 

a distância, em sessão pública, por meio do sistema que promova a comunicação pela internet.  

O pregão foi introduzido pelo fato de possuir inúmeras vantagens para o processo, tais como 

celeridade e agilidade para as aquisições da administração pública, otimização de recursos, maior 

transparência, redução de custos aos fornecedores, além de dinamismo e interação entre os 

sistemas. 

2.3 Responsabilidade Ambiental 

 Além de o pregão eletrônico trazer benefícios ambientais, por ser realizado todo o 

procedimento através do sistema de informação, minimizando assim, os elementos que degradam 

o meio ambiente, também existe uma instrução que serve como suporte para as aquisições.  A

instrução normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, dispõe critérios de sustentabilidade ambiental

na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública direta,

autárquica e fundacional. Devendo assim a entidade considerar os processos de extração ou

fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. (Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão – MPOG, 2010). Além disso, disponibilizamos de licitações sustentáveis na qual

ajudam a administração pública a promover a responsabilidade socioambiental nas suas compras,

à aquisição de produtos e serviços sustentáveis que são importantes para a conservação do meio

ambiente.

  Apresentando uma melhor relação custo/benefício a médio ou longo prazo quando 

comparadas às que se valem do critério de menor preço, e faz parte de um dos eixos temático da 

Agenda Ambiental da Administração Pública que é um programa que visa implantar a 

responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da administração 

pública. O programa tem como princípios a inserção dos critérios socioambientais nas atividades 

regimentais, que vão desde uma mudança nos investimentos, compras e contratação de serviços 

pelo governo até a uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados, 

além de promover a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

A administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, traçando estratégias inovadoras que façam repensar os atuais padrões de 

consumo, os objetivos econômicos, inserindo ou reconstruindo o papel social e ambiental. Para isso 

as instituições públicas têm sido encorajadas a implementar iniciativas e desenvolver programas e 

projetos que promovam a discussão sobre o desenvolvimento e a adoção de uma política de 

responsabilidade socioambiental nos setores públicos.  

Criada em 1981, a Lei nº 6.938, da Política Nacional do Meio Ambiente é considerada um 

marco histórico no desenvolvimento do direito ambiental, estabelecendo definições legais sobre os 
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temas: meio ambiente degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos 

ambientais. Esta lei instituiu, entre outros, um importante mecanismo de proteção ambiental. 

Com a lei que trata do uso racional de energia, foi criada na perspectiva de contribuir para 

uma eficiência energética índices de consumo máximo e mínimo de energia o programa de 

etiquetagem, sob coordenação do órgão regulador Inmetro, utilizando o selo PROCEL, que tem 

como objetivo promover o combate ao desperdício de energia elétrica e de ser uma referência na 

compra pelo consumidor, destinada a produtos ou equipamentos na área de iluminação, nacionais 

ou estrangeiros que apresentem características de eficiência e qualidade conforme os padrões pré-

estabelecidos.   

Para atender a responsabilidade social e ambiental, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) implantou o Projeto Campus Verde – Gestão Ambiental, 

com diversas ações, incluindo a coleta seletiva, que visam contribuir para o consumo consciente e, 

consequentemente, a preservação ambiental. Uma das propostas de implantação do Campus Verde 

é um projeto base de energia renovável que está sendo implantado nos Campus para amenizar o 

impacto com a energia elétrica. 

3 METODOLOGIA 

Iniciamos a trajetória metodológica deste estudo de caso pela escolha do tema. Conforme 

Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange 

tudo em abordagens especificas de coletas e análise de dados. Observamos a importância do tema 

considerando o cenário atual das demandas por energias mais limpas, bem como as contribuições 

que trariam para o IFRN.  

  Realizamos a pesquisa documental, no qual foram verificados documentos pertinentes, 

como o processo n°23421.032195.2014-13 referente ao pregão 28/2014, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Leis. A pesquisa bibliográfica no qual se obteve conceitos e 

embasamento para alinhar com a realidade do IFRN, através de livros e artigos, Além da pesquisa 

de campo, realizada por meio de entrevistas com o diretor de Licitações e de Administração do IFRN.  

Consideramos que este artigo foi elaborado por meio de um estudo de caso desenvolvido em uma 

disciplina existente no IFRN denominado de Projeto Integrador II. 

4 RESULTADOS 

4.1 ORÇAMENTO PÚBLICO 

A previsão de compra mínima de 5 (cinco) Usinas representa um custo estimado da ordem 

de R$ 1.206.044,00 (um milhão, duzentos e seis mil, quarenta e quatro reais) cada. Os recursos para 

o atendimento da despesa estavam programados para o exercício 2014, através de dotação

orçamentária cuja programação aconteceu à conta do Termo de Cooperação 1858, NC

2014NC000281, PTRES 60739, Fonte 112915082, ND 449052, PI FPP09P4000P, e Termo de

Cooperação 1741, NC 2014NC000280, PTRES 60739, Fonte 112915082, ND 449052, PI
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QPP09P4001P. A partir do detalhamento de despesas consultado no portal da transparência, o 

Natal-Central até o presente momento, adquiriu 3 (três) unidades gerador: projeto, autorização, 

treinamento, fornecimento e instalação de micro geradores fotovoltaico para a demanda de 

geração de 25 kWp, conforme descrito no detalhamento, essas três unidade custará para o IFRN 

Natal-Central o valor total de R$ 575.250,00 (quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta 

reais), e valor unitário de R$ 191.750,00 (cento e noventa e um mil, setecentos e cinquenta reais). 

Segundo o Diretor de Administração do Campus Natal-Central, o senhor Francisco Pontes, 

atualmente o Campus Natal-Central tem uma despesa mensal de energia no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), e que a usina fotovoltaica instalada no campus estudado reduzirá 

aproximadamente 10% (dez por cento) na conta de energia, ou seja, uma economia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) ao mês, quando as usinas iniciarem seu funcionamento. Ainda relatou que nos 

próximos 4 (quatro) anos, serão investidos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em energia 

solar e a perspectiva de economia chegará a 50% (cinquenta por cento). 

4.2 LICITAÇÃO 

O processo licitatório iniciou primeiramente pela necessidade abordada no PDI, com ações 

de sustentabilidade e uso eficiente dos recursos públicos. Após essa preocupação veio à fase de 

planejamento, onde foi realizado o levantamento das necessidades dos Campi, para que se 

iniciassem os procedimentos da licitação, composta por duas fases, a fase interna que contempla 

os procedimentos formais, elaboração do edital e a definição do tipo e modalidade da licitação. Por 

outro lado, temos a fase externa que se constitui da publicação do edital, e com algumas subfases 

nela contida como: habilitação/ apresentação de propostas e documentos, classificação e 

julgamento, homologação e adjudicação 

Para o pregão 28/2014, utilizou-se o tipo de licitação menor preço e modalidade pregão 

eletrônico, pelo sistema de registro de preço. De acordo com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 

art. 15, inciso II, as licitações por registro de preço, a contratante não se obriga a adquirir os itens 

cotados em sua totalidade.  

A instituição recebeu seus recursos oriundos da LOA no qual realizou o processo licitatório 

para contratação de empresa especializada para fornecimento de micro gerador fotovoltaico, para 

atender as necessidades dos Campi Natal-Central e São Gonçalo do Amarante, com o valor estimado 

conforme planejado das 5 (cinco) usinas na pesquisa de preço, de R$ 6.030.220,00 (seis milhões, 

trinta mil e duzentos e vinte reais). O pregão eletrônico 28/2014, foi realizada a licitação, tendo 

como proposta vencedora o valor estimado global em R$ 5.398.750,00 (cinco milhões, trezentos e 

noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais), da empresa ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A, o 

valor citado é para atender a necessidade de dois Campi. 

A empresa habilitada foi ALSOL Energia Renováveis, a qual no processo declarou que o valor 

total da proposta vencedora, está incluso todos os custos e despesas necessários para a prestação 

dos serviços do objeto de estudo, desde as despesas com mão de obra, taxas ou quaisquer outras 

despesas. 
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4.3 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

O IFRN como uma entidade que busca sempre inovações para as diversas áreas, seja ela 

tecnológica, de ensino, pesquisa e inclui-se também o âmbito do meio ambiente, no qual 

desenvolve ações de sustentabilidade, utilizando dos meios disponíveis para usar os recursos de 

maneira eficiente e levando em consideração as questões ambientais, tendo em vista a importância 

dessa área.  

O nosso objeto de estudo consisti em como se deu a aquisição das placas Fotovoltaicas 

(solares) no IFRN – Campus Natal-Central, na qual transforma a energia solar em energia elétrica e, 

interligada diretamente a Cosern, irão possibilitar descontos proporcionais na conta de luz, 

beneficiando os dois aspectos, tanto econômico quanto o ambiental, haja vista que é fonte limpa, 

renovável e que não degrada ao ambiente.  

O selo PROCEL, abaixo mostra a eficiência energética do produto, bem como indica que o 

mesmo tem a responsabilidade com o meio ambiente e se preocupa na produção dos seus produtos. 

Com isso a empresa ALSOL segue a instrução normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 e obedece 

aos critérios para a obtenção do selo de eficiência e fornece produtos dentro das normas 

ambientais. 

Figura 1: Selo de eficiência PROCEL da placa fotovoltaica. 

Fabricante Marca Modelo Área 
(m2) 

Potência 

(W) 

Corrente 

Impp (A) 

Produção 

(kWh/mês) 

Eficiência 

(%) 

Peso 

(Kg) 

Classificação 

YINGLIN YINGLIN YL245P-29b 1,63 245 8,11 30,63 15,0 19,1 A 

Fonte: Retirado do processo 23421.032195.2014-13, referente ao pregão 28/2014. 
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Portanto, temos que essas políticas foram as diretrizes necessárias no qual influenciaram, 

ou até mesmo deram força para a aquisição das placas fotovoltaicas, em relação ao seu contexto 

no ambiente e seus benefícios que elas trazem para o instituto. 

5 CONCLUSÃO 

Mediante os levantamentos de dados colhidos, nas entrevistas realizadas com os diretores 

de licitação (Reitoria), e de administração (Campus Natal-Central), além de todos os estudos 

bibliográficos alinhados e de como ocorre todo o processo, do início ao término, concluímos que as 

placas solares foram instaladas no campus Natal- Central, no entanto, não se encontra em 

funcionamento, por essa razão não tivemos informações suficientes para tentar mensurar a 

eficiência que proporciona essas placas, mas apenas uma estimativa de economia em torno de 10% 

nas despesas atuais com energia, e que a previsão para o inicio de seu funcionamento estava 

prevista para o fim do mês de agosto de 2015. Além disso, não foram constatados nenhum impacto 

negativo das placas, mediante as informações obtidas, apenas informações favoráveis, pela 

utilização do sol, fonte inesgotável e limpa. Observamos também que todo o processo licitatório ele 

ocorre de maneira centralizada e toda a decisão referente a licitações acontece na reitoria. 

Portanto, percebemos que embora as placas não estejam ativas, sua aquisição e seu 

momento de funcionamento quando ocorrer trará benesses para o instituto, tanto em economia 

energética referente aos gastos, quanto para a área ambiental, utilizando uma maneira sustentável 

e viável para o instituto, pois a partir da economia, o recurso poderá ser empregado em outras áreas 

de pesquisa, ensino e extensão. Além disso, pode proporcionar até mesmo maior possibilidade de 

trabalho, para manutenção das placas, e para começo de estudos mais aprofundados sobre esse 

assunto, considerando que é um tema recente e poucos estudos existem dessas placas 

fotovoltaicas. Considerando que houve a verificação do processo licitatório da previsão 

orçamentária a responsabilidade ambiental da aquisição das placas fotovoltaicas no IFRN- Campus 

Natal-Central. 
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RESUMO 

A Administração Pública vem sofrendo alterações do 
seu sistema de gerenciamento, para atender de 
maneira satisfatória as demandas da população. Nessa 
perspectiva, a gestão dos serviços educacionais em 
instituições públicas de ensino precisa ser ofertada da 
melhor forma possível, garantindo que atendam às 
necessidades e desejos da população. Portanto, o 
objetivo desta pesquisa foi analisar os fatores sociais, 
pessoais e psicológicos que influenciam na escolha do 
cidadão-usuário dos serviços do IFRN Campus Natal - 
Central. A metodologia utilizada foi do tipo descritiva 
e quantitativa, com o uso de análise fatorial 
exploratória. O campo de aplicação do instrumento de 
pesquisa se restringiu ao Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus 
Natal - Central e a população-alvo foram formados 
pelos discentes dos cursos superiores que compõem 
as turmas que ingressaram no ano de 2014. Dentre os 
resultados encontrados se observaram que os fatores 
que influenciam na escolha do cidadão-usuário desses 
serviços, serão destacados na seguinte sequência: 
Infraestrutura, Estilo de Vida Audacioso, Referências 
Externas, Família, Seguir Tendências, Sociável, Vida 
Social Ativa, Otimismo, Ascendência Financeira, 
Procura por Estabilidade e Opinião familiar. Conclui-se 
que os aspectos mais significativos para a decisão de 
ingresso dos discentes ao Instituto foram os fatores 
pessoais e psicológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão no serviço público; Marketing no serviço público; Comportamento do consumidor. 

SELECTION FACTORS OF CITIZEN-USERS FROM UNIVERSITY COURSES IN IFRN 
NATAL- CENTRAL CAMPUS 

ABSTRACT 

Public administration has undergone changes in its 
management system to meet satisfactorily the 
demands of the population. Thus, the educational 
management in public education must be offered in 
the best possible way, ensuring all population needs 
are met. Therefore, the objective of this research was 
to analyze the social, personal and psychological 
factors that influence the choice of the citizen-user of 
IFRN services – Natal Central Campus. The 
methodology used was the descriptive and 
quantitative type, with the use of exploratory factor 
analysis. The research instrument field was restricted 

to IFRN – Natal Central Campus and the target 
population were students of university courses that 
make up the classes that entered the year 2014. 
Among the findings is possible to notice that the 
factors influencing the citizen-users choice of services 
adopt the following sequence: Infrastructure, 
Audacious Lifestyles, External References, Family, 
Following Trends, sociable, Active Social Life, 
Optimism, Financial ascendance, search for stability 
and family View. Finally, it can be concluded that the 
most significant aspects of this decision to be the 
personal and psychological aspects.

KEY-WORDS: Management in the public service; Marketing in the public service; Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Administração Pública vem sofrendo alterações no seu sistema de gerenciamento no 

decorrer dos anos, a partir dessas mudanças se propõe atividades que atendam as demandas da 

sociedade de uma maneira mais eficaz, uma vez que o cidadão-usuário vem exigindo um serviço de 

qualidade das organizações públicas.  

Nessa direção, nos últimos anos, a nasceu Administração Pública Gerencial ou Nova Gestão 

Pública que é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da 

administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). 

Esse modelo visa utilizar práticas de gestão adotadas pelo setor privado da economia. Uma prática 

utilizada no setor privado e que também contribui para o serviço público é o marketing. Através do 

Marketing, as instituições podem investigar e atender às necessidades dos usuários dos serviços, 

como por exemplo, descobrir o perfil dos usuários a fim de identificar suas demandas, satisfazer as 

suas necessidades e atender as suas expectativas.  

É necessário que se identifique as necessidades desses cidadãos. Para que isso aconteça é 

importante entender como funciona o comportamento do consumidor. Pois, conhecendo o cliente, 

o marketing pode colaborar no desenvolvimento de novos produtos ou serviços seguindo as

necessidades e os desejos dos consumidores exclusivos.

A instituição pesquisada é o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN que existe desde o ano de 1909 como Escola de Aprendizes Artífices e que 

desde o ano de 2008, adquiriu uma nova configuração com a transformação em IFRN. O objetivo do 

instituto é qualificar profissionais para os diversos setores da economia brasileira, realizar pesquisa 

e desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o setor produtivo.  

O campus Natal Central é marcado pelas transformações institucionais desde sua fundação, 

como Escola de Aprendizes Artífices em 1909, depois, em 1937, como Liceu Industrial de Natal, 

1942, Escola Industrial de Natal, 1965, Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte, passando 

em 1968 à Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), em 1999, a Centro Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (CEFET-RN), até o atual Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFRN), em 2008 e os usuários desses serviços educacionais públicos são do ensino 

técnico e superior. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os fatores sociais, pessoais e psicológicos que 

influenciam na escolha do cidadão-usuário dos serviços do IFRN Campus Natal - Central e como 

objetivos específicos: analisar o perfil do cidadão-usuário dos cursos superiores do primeiro ano do 

IFRN Campus Natal - Central; identificar os fatores sociais, pessoais e psicológicos que influenciam 

na escolha do cidadão-usuário; e compreender o impacto de cada um desses fatores sobre a escolha 

do cidadão-usuário.  
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Diante disso, segundo um estudo realizado por Kalil e Gonçalves Filho (2012) demonstrou 

que é necessário que os gestores de instituições de ensino, no caso estudado o superior, entendam 

o comportamento de seus discentes para que possam desenvolver ações eficazes que garantam a

lealdade dos alunos, gerando confiança entre os parentes e amigos desses alunos, que farão novas

indicações para a instituição. Esse trabalho permite direcionar esforços na construção de uma marca

forte no mercado em que atua.

2 GESTÃO E O MARKETING NO SERVIÇO PÚBLICO 

2.1 O serviço público, o cidadão-usuário e o marketing 

Os fundamentos da nova administração pública voltada para o cidadão mostram que, se a 

qualidade dos serviços de uma organização depende da satisfação do usuário, então, o seu 

atendimento deve ser sempre o melhor possível (COUTINHO, 2000). Isso possibilita ao indivíduo um 

melhor benefício do serviço prestado, a fim de garantir o melhor funcionamento da máquina pública 

e atingindo toda a população. No entanto, não se deve esquecer que a administração pública ainda 

obtém resquícios das práticas burocráticas, as quais são positivas, como o processo seletivo público, 

um sistema universal de remuneração, carreiras formalmente estruturadas e um sistema de 

treinamento, que devem ser aperfeiçoadas, como a preocupação com a flexibilidade, de maneira a 

não entrar em conflito com os novos princípios da administração pública (CAPELÃO; SARAIVA, 

2000). 

A partir dessa prerrogativa, se faz necessária a pesquisa afim de que a administração pública 

e os cidadãos tomem conhecimento das qualidades e ofertas dos serviços oferecidos. Como o 

estudo de Gilberto de Andrade Martins (1989) que fez um estudo em uma Instituição de Ensino 

Superior. A pesquisa coloca em evidência a exigência competitiva que estas instituições têm com o 

setor privado, avaliou-se o perfil dos estudantes diante dos serviços oferecidos e destacou a 

importância da adoção do marketing nas IES, numa época quando ainda essa prática ainda estava 

em estado de formação: 

“A adoção e a prática do marketing pelos administradores dessas instituições proporcionará 

uma forte mudança de enfoque e de interpretação da natureza dos produtos e dos serviços 

oferecidos, os quais passarão a ser considerados como instrumentos de satisfação das 

necessidades do mercado.” (MARTINS, 1989, p. 48).  

Definido o conceito de marketing em que é abordado, percebe-se o quanto é relevante que 

este seja aplicado na gestão pública, pois seus serviços envolvem não apenas as necessidades das 

pessoas em si, mas os direitos básicos do cidadão, como a saúde, a educação, a segurança, o 

transporte, entre outros. O marketing traz ferramentas importantes na aproximação do Estado à 

população, fazendo-se um ponto de ligação do que o serviço público pode melhorar de acordo com 

as exigências do cidadão-usuário, exercendo a cidadania destes, além de melhorar a imagem do 
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Estado, trazendo mais credibilidade e confiança dos usuários. Conforme explica Oliveira, et al. 

(2013):  

“De modo geral, o marketing público pode ajudar a promover a cidadania, a reduzir as 

desigualdades sociais, a favorecer a responsabilidade, a permitir a responsabilização e a 

valorizar o caráter participativo da população. Esses macros objetivos podem ser 

contemplados por meio de ações voltadas para a imagem interna da administração pública 

brasileira, de pesquisas sobre as necessidades, os desejos e os interesses do cidadão, 

visando a beneficiar a transparência e o controle por meio de ações de comunicação, bem 

como a fortalecer o compromisso com o interesse público por meio do relacionamento.” 

(OLIVEIRA; et al. 2013, p. 113).  

O marketing público, segundo Oliveira, et al. (2013) é uma prática importante para criar um 

canal de comunicação voltado diretamente ao cidadão, que não apenas recebe os serviços, mas 

participa ativamente favorecendo no fortalecimento do Estado em atender aos seus interesses. As 

ações específicas do marketing público podem atender a determinados objetivos.  

2.2 Comportamento do cidadão-usuário 

O consumidor não é só influenciado pelas ações de marketing (relacionadas a produto, 

preço, distribuição/ ponto de venda e comunicação/promoção), mas também por influências sociais 

(as questões culturais, as classes sociais, a renda, o grupo, as pessoas de referência). Pois, as 

opiniões, os sentimentos e as ações dos consumidores, dos grupos de consumidores-alvo e da 

sociedade em geral mudam constantemente. (LARENTIS; PETER; OLSON, 2009).  

Já Peter, Larentis e Olson (2009) apresenta a questão do comportamento a um fato de 

observação, definindo como comportamento observável do consumidor. Esta ação que é a 

subdivisão dos três fatores apresentados pelos autores, é importante porque ele é o que precede 

as decisões de compra, logo depois de desencadeado o afeto e a cognição. Além dele fator 

importante para estudo de profissionais para obter maior êxito em influenciar os consumidores, o 

que se resume que ele é indispensável para a influência do consumidor. Assim resumindo:  

“(...) Em um sistema recíproco, qualquer um dos elementos pode ser tanto causa quanto 

consequência de uma mudança em um determinado momento. O afeto e a cognição podem 

mudar o comportamento e o ambiente dos consumidores. O comportamento pode mudar 

o afeto, a cognição e o ambiente dos consumidores. Os ambientes podem mudar o afeto, a

cognição e o comportamento dos consumidores.” (LARENTIS; PETER; OLSON, 2009. p. 25).

Kotler (2000) enfatiza que o consumidor é influenciado por vários fatores dentre os quais 

são: os fatores culturais (Cultura, subcultura, classe social) fatores sociais (grupo de referência, 

família, papeis e posições sociais), fatores pessoais (idade e estágios do ciclo de vida, ocupação, 

condições econômicas e estilo de vida) e fatores psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, 

crenças e atitudes).  
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é descritiva com base num estudo de caso, que de acordo com Gil (2006), é 

caracterizado pelo estudo mais profundo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento mais amplo e detalhado. 

A técnica estatística utiliza nesta pesquisa foi a Análise Fatorial Exploratória que é uma 

técnica estatística usada para identificação de fatores que podem ser usados para explicar o 

relacionamento entre um conjunto de variáveis. (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). 

O campo de aplicação do instrumento de pesquisa se restringiu ao Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Natal - Central e a população-alvo 

desta pesquisa foram formados pelos discentes dos cursos superiores que compõem as turmas que 

ingressaram no ano de 2014. Dessa forma, o universo dessa pesquisa foi formado pelos cursos 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Comércio Exterior, Construção de Edifícios, Gestão 

Ambiental, Gestão Pública, Redes de Computadores, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

Geografia e Licenciatura em Matemática totalizando 404 alunos. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o questionário. Esse instrumento foi 

dividido em duas seções estruturadas. A primeira seção contém as questões relacionadas aos 

fatores sociais, pessoais e psicológicos. No questionário foram utilizadas questões sobre a influência 

e a motivação investigadas na dissertação de mestrado em Administração de Martins (2006). Além 

disso, foram utilizadas questões sobre estilo de vida que foram investigadas na dissertação de 

mestrado em Administração de Machado (2009) que teve como objetivo identificar os fatores 

autoconceito, estilo de vida e intensidade de compra de vestuário de moda feminina entre as 

consumidoras do Norte Pioneiro do Paraná. Na segunda seção do questionário, o foco era sobre o 

perfil dos pesquisados.  

O questionário foi aplicado entre os meses de novembro e dezembro de 2014, no qual foram 

coletados duzentos e um (201) questionários. No entanto, apenas cento e sessenta e três (163) 

questionários foram considerados válidos. A aplicação dos questionários foi realizada pelos próprios 

pesquisadores através do contato direto com o aluno. Os discentes foram abordados na sala de aula 

e solicitados a fornecer as informações necessárias. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação do estudo envolveu cento e sessenta e três (163) questionários válidos gerando 

os resultados que serão apresentados a seguir. 

Em relação aos gêneros dos discentes, 58,8% são do sexo masculino e 41,3% do sexo 

feminino, demostrando uma predominância do sexo masculino que ingressam no IFRN Natal - 

Central em 2014.  
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A faixa etária é caracterizada por pessoas de 17 a 20 anos, apresentando um percentual de 

35,6%, definindo que o aluno ingressante no Instituto tenha finalizado o ensino médio 

recentemente, no entanto, 4,4% são indivíduos na faixa etária entre 33 a 36 anos.  

A principal ocupação dos ingressantes na Instituição em 2014 é de 41,1% apenas estudante, 

ou seja, podemos levar em consideração que a maioria estar saindo do ensino médio, os quais não 

tem ainda uma profissão a seguir, porém 47,6% atuam no mercado de trabalho nas áreas que 

estudam.  

A renda familiar dos alunos que ingressaram no IFRN em 2014, está na média de um a dois 

salários mínimos. No entanto, 12,8% possui uma renda de um salário mínimo, significando que é 

necessária a continuação dos auxílios estudantis que o Instituto oferece para que esses discentes 

continuem a sua formação e terminem o ensino superior, a fim de ingressar no mercado de trabalho 

altamente capacitado.  

Em relação ao tipo de instituição no qual realizou o ensino médio, verifica-se um percentual 

de 64,2% dos alunos oriundos da escola pública, que ingressaram no IFRN no ano de 2014. Por meio 

do processo seletivo SISU, a possibilidade de adentrar uma Instituição Pública, se tornou mais 

acessível, justamente por ter adotado o sistema de cotas, favorecendo as pessoas que estudaram o 

ensino médio na escola pública. Fazendo com que o percentual de alunos do IFRN no ano de 2014 

seja oriundo de escola privada seja de 30,2%.  

Análise Fatorial Exploratória: identificando a escolha do IFRN. 

A análise fatorial exploratória visa mostrar conforme vários conjuntos de variáveis, com o 

intuito de identificar dimensões comuns dessas variáveis desvendando as estruturas existentes no 

estudo.  

De acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2007), um dos métodos utilizados para a extração 

dos fatores é a análise dos componentes principais, que examina a existência de combinações 

lineares entre um conjunto de variáveis. Outro critério utilizado é o do autovalor, ou Kaiser test, que 

mostra o quanto da variância total dos dados podem estar ligados a um fator. Nessa direção, a 

presente pesquisa, composta por 163 respondentes, foi utilizada a análise dos componentes 

principais e o critério do autovalor para a escolha do número de fatores.  

Segundo os mesmos autores, foi aplicada a rotação ortogonal também chamada de Varimax, 

pois facilita a identificação de quais variáveis melhor se ajustam a cada um dos fatores, destacando 

as cargas fatoriais em um único fator.  

A análise dos componentes principais dos sessenta e sete itens relacionados aos fatores 

internos e externos que influenciam na escolha do cidadão-usuário dos serviços do IFRN Campus 

Natal - Central se extraiu onze fatores, os quais foram responsáveis por 71% da variância explicada, 

como mostra os dados a seguir.  
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Conforme Hair et al. (2005) a matriz da autoimagem possibilita verificar as medidas de 

adequação da amostra para cada variável. A análise fatorial desse estudo foi desenvolvida em um 

processo no qual foram sendo eliminadas as variáveis que não apresentavam autoimagem menor 

do que 0,50, e comunalidades menor que 0,60.  

No processo de extração dos dados foram eliminadas as seguintes variáveis da análise final: 

no estudo dos fatores sociais de Martins (2006), uma variável foi retirada, das sete utilizadas; as 

variáveis dos fatores pessoais de Machado et al. (2009) foram retiradas dez variáveis e nos fatores 

psicológicos do estudo de Martins (2006) foram retiradas duas variáveis. As questões não 

significativas para o estudo foram treze, as quais são: 1, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 28, 31, 33, 34, 61 e 76. 

O desenvolvimento final da análise fatorial gerou onze fatores que podem ser visualizados 

na sequência com os testes de KMO, Teste de Bartlett, Comunalidades, Teste da Raiz Latente e 

percentual da variância explicada por fator.  

O teste Kaiser-Meyer-Olkin – KMO que analisa o grau de correlação entre as trinta e quatro 

variáveis ficou em 0,72, que é considerado muito bom, demonstrando uma homogeneidade elevada 

dos indicadores e o teste de esfericidade de Bartlett, permitiu validar a utilização da análise fatorial. 

A explicação da análise fatorial exploratória pode ser verificada a partir dos valores das 

comunalidades. No caso, desta pesquisa, todas as comunalidades apresentaram-se maiores do que 

0,6. O teste da Raiz Latente definiu onze fatores seguindo o critério de aceitar como um fator apenas 

os conjuntos de variáveis que fiquem acima de um Eigenvalue. 

Finalizando os testes, a matriz de componentes rotacionados convergiu após quatro 
interações, gerando os onze fatores formados por conjuntos distintos de variáveis, associados ao 
percentual da variância explicada, para cada fator rotacionado. 

Os fatores internos e externos que influenciam na escolha por cursar o ensino superior no 

IFRN Campus Natal - Central podem ser divididos em onze fatores. Os fatores foram agrupados, para 

os dados, possuírem uma melhor explicação a partir desses agrupamentos, em virtude das cargas 

fatoriais rotacionadas pelo método Varimax. Estes fatores foram nomeados de acordo com as 

características do grupo de variáveis envolvidas e dispostas por relevância conforme apresentado a 

seguir: 

Fator 1 – Infraestrutura 

Fator 2 – Estilo de Vida Audacioso 

Fator 3 – Referências Externas 

Fator 4 – Família 

Fator 5 – Seguir Tendências 

Fator 6 – Sociável 
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Fator 7 – Vida Social Ativa 

Fator 8 – Otimismo 

Fator 9 – Ascendência Financeira 

Fator 10 – Procura por Estabilidade 

Fator 11 – Opinião Familiar 

Segundo a Análise Fatorial Exploratória, o fator mais importante considerado pelos discentes 

participantes da pesquisa, que influenciou na escolha dos serviços do IFRN Campus Natal - Central, 

foi a sua infraestrutura. Pois consideraram que o IFRN Natal - Central tem uma boa localização (fácil 

acesso); possui laboratórios de informática bem equipados; é um local agradável e tranquilo; tem 

salas de aula amplas e confortáveis; tem um ensino com ênfase na prática profissional; é uma 

instituição que oferece diversos cursos e possui professores com experiência de mercado nas áreas 

que ensinam.  

Na pesquisa de Tacconi Neto (2015) a Infraestrutura aparece em segundo lugar, pois a 

Instituição é valorizada pelos alunos devido ao Campus possuir salas de aula espaçosas e 

confortáveis, climatizadas, equipadas com datashow, TV, etc.; laboratórios de informática bem 

estruturados, além de ser um local agradável e tranquilo. 

Em segundo lugar, pode-se observar que os alunos possuem gostos audaciosos o que facilita 

a instituição a formar novos profissionais com visões de mudança para o mercado de trabalho, pois 

consideram gosto por desafios, de fazer coisas que nunca fizeram além de formar líderes, uma vez 

que preferem liderar a serem liderados.  

O terceiro fator de importância é as referências externas. Os quais levaram os indivíduos a 

ingressar no IFRN, pois amigos que já estudam na instituição dão boas referências. Pais, amigos e 

companheiros indicam como melhor opção de ensino.  

Outro fator que ficou em destaque em ordem de importância foi o quarto fator que é a 

ênfase em passar o tempo com sua família de acordo com os alunos dos cursos pesquisados. Já em 

seguida, os discentes colocam como importante seguir as tendências da moda, pois se preocupam 

em saber que tipo de roupa está na moda.   

Já em Tacconi Neto (2015) o fator família é o sexto em ordem de importância no trabalho 

desenvolvido, caracterizando que a família está na importância de passar tempo com os mesmos. 

No sexto fator na ordem de importância, emergiu o fator extrovertido em que os alunos se 

consideram muito intelectuais, além de possuir vários amigos (as).  

Na sequência aparecem os fatores vida social ativa, otimismo, ascendência financeira, 

procura por estabilidade e opinião familiar. O fator vida social ativa dá muita importância a sua vida 

social. Os alunos possuem otimismo, pois acreditam que em dez anos conseguirão ter atingido todos 
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ou a maioria dos seus objetivos de vida alcançados. O fator ascendência financeira está relacionado 

a acreditar que daqui a cinco anos sua vida estará melhor. O fator procura por estabilidade enfatiza 

que o aluno procura uma estabilidade, da sua vida possuir certa rotina. O último fator é a opinião 

familiar, pois os alunos consideram a opinião da família importante uma vez que influenciam na sua 

decisão. 

5  CONCLUSÃO

É necessário o conhecimento do cliente, para saber as suas necessidades e o que influencia 

a sua escolha para determinado produto/serviço. Possuir esse conhecimento e compreender os 

fatores que influenciam o cidadão-usuário na escolha dos serviços educacionais proporciona a 

instituição muitas informações, que se forem bem adotadas pelos gestores das instituições, podem 

acrescentar e melhorar a eficiência e a eficácia do serviço público, o que já deve ser buscado pela 

instituição. Com isso, uma organização bem estruturada e bem gerenciada ajuda a melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, contribuindo para a diminuição da evasão escolar, que é uma 

situação constante das instituições de ensino superior, as quais precisam se preocupar com os 

aspectos relacionados aos indicadores de desempenho, especificamente os aspectos sociais 

diversificados dentro da organização, no entanto, não é o caso da Instituição estudada.  

Em relação aos fatores sociais, pessoais e psicológicos que influenciam na escolha do 

cidadão-usuário dos serviços do IFRN Campus Natal – Central nota-se que o fator principal, o qual 

agrupa várias variáveis relacionadas aos fatores psicológicos, que se refere à infraestrutura da 

instituição. O segundo fator mais relevante, é relacionado ao gosto audacioso dos discentes que se 

refere às variáveis pessoais. Já o terceiro fator se refere às questões relacionadas a influências 

externas, como a opinião dos amigos e familiares, ligada as variáveis sociais. Na sequência, em 

ordem de importância se encontram os demais fatores que são: família; seguir tendências; sociável; 

vida social ativa; otimismo; ascendência financeira; procura por estabilidade; e opinião familiar.  

Para garantir e manter um ensino público de nível superior de qualidade é necessário manter 

os servidores qualificados e motivados, professores atualizados e bom funcionamento da 

instituição. Entretanto, os gestores do campus têm que se esforçarem para manter a infraestrutura 

adequada, incentivar os discentes e docentes a pesquisa para a participação de congressos, 

publicações em periódicos, visitas técnicas, sempre aliando à prática a teoria no objetivo de formar 

um profissional qualificado para o mercado de trabalho. É necessário, um planejamento estratégico 

dessas ações afim de que todos se beneficiem principalmente a sociedade.  

Recomenda-se que em futuras pesquisas sejam realizadas juntos aos alunos de outros campi 

do IFRN para verificar a variabilidade das respostas. 
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OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR: EXPERIÊNCIA DE 
PARNAMIRIM/RN À LUZ DO PLANO DIRETOR (LEI Nº 1.058/2000) 

J. P. Giesta1 
E-mail: josyanne.giesta@ifrn.edu.br1

RESUMO 

Neste artigo é feita uma análise do instrumento 
Outorga onerosa do direito de construir – OODC. O 
trabalho contém uma revisão da literatura 
concernente ao assunto estudado, com ênfase no 
instrumento e no Plano Diretor de Parnamirim (Lei nº 

1.058/2000). É apresentada uma avaliação da 
aplicabilidade da OODC no município de 
Parnamirim/RN, através de dados coletados junto a 
Secretaria municipal do meio ambiente e do 
desenvolvimento urbano de Parnamirim – SEMUR.  

PALAVRAS-CHAVE: direito de construir, outorga onerosa, Parnamirim, recuperação mais-valias, solo criado. 

PUBLIC CONCESSION OF BUILDING RIGHTS: PARNAMIRIM/RN EXPERIENCE 
ACCORDING TO THE MASTER PLAN (Nº 1.058/2000) 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of Public concession 
of building rights instrument. The work includes a 
review of the literature concerning the subject of the 
present study, considering the instrument and master 

plan of the Parnamirim (nº 1.058/2000). An 
explanation is made of an evaluation of applicability 
of OODC instrument in the city of Parnamirim/RN, 
through data collected along the Town Hall.  

KEY-WORDS: building rights, public concession, Parnamirim, recovery of property, soil created. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo trata de uma pesquisa referente à avaliação do instrumento Outorga onerosa 

do direito de construir - OODC, caracterizado como de recuperação de mais-valias, posto 

legalmente a disposição dos municípios a partir de 2001, através do Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade confere aos municípios autonomia para delimitar, através do Plano 

Diretor Municipal, o coeficiente de aproveitamento de suas áreas, estabelecendo a relação entre a 

área edificável e a área do terreno sob o qual se almeja construir. No entanto, esta delimitação 

deve ser pautada em estudos e levantamentos que permitam o real conhecimento do município. 

Pesquisas caracterizando as potencialidades e fragilidades do instrumento Outorga 

onerosa do direito de construir em municípios do nordeste brasileiro ainda são insipientes. Nesse 

sentido, a presente pesquisa visa avaliar a aplicação do instrumento OODC, através da análise do 

estudo de caso do município de Parnamirim/RN. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Produção do espaço urbano e recuperação de mais-valias 

O Estado a partir de suas ações (implantação de obras de infraestrutura como: 

pavimentação, drenagem, entre outras) e de decisões urbanísticas (entre as quais os parâmetros 

urbanísticos, como o gabarito) tem o poder de alterar o valor da terra. Não só ele consegue isto, o 

setor privado também, quando decide investir em determinada área, instalando equipamentos 

que venham a valorizar e atrair novos investidores, como a construção de um shopping center. 

Nesse sentido, Fontes, Santoro e Cymbalista (2007) afirmam sobre a necessidade de a coletividade 

recuperar para si esta valorização da terra que resulte de ações públicas ou privadas. 

A recuperação de mais-valias, não somente é importante para minimizar as desigualdades 

sociais; recuperando, redistribuindo e promovendo a justiça social, como é um direito, conforme 

coloca Barco e Smolka (2007, p.223): 

La participación en plusvalías se basa en el derecho público y legítimo de participar en la 
captación de los aumentos del valor de la tierra generados por acciones administrativas 
tales como cambios en zonificación o densidad, que pueden generar ganancias 
sustanciales para el proprietario de la tierra.  

A preocupação com mecanismos que possam tratar adequadamente da situação, buscando 

promover justiça social é uma realidade, experiências com instrumentos voltados a recuperação 

destas mais-valias não são tão recentes na América Latina, segundo Furtado e Smolka (2004), elas 

já estavam presentes desde as primeiras décadas do século XX. No entanto, a realização de 

pesquisas que discutam os instrumentos que tem como finalidade a recuperação de mais-valias, 

ainda são essenciais, segundo Furtado e Smolka (2004, p.49) “ainda se faz necessário o 
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desenvolvimento de pesquisas sobre a natureza complexa das políticas de recuperação de mais-

valias fundiárias na América latina”. 

O Estado, que é um dos agentes que atua produzindo o espaço urbano, através da 

implantação de infraestrutura, valoriza determinadas áreas do município. De modo a evitar que 

esta mais-valia se concentre nas mãos de poucos, este mesmo Estado precisa agir, então ele busca 

instrumentos que promovam a recuperação destas mais-valias urbanas, para redistribuí-la fazendo 

assim justiça social. Um dos instrumentos que pode ser utilizado para este fim é a Outorga 

Onerosa do Direito de Construir - OODC, que trabalha vinculada ao Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo - CAM. 

2.2 Compreendendo a OODC 

Para se compreender o instrumento OODC, é importante conhecer o processo de 

elaboração do mesmo, e como o mesmo se insere no Plano Diretor, é preciso então se reportar ao 

processo de elaboração do Plano Diretor.  

Schult, Siebert e Souza (2010), citam a importância da criação de um banco de dados, a 

partir do levantamento de dados, da locação dos equipamentos urbanos, da infraestrutura. 

Segundo os autores, esse banco de dados é fundamental nas tomadas de decisões referentes ao 

planejamento municipal. 

Somente conhecendo a realidade do município nos aspectos sócioeconômicos, de inserção 

no contexto regional e estadual, a estrutura administrativa da prefeitura, os instrumentos legais, a 

infraestrutura disponível, as condicionantes ambientais é possível identificar as desigualdades 

entre os bairros, as tendências de expansão e retração, as potencialidades e fragilidades, que 

servirão de “norte” para as tomadas de decisões referentes às características dos instrumentos 

inseridos no Plano Diretor, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

O mapeamento da cidade com a indicação do núcleo inicial; a inserção regional do 

município com a caracterização dos vínculos existentes com a capital e outros municípios 

limítrofes ou não; as condições de mobilidade; a distribuição da população por bairro e seus 

movimentos; os diferentes padrões de ocupação do território; as redes de infraestrutura (água, 

esgoto, luz, drenagem e resíduos sólidos); a dinâmica imobiliária com a análise do mercado 

imobiliário (tendências de expansão e retração) e o levantamento de estudos existentes sobre o 

município são itens que precisam ser mapeados durante o processo de elaboração do Plano 

Diretor (BRASIL, 2005).  

Quanto mais nesta fase se conseguir espelhar a realidade do município, maiores as chances 

de que os instrumentos propostos pelo Plano Diretor apresentem os resultados 

planejados/esperados, inclusive o instrumento OODC. 
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2.3 Origem do instrumento OODC 

O instituto do solo criado surgiu em Roma, na Itália, em 1971, (RIBEIRO; CARDOSO, 2003), 

em um grupo de discussões vinculado a Organização das Nações Unidas (ONU), onde se concluiu 

pela necessidade em dissociar o direito de edificar do direito de propriedade.  

A partir de então, os Estados Unidos da América e outros países da Europa desenvolveram 

instrumentos sob a ideia do solo criado. A experiência do Solo Criado nos EEUU correu no âmbito 

do Plano de Chicago (1973). Com o nome de "Space Adrift" (Espaço Flutuante), o instituto tem sido 

aplicado, especialmente na transferência de potencial construtivo (development right transfer), 

para o fim de preservar patrimônio histórico.  

Na França, desde 1975 existe o chamado Teto Legal de Densidade (Plafond Legal de 

Densité – PLD), embora a legislação não separe o direito de edificar do direito de propriedade. O 

Teto Legal de Densidade estabelece um limite legal para o direito de construir de coeficiente 

diferenciado entre Paris e as outras cidades, sendo que além desse limite, o direito de edificar 

subordina-se ao interesse da coletividade e o proprietário que assim quiser proceder terá que 

adquiri-lo, mediante pagamento ao Poder Público. 

Segundo Góis (2008), no Brasil, a teoria do Solo Criado foi fundamentada a partir da 

experiência francesa e norte-americana, destacadamente o “plafond legal de densité” instituído 

na França e o “transfer development right” elaborado nos Estados Unidos da América.  

O debate remonta a década de 70, culminando em dezembro de 1976 com a edição da 

Carta de Embu, que lançou as premissas e fundamentos do instituto. A Carta de Embu já 

estabelecia, portanto, que o "criador de solo" deveria oferecer à coletividade as compensações 

necessárias ao reequilíbrio urbano reclamado pela criação de solo adicional.  

Através de lei municipal, o Poder Público estabeleceria um coeficiente único de edificação 

e o que excedesse a esse coeficiente seria considerado "solo criado". Como condição para a 

edificação dependente do solo criado, o Poder Público condicionaria a criação de solo à entrega, 

pelo proprietário, de quantidade proporcional de áreas à municipalidade, sendo que, quando esta 

doação não fosse materialmente possível, poderia ser substituída pelo seu equivalente 

econômico.  

Embora várias cidades brasileiras já houvessem instituído a Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, com o nome de Solo Criado, em suas legislações municipais, o mesmo só foi 

efetivamente incorporado à legislação urbanística brasileira através da promulgação da Lei Federal 

10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Sua previsão legal está no 

artigo 28 do Estatuto, que confere aos municípios autonomia para delimitar, através do Plano 

Diretor, o coeficiente de aproveitamento de suas áreas, estabelecendo a relação entre a área 

edificável e a área do terreno sob o qual se almeja construir. 
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2.4 OODC e o marco regulatório em Parnamirim/RN 

O instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir foi inserido no Plano Diretor de 

Parnamirim em 2000, com a denominação Concessão onerosa para aproveitamento do solo 

criado. O Estatuto da Cidade emprega o termo Outorga Onerosa do Direito de Construir e os 

primeiros casos de aplicação no Brasil chamavam Solo Criado, no entanto, independente da 

denominação utilizada, todos estão tratando do instrumento que regula a contrapartida a ser paga 

pelo beneficiário pelo adicional de área edificável - do coeficiente básico de aproveitamento do 

solo até o limite do coeficiente máximo determinado para o local. 

Mesmo o Estatuto da Cidade permitindo a adoção de Coeficiente de Aproveitamento 

Básico diferenciado e de valor diverso da unidade, o Plano Diretor de Parnamirim seguiu o 

defendido inicialmente (a época do Solo Criado), e instituiu o potencial básico de aproveitamento, 

para todos os terrenos, correspondendo a uma vez a área do terreno. Esta postura é considerada 

a mais justa, evitando efeitos de fronteira intra-urbanos, segundo Furtado e Rezende (2011). 

Em Parnamirim, o Coeficiente de Aproveitamento Máximo ou potencial máximo de 

aproveitamento permitido com pagamento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, para 

todos os terrenos da zona adensável, corresponde a três vezes a área do terreno. E a zona 

adensável corresponde a todo o município, excetuando-se as zonas de proteção ambiental.  

No entanto, nos terrenos localizados na Área Especial Preferencial de Adensamento 

(Subárea I e Subárea II) existem fatores de correção (FC) diferenciados por bairros ou setores 

urbanos, que serão aplicados sobre o valor do m² de solo criado, reduzindo assim o valor a ser 

pago com a OODC, dependendo do interesse do Estado em maior ou menor adensamento, em 

razão das condições de infraestrutura implantada.  

A Subárea I da Área Especial Preferencial de Adensamento, é aquela onde a infraestrutura 

instalada permite maior intensificação do uso e ocupação do solo, segundo o parágrafo único do 

Artigo 29 - Lei nº 1.058/2000 – Plano Diretor de Parnamirim. Fazem parte desta Subárea os bairros 

de Parque de Exposição, Centro, Cohabinal, Rosa dos Ventos, Santos Reis, Monte Castelo, 

Passagem de Areia, Santa Tereza, Emaús (subárea 1), Boa Esperança, Jardim Planalto e Liberdade. 

Ressaltamos que, embora o Fator de Correção que apresenta maior redução do valor da 

OODC seja o FC = 0,50, e que a aplicação do FC tenha o objetivo de estimular o adensamento, 

constatamos que dos 12 bairros que compõe a Subárea I da Área Especial Preferencial de 

Adensamento, dois bairros (Boa Esperança e Jardim Planalto) apresentam FC = 0,70 e um bairro 

(Liberdade) não tem desconto através de FC. 

Este critério de formulação da Outorga Onerosa do Direito de Construir, não diferenciando 

o Potencial Máximo de Aproveitamento, que é 3 em toda a zona adensável, transfere a decisão

sobre o adensamento para o incorporador imobiliário. Através do estudo da viabilidade do

empreendimento, o incorporador decidirá sobre a melhor localização, dentre toda a zona

adensável, pois a diferença que existe é apenas em termos do valor a ser pago com ou sem FC,

tendo maior ou menor desconto em função do FC aplicado a cada área.
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa acerca da implantação do instrumento Outorga onerosa do direito de construir 

- OODC no município de Parnamirim/RN, à luz do Plano Diretor (Lei nº 1.058/2000) se desenvolveu

a partir de três fases, a saber: estudo teórico conceitual sobre a temática; estudo aprofundado

sobre o instrumento segundo a legislação municipal e coleta de dados.

A coleta dos dados referentes aos empreendimentos licenciados no município com o 

pagamento da OODC foi realizada junto a Secretaria municipal do meio ambiente e do 

desenvolvimento urbano de Parnamirim – SEMUR. 

Após as fases descritas, tornou-se necessário a tabulação e análise dos dados, com a 

utilização de gráficos, sendo utilizado o software Excel da Microsoft. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Leitura da OODC aplicada em Parnamirim/RN 

Para compreender o instrumento OODC no município de Parnamirim, sua evolução ao 

longo dos anos, a quantificação dos casos de utilização e a distribuição espacial, utilizou-se os 

dados obtidos junto a Secretaria municipal do meio ambiente e do desenvolvimento urbano de 

Parnamirim – SEMUR. 

No período de 2008 a 2010, foi constatado que 66 empreendimentos utilizaram o 

instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC, distribuídos no tempo conforme a 

Figura 1.  

Figura 1: Utilização do instrumento OODC em Parnamirim 

Como Smolka e Furtado (2001) destacam, apesar de obstáculos e resistências, a aplicação 

dos instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, a experiência latino-americana 

recente mostra um crescente interesse com o tema. Em Parnamirim, identifica-se que desde sua 

real utilização, no caso, do instrumento em análise, que é a Outorga Onerosa do Direito de 
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Construir, no ano de 2008, ele tem apresentado uma utilização constante, inclusive com um 

elevado crescimento da aplicação em 2010. 

A Figura 2 apresenta que, embora o município de Parnamirim seja formado por 22 bairros, 

dos 66 (sessenta e seis) empreendimentos que utilizaram o instrumento OODC, 40 (quarenta) 

deles se encontram no Bairro de Nova Parnamirim, bairro este que não se localiza na Subárea I da 

Área Especial Preferencial de Adensamento e não apresenta o maior desconto através do Fator de 

Correção (FC=0,50).  

Considerando a Subárea I, da Área Especial Preferencial de Adensamento, apenas 04 dos 

12 bairros que a compõe tiveram caso de utilização de OODC, a saber: Rosa dos Ventos, Emaús, 

Santa Tereza e Boa Esperança. Apenas 05 (cinco) dos empreendimentos com OODC estavam 

nestes bairros, correspondendo a 7,58%. 

Dos 09 (nove) bairros que possuem o maior desconto através do Fator de Correção FC = 

0,50, apenas 03 tiveram aplicação do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir (Rosa 

dos Ventos, Emaús e Santa Tereza), e dos 66 (sessenta e seis) empreendimentos que o utilizaram, 

apenas 04 (quatro) estavam nestas áreas, o que representa 6,06%. Infere-se ainda que mais de 

28% dos empreendimentos licenciados com OODC estavam em bairros sem FC. 

Figura 2: Distribuição por bairro dos empreendimentos que utilizaram OODC no período de 2008 a 2010 em 
Parnamirim 

A Figura 3 permite constatar que mais de 60% dos casos de aplicação do instrumento se 

concentraram no bairro de Nova Parnamirim, sendo, este o bairro com maior utilização do 

instrumento, seguido com expressiva diferença pelos bairros de Vale do Sol, Emaús, Parque do 

Jiqui e Pirangi do Norte.   
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Figura 3: Bairros com maior utilização da OODC em Parnamirim (2008 – 2010) 

A partir da análise do critério de aplicação do instrumento, que incentiva o adensamento 

construtivo nos bairros Parque de Exposições, Centro, Cohabinal, Rosa dos Ventos, Santos Reis, 

Monte Castelo, Passagem de Areia, Santa Tereza e Emaús (Sub-área I – lado direito da BR 101 

sentido Parnamirim/Natal), definindo um fator de correção de FC = 0,50 do valor do m², ou seja, 

menor que nas demais áreas do município, juntamente com os dados coletados, percebe-se que 

não foram nestes bairros que ocorreram os maiores índices de utilização do instrumento, ou seja, 

verificou-se na prática que o mercado imobiliário não reagiu conforme o indicado.  

5 CONCLUSÃO 

Constata-se que o município não atingiu o objetivo de orientar o adensamento para a 

Subárea I da Área Especial Preferencial de Adensamento, como era indicado pelo parágrafo único 

do artigo 29 do Plano Diretor Municipal (Lei nº 1.058/2000), a partir dos dados obtidos junto à 

SEMUR, identifica-se que o bairro que apresentou mais casos de aplicação do instrumento 

Outorga Onerosa do Direito de Construir foi Nova Parnamirim. Contudo, Nova Parnamirim não se 

encontrava entre os bairros com prioridade de adensamento, não estando inserido na Subárea I 

da Área Especial Preferencial de Adensamento e não apresentando também o maior desconto no 

valor a ser pago com a OODC (FC=0,50).  

Com relação aos 66 empreendimentos que utilizaram a OODC no período estudado, 

verifica-se que: a) apenas 05 estavam localizados em bairros que fazem parte da Subárea I da Área 

Especial Preferencial de Adensamento (Rosa dos Ventos, Emaús, Santa Tereza e Boa Esperança); e 

b) apenas 04 estavam nos bairros (Rosa dos Ventos, Emaús e Santa Tereza) que apresentam maior

desconto no valor a ser pago com a OODC (Fator de Correção=0,50), visando incentivar o

adensamento nas áreas já consolidadas e com infraestrutura. Percebe-se assim, que houve um

descolamento entre as áreas onde o município procurava adensar através da disponibilização do

instrumento OODC e as áreas realmente ocupadas pelo mercado imobiliário formal.
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Nesse sentido, no município de Parnamirim, a definição das áreas de ocupação do solo foi 

principalmente uma escolha do incorporador imobiliário baseada na observação dos anseios da 

demanda. O município, através da oferta do instrumento OODC, não conseguiu direcionar os 

empreendimentos para a Subárea I da Área Especial Preferencial de Adensamento. A análise da 

distribuição por bairros dos casos de utilização da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

comprovou o que Abramo e Paixão (2008, p.232) afirmam, de que a legislação urbanística até 

busca influenciar os incorporadores na escolha das áreas para a implantação dos 

empreendimentos, mas ela tem um potencial limitado nesta definição. 

Constata-se que o instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir tem 

potencialidades, através da sua aplicação é possível recuperar mais-valias urbanas, ou seja, o 

município consegue reaver parte do valor investido na infraestrutura que beneficiou determinada 

área do município, tornando-a mais interessante aos “olhos dos empreendedores” e capacitando-

a a receber um maior adensamento. Esta efetividade é função do conhecimento e da consideração 

às estratégias e tendências da dinâmica do mercado imobiliário formal. Sendo necessário ainda, 

avaliação e monitoramento do instrumento OODC, aprofundando os mecanismos de aplicação e o 

conhecimento da dinâmica do mercado imobiliário formal. 

No entanto, este instrumento tem também seus limites, sua disponibilidade não significa 

aplicabilidade, pois ser passível de utilização em determinada área do município não garantirá sua 

real utilização, que dependerá de outros fatores, como interesse em construir nesta área 

(existência de demanda) e necessidade de adensamento (quer por carência de área ou por 

conveniência de inovação). Nesse sentido, percebe-se o quanto é importante que o instrumento 

realmente dialogue com a dinâmica do mercado imobiliário formal. 

Mas a OODC apresenta também fragilidades, entre as quais podemos citar: a) Ela só 

poderá ser aplicada em concordância com o Coeficiente de Aproveitamento Máximo estipulado 

para determinada área do município, ou seja, quem realmente define onde e até quanto pode ser 

o adensamento é o CAM e não a OODC e b) A definição do instrumento sem análise e

compatibilização com a infraestrutura existente pode torná-lo com fins meramente

arrecadatórios, perdendo assim sua característica de instrumento urbanístico.

Nessa perspectiva, conclui-se que o instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir 

não apresenta potencial para induzir a ação do mercado, estimulando ou desestimulando o 

adensamento em determinadas áreas do município. Contudo quando bem formulado, pautado na 

compreensão da dinâmica do mercado imobiliário e no conhecimento das condições de 

infraestrutura, o instrumento pode promover a recuperação das mais-valias fundiárias. 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMO, Pedro; PAIXÃO, Luiz Andrés. Os vetores de expansão da atividade imobiliária em Belo 
Horizonte – 1994-2003. Nova Economia, Belo Horizonte, 18 (2): 229-263, maio – agosto 2008. 

1964



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

BARCO, Carolina; SMOLKA, Martim O.. Desafíos para implementar la participación em plusvalías 
em Colombia. In: SMOLKA, Martim; MULLAHY, Laura (ed.). Perspectivas Urbanas: temas 
críticos em políticas de suelo em América Latina. Lincoln Institute of Land Policy, 2007. p.222-
228. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Plano diretor participativo: guia para elaboração pelos Municípios 
e cidadãos. 2ª edição / Coordenação Geral de Raquel Rolnik e Otilie Macedo Pinheiro. Brasília: 
Ministério das Cidades; Confea, 2005. 

FONTES, Mariana Levy Piza; SANTORO, Paula; e CYMBALISTA, Renato. Estatuto da Cidade: uma 
leitura sob a perspectiva da gestão social da valorização da terra. In: BUENO, Laura Machado 
de Mello; CYMBALISTA, Renato (org.). Planos diretores municipais: novos conceitos de 
planejamento territorial. São Paulo: Annablume, 2007. p.59-88. 

FURTADO, Fernanda; REZENDE, Vera F. Implementando a Outorga Onerosa do Direito de Construir 
no meu município. In: Seminário Internacional 10 anos do estatuto da cidade, 2011, Rio de 
Janeiro. Disponível em: 
<http://www.capacidades.gov.br/evento/54/Minicurso+04%3A+implementando+a+outorga+
onerosa+do+direito+de+construir+no+meu+municipio> Acesso em 22 de Setembro de 2012. 

FURTADO, Fernanda; SMOLKA, Martim. Recuperação de mais-valias fundiárias urbanas na América 
Latina: Bravura ou Bravata? In: SANTORO, Paula (org.). Gestão social da valorização da terra. 
São Paulo: Instituto Pólis, 2004. p.39-51. 

GÓIS, Fábio Ricardo Silva. Outorga Onerosa da autorização de construção: Análise do Solo Criado 
instituído no Plano Diretor de Natal/RN – 1994 a 2007. Natal, 2008. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

RIBEIRO, Luiz Cezar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lucio. A concessão onerosa do direito de 
construir: instrumento da reforma urbana?  In: RIBEIRO, Luiz Cezar de Queiroz; CARDOSO, 
Adauto Lucio (org.). Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do Estatuto 
da Cidade. Rio de janeiro: Renavam: FASE, 2003. p.119-138. 

SCHULT, Sandra I. Momm; SIEBERT, Claudia A. F.; SOUZA, Luiz Alberto (Orgs.). Experiências em 
planejamento e gestão urbana: Planos diretores participativos e regularização fundiária. 
Blumenau: Edifurb, 2010. 

SMOLKA, Martim O.; FURTADO, Fernanda (org.). Recuperación de plusvalías em América Latina: 
Alternativas para el desarrollo urbano. Lincoln Institute of Land Policy, 2001.

1965

http://www.capacidades.gov.br/evento/54/Minicurso+04%3A+implementando+a+outorga+onerosa+do+direito+de+construir+no+meu+municipio
http://www.capacidades.gov.br/evento/54/Minicurso+04%3A+implementando+a+outorga+onerosa+do+direito+de+construir+no+meu+municipio


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS – ESTUDO DE CASO 
DA ACADEMIA ALIANCE 

L.J.A.D.Olivieira1; L.D.M.Barbosa2; V.E.S.Cavalcante3; G.L.P.Camelo4 

E-mail: lara_aandrade@hotmail.com1; leticiadimaiobarbosa@gmail.com2; victoriacavalcante21gmail.com3; 

gerda.camelo@gmail.com4 

RESUMO 

A indústria de serviços vem crescendo a cada dia 
transformando a competitividade do mercado e 
aumentando a importância da qualidade dos serviços. 
Outro setor em ascensão é o de academias de 
ginástica que também sofre muita influência da 
qualidade em seus serviços. O presente estudo 
objetivou mensurar a qualidade dos serviços 
ofertados por uma academia de ginástica de pequeno 
porte escolhida pelas pesquisadoras. Para isso, 

realizou-se uma pesquisa exploratória com 
abordagem descritiva, quantitativa e qualitativa, com 
coleta e análise de dados por meio de entrevista, 
questionários e estatísticas. Os resultados 
encontrados demonstram que a academia analisada 
apresenta alto grau de satisfação em todos os 
quesitos questionados, com algumas poucas 
disparidades em alguns pontos que, ao serem 
trabalhados e melhorados. 

PALAVRAS-CHAVE: qualidade dos serviços, academias de ginástica, satisfação.

MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY – ALIANCE ACADEMIA’S CASE STUDT 

ABSTRACT 

The service industry has been growing every day 
transforming the competitiveness of the market and 
increasing the importance of service quality. Another 
sector on the rise is the fitness centers that also 
suffers much influence the quality in their services. 
This study aimed to measure the quality of services 
offered by the academy chosen by the researchers. 
For this, it was performed a descriptive-exploratory 

research with quantitative and qualitative approach 
to data collection and analysis through interviews, 
questionnaires and statistics. The results show that 
the analyzed academy has a high degree of 
satisfaction on all questions asked, with a few 
differences on some points that can to be worked on 
and improved. 

KEY-WORDS: service quality, fitness centers, fulfillment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de serviços ganha cada vez mais espaço na economia brasileira, ao ser influenciado 

pelos aspectos culturais e regionais, após a abertura de mercado que ocorreu a partir de 1990, 

criando oportunidades para o desenvolvimento do supracitado setor. Segundo as Contas 

Nacionais Trimestrais do IBGE, a participação do setor foi quase 70% no PIB brasileiro em 2013, 

tendo grande importância, também, para ajudar a economia como um todo em seus momentos 

de crise. A recíproca é verdadeira: estudos apontam que a estrutura da economia atual tem 

ajudado o setor, pois mudanças recentes na expansão de renda e da cultura de massa têm 

incentivado o desenvolvimento e a empregabilidade nos Serviços. 

Agora, mais do que nunca, o desenvolvimento e a geração de empregos vêm dos serviços, que 

impulsionam o país. Tanto por sua variedade de áreas que abrange quanto pelo seu investimento 

mais baixo que o setor industrial, há uma facilidade na geração de trabalhos e novos 

empreendimentos para Comércio e Serviços. Vale adicionar a atuação de algumas organizações 

como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que auxilia, desde 

1972, vários novos empreendedores na criação e manutenção de seus projetos. 

No cenário globalizado no qual vivemos hoje, várias tendências estão sendo aproveitadas na 

prestação de serviços em várias áreas como: segurança, saúde, educação, turismo, lazer, entre 

outros. De acordo com o objeto de estudo deste artigo, é válido a análise das atividades de 

serviços baseadas na prestação de qualidade de vida. Foca-se principalmente na análise dos 

serviços do setor de academias de ginástica no Brasil. 

Atualmente, o estilo de vida da maioria das pessoas é formado pelo sedentarismo, dieta não 

balanceada, altos níveis de estresse, depressão e maus hábitos, como o tabagismo. Visando 

combater isso, foi iniciada no mercado a demanda de uma vida mais saudável e, 

consequentemente, de academias, centros de dança e de artes marciais. Agora, a concorrência 

está aumentando e controlar a qualidade é vital para a competitividade. 

Diante do exposto, as pesquisadoras optaram por realizar a pesquisa em uma academia de 

pequeno porte com o objetivo de mensurar a qualidade dos serviços ofertados. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com KOTLER (1988): “Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte 

possa oferecer a uma outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte propriedade de 

alguma coisa. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico.” 

O setor terciário, pautado no oferecimento de Comércio e Serviços, oferta bens 

considerados intangíveis ou imateriais. De acordo com Jurandir Peinado e Alexandre Reis Graeml 

(2007) existem cinco subgrupos de serviços: serviços empresariais - consultorias, finanças, bancos, 
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escritórios de contabilidade, vigilância, limpeza etc.; serviços comerciais - lojas de atacado e 

varejo, serviços de manutenção e reparos; serviços de infraestrutura - comunicações, transporte, 

eletricidade, telefonia, água, esgoto etc.; serviços sociais e pessoais - restaurantes, cinema, teatro, 

saúde, hospitais etc.; e serviços de administração pública - educação, policiamento, saúde etc. 

Pelos exemplos dados, os autores mostram a abrangência e o grau de desenvolvimento 

econômico do setor. 

Esses subgrupos demonstram que cada vez mais serviços são criados e ampliados a fim de 

suprir novas necessidades, porém nem sempre foi assim. O autor MILES (2003) considera que as 

pesquisas sobre inovação no setor de serviços receberam pouca atenção até por volta de 1980, 

mesmo com as influências desse setor na economia. O clímax se fez pelo avanço das tecnologias, 

do consumismo e da globalização, visto que tais fenômenos aceleraram a comercialização e, 

assim, a necessidade e a popularidade dos serviços. Isso se deu sem alarde, mas com rápido 

crescimento. 

De rápida propagação, também, foram os negócios voltados para a prática de atividade 

física. De acordo com o SEBRAE, o número de empresas do tipo no Brasil cresceu 29% de 2009 a 

2012. Além disso, pesquisas mostram que a proporção per capita de academias de ginástica é uma 

para cada 9,1 mil pessoas, valor bem elevado para o mercado brasileiro e que vem crescendo 

ainda mais. O “mundo fitness”, que engloba os aficionados em academias, dietas e cuidados com o 

corpo, vem se utilizando de novas armas do mercado para atrair seguidores dentro e fora das 

academias. 

Quanto à qualidade dos serviços, JURAN (1992) a especifica como adequação das 

organizações ao uso dos clientes. É uma importante vertente para as empresas, pois só se 

adaptando às necessidades de mercado e dos usuários a qualidade é sentida. O autor também 

sustenta que a qualidade é uma revolução ininterrupta.  

3 METODOLOGIA 

O tema da pesquisa foi escolhido a fim de analisar a qualidade de serviços da “Aliance 

Academia”, assim como o grau de satisfação de seus clientes e seu grau de importância, 

percebendo assim o controle da qualidade da referida empresa e o que poderia ser aperfeiçoado. 

Assim, contribuindo para uma melhor prestação de serviços, maior aprovação do cliente e retorno 

financeiro. 

Esta pesquisa se deu através de um estudo de caso realizado na Aliance Academia LTDA 

localizada atrás do Colégio Contemporâneo - Rua das Algarobas, 110 - Cidade Verde, Parnamirim - 

RN, 59151-433, e se trata de uma pesquisa exploratória com abordagem descritiva, quantitativa e 

qualitativa, com coleta e análise de dados por meio de entrevista e questionários. 
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Abaixo, o esquema do planejamento da pesquisa: definição do problema, planejamento da 

pesquisa com elaboração de formulários, coleta de dados in loco, análise e apresentação dos 

resultados coletados, discussão das implicações estratégicas da qualidade dos serviços e 

identificação de novos problemas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A concorrência para serviços em academias vêm crescendo nas últimas décadas e com isso 

a necessidade mensurar a qualidade desses. 

A fim de se averiguar a opinião dos clientes com relação à importância e satisfação das 

características da Aliance Academia, foi aplicado um Questionário aos mesmos. Cinco áreas 

analisadas (Serviços, Atendimento, Competência, Recursos, e Imagem) reuniam perguntas em 3 

(três) diferentes graus: GRAU 0 - Não Importante/Insatisfeito; GRAU 1 - Mais ou Menos 

Importante/Indiferente; GRAU 2 - Importante/Satisfeito. 

Dentre os 30 questionários aplicados a respeito de SERVIÇOS foi-se analisado que 91% das 

pessoas responderam “GRAU 2” de importância nas questões, de acordo com a Figura 1. 

Figura 1: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre o serviço da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

No que diz a respeito do grau de satisfação dos Serviços, aproximadamente 80% das 

respostas resultaram no “GRAU 2”, 15% no “GRAU 1” e apenas 4% no “GRAU 0”, como 

representado na Figura 2. 
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Figura 2: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre o serviço da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Quanto ao Serviço, está claro que a empresa oferece um serviço de alta qualidade, podendo 

melhorar ainda mais ao definir mais claramente as condições dos serviços, ao aumentar a 

flexibilidade de negociação com o cliente, ao personalizar ainda mais o serviço para o cliente, ao 

diminuir as interrupções no serviço e ao simplificar o relacionamento com o cliente para atingir 

um padrão de excelência, pois nos outros quesitos analisados, a empresa obteve um resultado 

muito bom, em especial na relação custo-benefício do serviço. 

Em relação ao Atendimento, 95% responderam “Importante” (GRAU 2) nas perguntas a 

respeito do “Grau de Importância”, mas cerca de 88% da clientela se diz “Satisfeita”, 10%, 

indiferente ou regularmente e cerca de 2% dos clientes mostraram-se insatisfeitos, conforme 

Figura 3 e Figura 4. 

 Figura 3: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre o atendimento da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 4: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre o atendimento da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Em relação ao Atendimento, as respostas foram positivas. Está claro que a empresa preza 

pela continuidade de uma boa qualidade no pessoal da linha de frente, a principal entrada de 

comunicação cliente-empresa. Até porque esta atribuição foi a que teve o menor percentual de 

GRAU 0 (2%) na Figura 4. 

Dentre as perguntas sobre Competência da academia, foi visto que 94% das respostas 

obtiveram GRAU 2 de importância na Figura 5 contra aproximadamente 78% de clientes satisfeitos 

(GRAU 2), 11%, indiferentes ou mais ou menos satisfeitos e 8%, insatisfeitos, conforme a Figura 6. 

Figura 5: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre a competência da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 6: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre a competência da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Sobre a Competência da empresa, uma grande parcela dos clientes considerou a 

competência na avaliação geral como satisfatória, ao mesmo tempo em que alguns optaram por 

avaliá-la como regular ou insatisfatória, de acordo com a Figura 6. Segundo a análise dos dados, os 

quesitos que mais apresentam problemas são: quanto à capacidade de atualização do serviço e 

quanto à organização não apresentar tantas mudanças constantes para melhorar o serviço. Ou 

seja, os clientes estão sentindo a necessidade de mudar um pouco a rotina dos serviços, de deixá-

los mais atualizados e dinâmicos para sair do padrão do serviço de academia. Quanto à 

competência dos funcionários, os resultados são bons, não apresentando nenhuma insatisfação e 

apenas algumas respostas como "regular" ou "indiferente", haja vista a Figura 6. E a respeito da 

capacidade de adaptação do cliente, apenas um cliente se sente insatisfeito, e dois, indiferentes e 

todos os outros, satisfeitos. 

Sobre as perguntas na área de Recursos, quase 96% dos clientes classificaram a 

importância como GRAU 2, conforme Figura 7. No entanto, 73% das respostas sobre os recursos 

foram compreendidos como satisfatórios, 18% como indiferente ou regular e 7%, não satisfeitos, 

como mostrado na Figura 8. 

Figura 7: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre os recursos da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 8: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre os recursos da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Já na característica Recursos, houve disparidades: enquanto os clientes responderam 100% 

na importância das instalações e equipamentos serem limpos e funcionais, somente 40% dessas 

mesmas pessoas avaliaram os mesmos satisfatórios. Mesmo que no total a média das respostas 

foi satisfatória, esse ponto levou destaque por esta disparidade. Desse modo, é válida a atenção 

futura sobre a manutenção, não só da competência dos funcionários, mas, também, das 

instalações e equipamentos. 

Em relação à Imagem da empresa, 92% das respostas se apresentaram como importantes 

na Figura 9, mas esse número cai para quase 75% de satisfação na Figura 10. Além disso, se obteve 

aproximadamente 18% de GRAU 1 de satisfação e 6% das perguntas foram GRAU 0. Abaixo os 

números. 

Figura 9: Porcentagem de importância de cada pergunta sobre a imagem da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 
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Figura 10: Porcentagem de satisfação de cada pergunta sobre a imagem da empresa. 

Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

Na área Imagem da empresa, houve diferenças de números em relação à importância e a 

satisfação nas respostas, porém foi visto que isto não é fator determinante que chama o público 

para o estabelecimento. Ou seja, como a academia é de pequeno porte, de bairro, o seu público é 

puramente aquele que vive nas conturbações do prédio. Além disso, vale ressaltar que, dentro 

dessa área, a clientela achou mais importante segurança e credibilidade da empresa e, de acordo 

com estes pontos, Aliance atingiu maioritária satisfação. 

Ao analisarmos os dados, podemos chegar à seguinte conclusão: a empresa oferece um 

serviço bom, mas pode melhorar em alguns aspectos para garantir a satisfação da clientela. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa Aliance Academia LTDA, avaliada como uma empresa prestadora de serviços de 

saúde e qualidade de vida de pequeno porte, apresenta alto grau de satisfação em todos os 

quesitos questionados, com algumas poucas disparidades em alguns pontos que, ao serem 

trabalhados e melhorados, deixarão a qualidade do serviço ainda melhor.  

Levando em consideração sua área de atuação, a academia traz e mantém qualidade nos 

serviços que disponibiliza, no entanto, perde no quesito de inovação e atualização constante, que 

podem ser pontos de fraqueza ao serem analisados pelo público. 

Ao observar que o público-alvo da academia são as pessoas do bairro em que está 

localizada e que apesar de pequena, procura manter os clientes e sempre atrair mais, é 

recomendado que fizessem um estudo utilizando as Sete Ferramentas de Qualidade para 

melhorar o serviço, além de procurar alternativas para diferenciar a rotina dos exercícios para 

atender os membros, quanto para ter mais um diferencial. 
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IFRN – Campus Natal-Central. A metodologia
utilizada constitui em um estudo exploratório-
descritivo, por meio da pesquisa bibliográfica, 
entrevista e estudo de caso no Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. 
São abordados no trabalho os sistemas de 
informações, a centralização e a descentralização, os 
resultados obtidos e as conclusões pertinentes, 
considerando a sobrecarga existente na Diretoria 
de Licitações, sugere-se a descentralização dos 
processos licitatórios.

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência, Sustentabilidade, Administração Pública. 

The methodology constitutes a descriptive 
exploratory study, through literature review, 
interviews and case study at the Federal Institute of 
Science and Technology of Rio Grande do Norte - 
IFRN. Are covered in the work on the information 
and centralization and decentralization systems, 
the results and relevant conclusions, considering the 
existing burden on the board of bids, we suggest the 
decentralization of procurement processes. 

KEY-WORDS: Efficiency, Sustainability, Public Administration.

RESUMO 

Diante das preocupações por uma administração mais 
eficiente, o IFRN, busca se adequar as novas 
legislações e os novos conceitos de sustentabilidade. 
Pensando nisso realizou uma licitação para aquisição 
das placas fotovoltaicas, buscando a eficiência 
econômica e adequação ambiental, onde se é 
utilizado uma energia limpa, renovável, fonte ilimitada 
e livre, o sol, trazendo eficiência e economicidade aos 
custos de energia. O objetivo geral da pesquisa é 
identificar as relações existentes entre os níveis 
organizacionais, os sistemas de informação e o nível 
de descentralização no processo decisório na licitação 
para aquisição das placas fotovoltaicas no 

BIDDING PROCESS AND ITS RELATIONSHIP WITH INFORMATION SYSTEMS: A 
CASE STUDY IN IFRN 

ABSTRACT

In the face of concerns for a more efficient 
administration, IFRN, seeks to adapt the new 
legislation and the new concepts of sustainability and 
thinking about it made a bid for the purchase of 
photovoltaic panels, seeking economic efficiency and 
environmental compliance, where a power is used 
clean, renewable, unlimited and free source, the sun, 
bringing efficiency and economy to energy costs. The 
overall objective of the research is to identify the 
relationship between organizational levels, 
information systems and the level of decentralization 
in decision-making in the bidding for the purchase of 
photovoltaic panels for IFRN – Campus Natal-Central.
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1 INTRODUÇÃO 

A administração pública procura buscar a eficiência e eficácia nos serviços prestados, 

visando melhor custo-benefício. Com isso o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), institucionalidade dada pelos termos da Lei nº 11.892/2008, fazendo 

parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vinculado ao Ministério da 

Educação. 

O IFRN busca sempre desenvolver ações de melhoria para o instituto e alcançar a eficiência 

de seus processos, utiliza diversas inovações tecnológicas em forma de sistemas da informação, 

que auxiliam a administração em diversos procedimentos que visam à economia de tempo e 

recursos. 

Cruz (2009) afirma que as organizações possuem novos desafios, tais como: (i) oferecer 

melhores serviços públicos para a população, que, por sua vez, aumentou em termos numéricos e 

em exigência; (ii) urgência por melhor comunicação com a sociedade; e (iii) obrigação de utilização 

de recursos públicos de forma mais eficiente. 

Como a instituição sempre procura inserir ações de sustentabilidade, verificamos no Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI, deste IFRN, 2014-2018, nas páginas 168-169, a 

preocupação em instalar usinas fotovoltaicas para cobrir parcialmente a necessidade de energia 

elétrica dos Campis. Se adequando as normas publicadas pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG, a Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010, que dispõe dobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratações de serviços ou obras 

pela Administração Pública Federal. 

 Além do PDI, o instituto conta com as propostas do Projeto Campus Verde – Gestão 

Ambiental, que é um projeto que incentiva os Campis a atender responsabilidade social e 

ambiental, com diversas ações, que visam contribuir para o consumo consciente e, 

consequentemente, a preservação ambiental. 

 O uso de uma energia renovável é uma estratégia para grandes instituições, não só para 

reduzir as despesas, mais também para diminuir os impactos ambientais como a emissão de gases 

de efeito estufa. Para o IFRN, não é só a redução de despesas é a consolidação do 

desenvolvimento baseado em tecnologias que não prejudicam o planeta. 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar as relações existentes entre os 

níveis organizacionais, os sistemas de informação e o nível de descentralização no processo 

decisório na licitação para aquisição das placas fotovoltaicas no IFRN – Campus Natal-Central. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sistemas de informações 

É essencial para os administradores um sistema de informação, pois as organizações 

necessitam para sobreviver e prosperar. Os sistemas podem auxiliar as organizações a alcançar 

novos patamares de eficiência e competitividade, mostrar seus serviços/produtos e reorganizar 

seu fluxo de tarefa e trabalho.  

Para Laudon e Laudon (2006) “Um sistema da informação pode ser definido como um 

conjunto de componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma 

organização”. Ele ainda complementa que além dessas atribuições citadas um sistema da 

informação auxilia os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos 

complexos e criar novos produtos. 

Como há diferentes interesses, especialidades e níveis em uma organização, existem 

diferentes tipos de sistemas. Nenhum sistema sozinho pode fornecer todas as informações de que 

uma empresa necessita. A Figura 1 ilustra um modo de descrever os tipos de sistemas 

encontrados em uma organização, como ele está dividido e suas áreas funcionais.  

Figura 1: Tipos de sistemas da informação. 

O nível operacional dá suporte aos gerentes operacionais, acompanha as atividades e 

transações de uma organização. O nível gerencial atua na monitoração, controle, tomada de 

decisões e procedimentos administrativos. E ainda o nível estratégico que tem a capacidade de 

atacar e enfrentar questões estratégicas e tendências de longo prazo, sempre em busca de uma 

melhor estrutura para organização. 

Assim tendo os diferentes níveis organizacionais, temos sistemas de informação que se alia 

a esses níveis. Os sistemas a serem dialogados a seguir em consoante a Laudon e Laudon (2006) 

podem ser utilizados nos diferentes níveis e grupos da organização. 

O sistema que compõem o nível operacional é denominado de sistema de processamento 

de transações (SPTs), ele é capaz de realizar e registrar as rotinas essenciais da administração e as 

metas são predefinidas e altamente estruturadas (Laundon e Laundon, 2006).   
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Para o nível gerencial expomos os sistemas de informações gerenciais (SIGs) e o sistemas 

de apoio à decisão (SADs). O SIG, é capaz de munir os gerentes de relatórios ou acesso on-line aos 

registros do desempenho da organização. Já o SAD, contribui na tomada de decisão, economia de 

tempo e mostra as informações necessárias para cada situação. O nível estratégico é alinhado ao 

sistema de apoio executivo (SAEs), abordando decisões não rotineiras que exigem bom senso, 

avaliação e percepção, descartando procedimentos previamente estabelecidos para se ter à 

solução (Laundon e Laundon, 2006). 

Os sistemas expostos utilizados em organização têm suas interdependências. E se inter-

relacionam contribuindo para um bom fluxo de informação entre as diferentes partes da 

organização. É importante e vantajosa a troca de dados, independente do grau de integração 

entre os sistemas, conforme Figura 2.   

Figura 2: Inter-relacionamento de sistemas. 

Atualmente existem diversos sistemas da informação sendo utilizados na administração 

pública. O sistema de compras governamentais é um meio que surge para o governo eletrônico 

com a necessidade de gerar eficiência nas compras públicas.  

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), que consiste no principal 

instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial. Possibilita a execução e programação financeira, da forma disposta na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) (Tesouro Nacional, 2015). 

O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) é sistema que tem por 

finalidade cadastrar e habilitar pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar de licitações 

promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional. Amplia as opções de compras do governo federal e permite o acompanhamento do 

desempenho dos fornecedores cadastrados (Ministério do Planejamento - MP, 2015).  

E por fim o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) foi criado pela equipe de 

desenvolvimento da Coordenação de Sistemas de Informação (COSINF) da Diretoria de Gestão de 

Tecnologia da Informação (DIGTI) do IFRN para a gestão dos processos administrativos e 

acadêmicos deste Instituto Federal. Possui uma estrutura modular, que possibilita a interligação 
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dos diversos dados por área e por unidade, visando à gestão integrada das informações (IFRN, 

2015). 

Os sistemas utilizados na licitação são descentralizados, todos os Campi do instituto os 

utilizam, sendo o SUAP o que tem maior visibilidade, pois todos que tem acesso a esse sistema 

podem ver o andamento de todos os processos que ocorrem no IFRN e acompanhar outras 

demandas que ele oferece. 

2.2 Descentralização X Centralização 

Nas organizações são realizadas em seu cotidiano inúmeras atividades, desde a mais 

simples, até as mais complexas, e diversas situações que surgem no decorrer do caminho. Existem 

algumas atividades/processos que exigem mais atenção e importância dentro das organizações.  

Os processos estão intrinsecamente relacionados aos fluxos de objetos na organização 

independente de sua natureza, mas que demandem coordenação dos mesmos. Os processos são 

objetos de controle e melhoria, mas também permitem que a organização os utilize como base de 

registro do aprendizado sobre como atuar, atuou ou atuará em seu ambiente ou contexto 

organizacional (Paim, 2009). 

Uma questão também importante na organização é o processo de tomada de decisão 

dentro de uma instituição. Esse processo pode ser desenvolvido de forma centralizada ou 

descentralizada. Conforme Chiavenato (2012), a centralização significa que a autoridade para 

decidir está localizada no topo da organização. Percebe que toda a tomada de decisão e controle 

se encontra no topo da hierarquia. Segundo ele, a centralização promove a retenção do processo 

decisório na cúpula da organização. Existem vantagens e desvantagens principais que a 

centralização pode trazer, conforme Quadro 1. 

As vantagens da centralização As desvantagens da centralização
As decisões são tomadas por administradores que 

possuem visão global da empresa. 

As decisões são tomadas na cúpula que esta distanciada 

dos fatos e das circunstancias. 

Os tomadores de decisão no topo são mais bem 

treinados e preparados do que os que estão nos níveis 

mais baixos. 

Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com 

as pessoas e situações envolvidas. 

As decisões são mais consistentes com os objetivos 

empresariais globais. 

As linhas de comunicação ao longo da cadeia escalar 

provocam demora e maior custo operacional. 

A centralização elimina esforços duplicados de vários 

tomadores de decisão e reduz custos operacionais. 

As decisões passadas pela cadeia escalar, envolvendo 

pessoas intermediarias e possibilitando distorções e erros 

pessoais no processo de comunicação das decisões. 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens de centralização. 

Já na descentralização, a autoridade para decidir está dispersa nos níveis organizacionais 

mais baixos. O foco no cliente e a agilidade no atendimento das suas necessidades têm levado 

muitas organizações a migrar resolutamente para a descentralização. (CHIAVENATO 2012). 
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Existem vantagens e desvantagens principais que a descentralização pode trazer, conforme 

Quadro 2. 

As vantagens da descentralização As desvantagens da descentralização
As decisões são tomadas mais rapidamente pelos 

próprios executores da ação. 

Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os 

departamentos envolvidos. 

Tomadores de decisão são os que têm mais informação 

sobre a situação. 

Maior custo pela exigência de melhor seleção e 

treinamento dos administradores médios. 

Maior participação no processo decisório promove 

motivação e moral elevado entre os administradores 

médios. 

Risco da subjetivação: os administradores podem defender 

mais os objetivos departamentais do que os empresarias. 

Proporciona excelente treinamento para os 

administradores médios 

As políticas e procedimentos podem variar enormemente 

nos diversos departamentos. 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens de descentralização. 

A escolha pelo modelo centralizado ou descentralizado envolve inúmeros fatores, que 

podem influenciar no processo decisório. Deve-se avaliar em qual modelo a organização se 

adequa, para que se tenha um ambiente organizacional equilibrado. 

3 METODOLOGIA 

A trajetória metodológica deste estudo de caso iniciou-se pela escolha do tema. Conforme 

Yin (2010) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre fenômeno e contexto não são claros. Observamos a importância do tema 

considerando o cenário atual das demandas por energias mais limpas, bem como as contribuições 

que trariam para o IFRN.  

O presente trabalho originou-se com projeto integrador II, com o objeto de estudo para 

aquisição das placas fotovoltaicas para o IFRN, Campus Natal-Central, do pregão eletrônico 

28/2014 da Reitoria do IFRN, verificando todas as etapas do processo licitatório. 

Utilizamos como instrumentos, a pesquisa bibliográfica, que é um estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é 

material acessível ao público em geral (VERGARA, 2007), em relação às seguintes disciplinas: 

gestão de processos e sistema de informação. E a pesquisa documental que em nosso trabalho 

utilizamos diversas literaturas e documentos. 

E por fim foi realizada uma pesquisa de campo. Segundo Vergara (2007, p.47), pesquisa de 

campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que 

dispõe de elementos para explicá-lo. Tendo em vista isso, foram executadas entrevistas no 

período de 10 a 22 de julho de 2015, com o Diretor de Licitações, Diretor de Administração do 

Campus Natal-Central e professores, com o intuito de se obter maiores informações sobre os 
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procedimentos da licitação, da importância da aquisição das placas e os benefícios que trariam 

para o IFRN. 

A luz de Bardin (2011), foi realizada uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas no 

período descrito anteriormente, para esclarecer os questionamentos levantados durante a 

pesquisa, afim de se obter informações precisas, segundo ele “a análise do conteúdo é um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em consoante aperfeiçoamento, que se aplicam 

a discursos extremamente diversificados”. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando que o objeto de pesquisa em estudo, os pesquisadores não identificaram 

nenhuma outra pesquisa realizada em torno das placas fotovoltaicas no IFRN, com resultados 

divulgados. 

4.1 Análise de gestão de processos 

Baseado nas indagações propostas por Chiavenato (2012), no qual informam as 

características de uma organização descentralizada. Fundamentado nas respostas obtidas pelo 

Diretor de Licitação conclui-se que o processo licitatório acontece de maneira centralizada, tendo 

em vista que os elementos descritos por ele não se enquadram nas características pré-

estabelecidas sobre a descentralização, em virtude de centralizar ou descentralizar se constitui em 

uma questão de grau. Nessa perspectiva relacionando a teoria com dados obtidos da entrevista, 

conclui-se que: 

 Apresenta pouco poder de decisão que venha a divergir a lei, ou seja, seu trabalho se

insere muito na questão de prestar esclarecimentos na esfera judicial. “Em relação aos

processos licitatórios, as decisões são basicamente na elaboração de editais, decidir

recursos na esfera administrativa e prestar esclarecimentos na esfera judicial, esse último

orientado pelo setor jurídico”.

 Em relação a importância das suas decisões, a mesma tende a centralização, tendo vista

que é baseado por orientações. “A importância está relacionada ao cumprimento da

parte legal”. Portanto, suas decisões são muito mais explicativas e não de poder de

decisão, e essa orientação é pautada na lei.

 Apresenta a sua influência por liderança com foco no poder pessoal, ou seja, quando se

tem muita competência técnica e é respeitado por sua qualificação profissional. Os níveis

inferiores não possuem, pois, a saída da decisão é na Reitoria.

 Há muitas supervisões, tendo em vista a primeira que ocorre no início, nos próprios

Campi, e a outra, de forma minuciosa pela auditoria interna, e dos órgãos controladores.
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4.2 Sistemas de Informação 

Estando de acordo com a literatura, os sistemas são importantes para os órgãos ou 

instituições. Para a isso a administração pública buscando cada vez mais essa eficiência, introduz 

os sistemas de informação para contribuir nas atividades desenvolvidas nas organizações. Então 

foi percebido que os sistemas que auxiliam diretamente na licitação da aquisição das placas 

fotovoltaicas, têm sua significância nos níveis hierárquicos e organizacionais e se alinham aos 

sistemas propostos pelos teóricos, demonstrado na Figura 3. 

O Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), é um sistema do nível estratégico 

que permite ao gestor o acesso de todas as informações geradas no Campus. Nesse sistema existe 

diferentes módulos de apoio ao gestor como: planejamento, compras, contratos, indicadores de 

gestão, autoavaliação, dentre outros, porém os em destaque agem diretamente com o nível mais 

alto da organização sendo assim o SUAP um modelo de sistema SAE. 

No nível gerencial tem-se o SIAFI, que consiste no principal instrumento utilizado para 

registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal. Esse sistema se alinha com o SIG, capaz de munir os gerentes de relatórios ou 

acesso on-line aos registros do desempenho da organização.  

O sistema SICAF atua no nível operacional e tem por finalidade cadastrar e habilitar 

pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar de licitações promovidas por órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, o cadastramento dispensa a reapresentação da 

documentação encaminhada pelo fornecedor para renovação de cadastro, e permite atestar as 

certidões, que são condições para a participação nas licitações e tornam desnecessária a 

comprovação da documentação em papel, são como os SPTs que dão suporte às atividades do dia 

a dia da organização, utilizados na automação de tarefas repetitivas e transacionais. 

 Esses sistemas são capazes de melhorar todo o fluxo dos processos, em que antes era 

executado por pessoas, e hoje são esses sistemas que substituem e realizam as tarefas do nível 

operacional, traz informações ao gerencial e auxiliam nas decisões do estratégico, proporcionando 

mais eficiência e celeridade nos processos e atividades dentro das instituições como o IFRN. 

Figura 3: Relação dos níveis organizacionais, os sistemas utilizados e os sistemas da literatura. 
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5 CONCLUSÕES 

    Esta pesquisa se propôs, em consonância com o objetivo geral, identificar as relações 

existentes entre os níveis organizacionais, os sistemas de informação e o nível de descentralização 

no processo decisório na licitação para aquisição das placas fotovoltaicas para o IFRN – Campus 

Natal-Central. 

Identificamos que o processo licitatório ocorre de maneira centralizada na Reitoria do 

IFRN, fica centralizado todas as fases do processo da licitação, cabendo apenas aos Campi o 

planejamento dos bens e serviços ao qual necessitam. Atualmente, o diretor de licitação segue as 

conformidades da lei, ficam apenas decisões básicas a serem tomadas por ele. Em consonância 

com o que foi estudado, os processos de licitação deveriam ocorrer de maneira descentralizada, 

desafogando a Diretoria de Licitação ou até mesmo diminuindo o tempo de espera das licitações, 

já que são todas na Reitoria. Podem ser feitos treinamentos, distribuição de manuais e criação de 

comissões para licitações em cada Campi, facilitando os processos, aumentando a eficiência do 

tempo e do trabalho. 

Os sistemas de informação estão inerentes a todo o processo licitatório e se incluem para o 

favorecimento e auxílio das três esferas, estratégico, gerencial e operacional possibilitando um 

impacto positivo ágil e celeridade nos procedimentos. Realizar cadastro e habilitar pessoas físicas 

ou jurídicas interessadas em participar de licitações promovidas por órgãos da Administração 

Pública Federal, diminui as atividades repetitivas, encontramos no SICAFI.  

Já no plano gerencial tem-se a regulação do processo, incluindo os requisitos necessários, 

definições da modalidade pertinente a ser utilizada para a aquisição do bem ou serviço, além das 

informações que se obtém através do SIAFI, que é o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal com o objetivo de acompanhar e controlar a execução 

orçamentária, patrimonial e financeira.  

Outra ferramenta utilizada para ações do planejamento Estratégico dentro do Instituto, no 

qual auxilia os diretores, é o SUAP, um sistema unificado da Administração Pública, que traz 

informações importantes, para a gestão dos processos administrativos e acadêmicos do 

instituto. Possibilita a interligação dos diversos dados por área e por unidade, integrando das 

informações, possibilitando uma visão geral do instituto e assessorando para tomada de decisão 

quando fora dos parâmetros estabelecidos. 

Acreditamos que a aquisição dessas placas fotovoltaicas só trará benefícios e crescimento 

para o instituto, pois ele mesmo já dispõe de propósitos para seu desenvolvimento sempre 

buscando estar de acordo com as legislações e se adequando as novas inovações e servindo de 

modelo para outras entidades para esse tipo de aquisição sustentável. 

Portanto, percebemos que o nível de descentralização é baixo, pois por enquanto ocorre 

tudo na Reitoria de maneira a ser mais centralizada. Os sistemas de informação só contribuem 
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para a licitação que dá mais transparência, aumenta a competitividade de fornecedores, diminui a 

utilização de papel e de duplo esforço de trabalho, dando maior celeridade e eficiência nos 

processos de licitação para a administração pública.  
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar o 
resultado de um projeto de extensão realizado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte - Campus Natal Zona Norte, 
que buscou mapear mulheres em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica nos arredores do 
campus, bem como, fornecê-las oficinas de formação 
pessoal (política, sociedade, ideais) e profissional 
(empreendedorismo e cooperativismo). Neste artigo, 
foi dado destaque ao empreendedorismo, o qual foi 

utilizado como uma ferramenta de contribuição à 
falta de oportunidades de acesso à renda para 
mulheres. A metodologia utilizada foi a de pesquisa 
aplicada e descritiva, sob a forma de estudo de caso, 
com uma abordagem qualitativa. Como resultado 
desse trabalho de extensão, observou-se crescimento 
pessoal, uma postura mais crítica das participantes e 
a maioria delas despertou o interesse em iniciar um 
negócio. 

PALAVRAS-CHAVE: mulher, empreendedorismo, geração de renda. 

ENTREPRENEURSHIP: WOMEN, GENDER AND INCOME GENERATION 

ABSTRACT 

This article has as objective present the result of an 
extension project carried out at the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte - Campus Natal Zona Norte, which looked 
after mapping women in socio-economic vulnerability 
on the surroundings of the campus and also provide 
them workshops of personal training (politics, 
society, ideal) and professional (entrepreneurship 
and cooperativism). In this article, the emphasis was 

given to entrepreneurship, which was used as a tool 
contributing to the lack of income generation 
opportunities for women. The methodology was the 
applied and descriptive research in the form of case 
study, with a qualitative approach. As a result of this 
extension work, it was observed personal increase, a 
more critical attitude of the participants and most of 
them showed interest to start a business.  

KEY-WORDS: woman, entrepreneurship, income generation. 
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1  INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado do projeto de extensão “Fazendo Acontecer: Mulher, Gênero 

e Geração de Renda”, desenvolvido por alunos do curso de Comércio no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Zona Norte. O projeto 

teve como objetivo mapear mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e trazê-las 

ao campus para fornecê-las oficinas sobre uma vasta gama de assuntos considerados pertinentes 

e que, muitas vezes, por inúmeros fatores (dentre os quais se destacam os embargos no acesso à 

educação), acabam não fazendo parte do cotidiano delas. A partir de temas como cidadania ativa, 

qualidade de vida, cuidados com a natureza, educação empreendedora, entre outros, visou-se 

contribuir à formação de mulheres socialmente ativas numa sociedade ainda marcada pela 

desigualdade de gênero.  

A Zona Norte possui uma população residente estimada de 313.166 habitantes, destes 

52,04% são mulheres, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - 

SEMURB (2013). Conforme a mesma fonte, a renda média mensal gira em torno de 1,23 salários 

mínimos, no entanto, este é um fato registrado em apenas um bairro, o Potengi, os demais variam 

até 0,95 salários mínimos. Assim, podemos afirmar que seus habitantes são em sua maioria de 

classe média baixa ou classe baixa e, ainda, que essa região enfrenta diversas fragilidades, em 

especial nos aspectos educacionais, econômicos e sociais derivados de um “desenvolvimento” 

desordenado (VIDAL, 1998). Enquanto instituto formador de trabalhadores-cidadãos éticos e 

cientes dos seus papéis na sociedade, o IFRN derruba as paredes que separam o físico da escola e 

atua na comunidade através de projetos de extensão (IFRN, 2015). A unidade da Zona Norte de 

Natal foi inaugurada no ano de 2006 para atender à demanda dessa parte da cidade. À luz dos 

dados dispostos pela SEMURB, o grupo sentiu a necessidade de incluir essa camada da sociedade. 

No andamento do projeto e analisando-se os cadastros do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social), verificou-se que um dos grandes problemas é a falta de oportunidades para as 

mulheres da comunidade. Para a resolução dessa problemática, foi destacada a importância da 

prática empreendedora para o público feminino a fim de contribuir à geração de renda. 

Questiona-se aqui, portanto, de que maneira esse projeto de extensão contribuiu à vida das 

participantes com relação aos aspectos sociais e à própria geração de renda. O que mudou?  

De acordo com Timmons, o empreendedor “é alguém capaz de identificar, agarrar e 

aproveitar oportunidade, buscando e gerenciando recursos para transformar a oportunidade em 

negócio de sucesso” (Consultores Associados, 2015). Nessa direção, as atividades desenvolvidas 

no decorrer do projeto foram a fabricação de saneantes (produção de sabão, desinfetantes e 

amaciantes) e sabonetes com objetivo de melhorar a qualidade de vida das mulheres selecionadas 

no projeto a médio e longo prazos por meio do empreendedorismo e até do cooperativismo, 
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tornando, sobretudo, suas vidas mais dinâmicas a fim de não reduzir suas contribuições sociais ao 

papel de mantenedoras do equilíbrio doméstico familiar. (PRIORE, 1997). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A questão de gênero em contexto 

Gênero se constitui como uma maneira de destacar o caráter social e, por conseguinte, 

histórico, de concepções alicerçadas na compreensão de divergências entre os sexos (STEARNS, 

2013). As relações de gênero são compreendidas não pelo estudo de um, mas sim pela 

comparação de um com o outro: 

A ascensão do feminismo contemporâneo na sociedade ocidental, a partir dos anos 1960, 

somada às imensas mudanças nos papéis femininos tanto domésticos quanto profissional, 

estimulou uma investigação maciça e abrangente sobre a condição das mulheres no 

passado e sobre como os padrões antigos têm condicionado as situações atuais. De forma 

crescente, essa investigação também atingiu o papel dos homens – na história de ambos 

os gêneros, uma vez que gênero só pode ser compreendido se comparado com o outro 

(STEARNS, 2013, p. 16).  

Durante séculos de sociedade patriarcal, o homem foi o provedor da renda da família, 

enquanto o papel da mulher se restringiu aos cuidados com a casa e os filhos. Em detrimento das 

necessidades do capitalismo e das lutas das mulheres pelo exercício da cidadania e contra o 

preconceito, essa situação mudou em muitos países do ocidente. De fato, na sociedade ocidental, 

as oportunidades no mercado de trabalho para mulheres vêm tendo aumento significativo 

principalmente a partir da década de 1960 (LUCCI, 2010). No entanto, existe uma grande lacuna a 

ser preenchida, como mostra os dados dispostos pelo observatório da igualdade de gênero da 

Organização das Nações Unidas - ONU (2015). De acordo com esses dados, a porcentagem de 

mulheres sem renda própria em áreas urbanas no Brasil alcançou 28,3% no ano de 2013, 

enquanto para os homens a porcentagem chegou a pouco mais da metade (15,9%) no mesmo 

ano. 

Ainda assim, para ter acesso a renda, as mulheres precisam se qualificar e voltar aos 

estudos.  Sem oportunidade, muitas optam por passar o resto de suas vidas cuidando apenas dos 

seus lares. Em contrapartida, optar por desenvolver atividades e habilidades empreendedoras, 

pode mudar extremamente os rumos de suas vidas, tendo em vista que “graças ao trabalho, a 

mulher diminui a distância que a separa do homem; só o trabalho pode garantir uma liberdade 

concreta” (BEAUVOIR, 1967, p. 449). 
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2.2  Empreendedorismo e Gênero 

Para Chiavenato, “o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou dinamiza um negócio para 

realizar uma ideia ou projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades e inovando 

continuamente” (2012 p. 3).  

Uma das formas do empreendedorismo se manifestar é pela necessidade. O 

empreendedor por necessidade é aquele que devido não ter acesso à renda por meio do mercado 

de trabalho inicia seu próprio negócio. Por vezes, acabam desenvolvendo tarefas simples e de 

pouco resultado financeiro, já que, sendo vítimas de uma sociedade capitalista, não têm 

oportunidades de educação e as mínimas condições de desenvolver um negócio estruturado. O 

Brasil concentra grande parte desse contingente (DORNELAS, 2007).  

Entretanto, nesse aspecto, o país tem mostrado bons resultados e o empreendedorismo se 

aflora como uma alternativa à persistente falta de oportunidades. Em relação ao emprego e a 

renda, os índices atuais como o Sebrae (2014) nos mostram que, depois do assalariamento, a 

ocupação por conta-própria (onde a pessoa trabalha explorando seu próprio negócio) se 

apresenta com o maior contingente de pessoas inseridas. A figura 1 é a representação de um 

gráfico que tem como início o ano de 2002 e como fim o ano de 2012. Esse gráfico nos mostra 

que, nesse período, os trabalhadores no geral por conta-própria saíram de 17,7 milhões e 

atingiram os 19,8 milhões. 

Figura 1- Evolução da estimativa de conta-própria por sexo. 
Fonte: SEBRAE, 2014.  

Em termos absolutos, o incremento foi de 2,1 milhões, trazendo uma taxa de elevação nos 

ocupados com o próprio negócio de 1,1% ao ano. Mesmo no ano de 2012, os homens, com 13,5 
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milhões de pessoas, tendo sido a maioria nesta ocupação (68,3%), e as mulheres tendo 

correspondido à minoria com 6,3 milhões (31,7%), “a taxa de crescimento das mulheres foi 

aproximadamente o dobro da registrada para os homens nesse período: 1,7% a.a. ante 0,9% a.a. 

dos homens” (SEBRAE, 2014, p. 26). Isso mostra que “o mercado empreendedor começa a crescer 

para as mulheres, pois a visão que se obtinha como cuidadora, passa a ser empreendedora, se 

ligando a conceitos administrativos, que até então eram ligados ao gênero masculino, por possuir 

a visão de que apenas homens podiam administrar” (JUNIOR; BENEVENUTO, 2015, p. 4). 

     Ao optar pelo empreendedorismo, homens e mulheres executam todo o procedimento 

de planejamento, organização, direção e controle. No entanto, essa também foi uma das 

assertivas do projeto Fazendo Acontecer que além do conhecimento sobre o produto em si, as 

mulheres integrantes do projeto passaram por uma série de oficinas sobre como iniciar e gerir o 

próprio negócio de maneira estruturada. Isso foi feito com o intuito de aumentar as chances do 

lucro nas atividades que poderão vir a ser empreendidas e, por conseguinte, a permanência das 

mulheres nessas atividades.  

3 METODOLOGIA 

Para Silva e Menezes (2001), esse estudo pode ser classificado como um estudo de 

pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2001). Essa pesquisa pode 

ser classificada como descritiva sob a forma de estudo de caso. Existem três tipos de dados nos 

estudos de caso para estudos organizacionais, os etnocasos, casos “geradores de teoria” e casos 

“exemplares” (STABLEIN, 2001).  A abordagem utilizada foi a qualitativa, buscando valorizar os 

aspectos qualitativos dos fenômenos, com a análise dos significados que as pessoas dão às suas 

ações (CHIZZOTTI, 1998). 

O campo de aplicação da pesquisa delimitou-se ao projeto de extensão “Fazendo 

Acontecer: Mulher, Gênero e Geração de Renda”. A proposta do projeto visou à qualificação e 

formação de mulheres cidadãs participativas na sociedade de forma autônoma, consciente e 

reflexiva. Por conseguinte, tornou-se necessária a adoção de procedimentos metodológicos que 

possibilitassem essas mulheres a se posicionarem, analisar, falar, colocar seu ponto de vista, 

argumentar, escutar, perguntar, elaborar, tornando-se sujeito ativo de sua aprendizagem. Para 

isso, foi preciso que o espaço escolar fosse um espaço vivo de interações, aberto ao real em suas 

múltiplas dimensões, transformando-se num ato de (re) construção do conhecimento em estreita 

relação com os contextos em que são utilizados.  

Reafirmando as ideias de Paulo Freire (1987) sobre educação, foi proposta uma 

metodologia dialética, objetivando construir e vivenciar práticas pedagógicas reflexivas, 

intencionais, críticas, emancipatória, ou seja, uma metodologia que considera as habilidades e 

conhecimentos prévios, para, a partir deles, (re) construir o conhecimento, fundamentado no 
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“aprender a aprender” para o mundo do trabalho e da vida, baseado na troca e no diálogo entre 

educadores e educandos.  

Nessa proposta, a resolução de problemas e o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e integradores foram os modos principais de aprender, por meio de estratégias 

flexíveis que aproveitassem as experiências e saberes individuais das mulheres e permitissem o 

acompanhamento das mudanças e movimentos do setor produtivo e das relações sociais. Logo, 

sistematicamente o projeto foi composto das seguintes ações: 

1. Realização de Oficina para elaboração do mapa da vida (ponto de partida);

2. Realização de Oficina Direitos da Mulher e cidadania;

3. Realização de Oficina participação política da mulher;

4. Realização de Oficina de Beleza;

5. Realização de Oficina sobre Gênero e Cultura;

6. Realização de Oficina sobre empreendedorismo e cooperativismo;

7. Realização de Oficina sobre Educação ambiental;

8. Realização de Oficina para manuseio dos produtos químicos;

9. Realização de Oficina para fabricação dos saneantes;

10. Realização de Oficina para fabricação de sabonetes;

11. Realização de Oficina de Informática;

12. Realização de Oficina de matemática;

13. Realização de Oficina de Comercialização.

14. Realização da Aula da Saudade

Participaram do projeto doze mulheres, todavia apenas nove estavam presentes na aula de 

encerramento, lugar e momento que se deu a aplicação do questionário, instrumento de apuração 

dos resultados da pesquisa qualitativa. O tratamento das respostas do questionário se valeu da 

interpretação conjunta do grupo de extensão e serviu como base sólida na mensuração dos 

resultados e das discussões em cima destes. Ao longo de todo o percurso do projeto, o 

acompanhamento foi realizado através de listas de frequências das alunas. Quanto à avaliação, 

esta foi realizada de forma contínua e reflexiva, por meio da observação. Priorizou, portanto, o 

processo de aprendizagem e valorizou as competências construídas. Como parte do processo de 

avaliação e certificação da aprendizagem prévia e do itinerário formativo da mulher foi 

desenvolvido um tipificado por portfólio, técnica já desenvolvida por outros projetos. O portfólio 

inclui documentações formais e informais e foi constituído das seguintes partes: folhas de 

frequências; os registros de suas participações nas oficinas; uma narrativa explicitando como essa 
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aprendizagem prévia se relaciona com os objetivos da mulher e seus planos gerais de carreira, 

educacionais e comunitários. A construção do portfólio foi baseada nos princípios de colaboração, 

cooperação e solidariedade, permitindo uma visão individual de cada aluna, através do 

atendimento, acompanhamento e avaliação por parte da equipe envolvida. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A luz no fim do túnel 

A fim de coletar dados para apuração de resultados, na última oficina do projeto foi 

aplicado um questionário com as alunas participantes. O questionário também teve como objetivo 

realizar um feedback sobre o trabalho realizado pelo grupo extensionista. As perguntas 

empregadas retomaram as bases iniciais, ou seja, respostas que o grupo tinha interesse mesmo 

antes da execução do projeto. A partir das respostas, observou-se um enorme subsídio para o 

desenvolvimento de um artigo sobre a relação entre o empreendedorismo e o gênero. Na data da 

aplicação do questionário, nove mulheres estavam presentes e todas responderam ao 

questionário. As perguntas foram as seguintes: 

1. O que você achou do projeto como um todo? O que mais gostou e o que menos

gostou?

2. Como você avalia o projeto? Qual nota você daria para o projeto?

3. Como você enxerga as oportunidades de negócio a partir das oficinas oferecidas?

4. Qual a sua visão do empreendedor?

5. Como você se sente agora, ao fim do projeto? O que mudou em você?

Em relação à primeira pergunta, a quase totalidade avaliou o projeto como importante e 

disseram ter gostado da experiência. O que mais chamou a atenção delas sobre o projeto foi a 

temática trabalhada a cada encontro e entre as que disseram o que menos gostou, coexistiu o 

fator do longo espaço entre os encontros e a pouca duração do projeto como um todo.  

Referente ao segundo questionamento, à qual a maior parte respondeu com adjetivos, “o 

resultado foi agradável de ler”. De acordo com uma das alunas, tivemos “encontros 

surpreendentes” e acrescentou que “os conteúdos foram incentivantes e satisfatórios”. Outra 

apenas se reteve a colocar os adjetivos “interessante” e “produtivo”. Infelizmente, apenas uma 

delas aparentou dar uma nota quando disse “nota máxima”.  

Correspondente à terceira questão, grande parte manifestou pensar ser uma ótima 

oportunidade de negócio e que os produtos de limpeza (fabricação de sabonetes e saneantes) são 

fáceis de manusear. Uma delas resumiu sua resposta ao seguinte trecho: “Bem perto da minha 

realidade. Basta perseverança.”.  
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Em relação à quarta indagação, uma das alunas respondeu: “É pensar em um plano de 

negócio e sempre manter o foco.”; já para outra, ser empreendedor é “saber caucular, administrar 

e lidilar com o publico. Depois da oficina sobre empreendedorismo, as alunas fixaram a 

experiência que o empreendedor é aquele que tem o “tino”, a esperteza de onde se vai investir. É 

aquele inovador, que como uma das alunas falou conotativamente, “ver oportunidades onde 

outras pessoas normais não veem”.  

Quanto à última questão, as mulheres relataram uma mudança profunda e positiva. Uma 

delas acredita estar com a “mete mais aberta” enquanto outra diz ter se tornado “uma super 

mulher, acima de tudo uma mulher satisfeita e realizada”. Esta ainda acrescentou que “mudou a 

auto-estima”. Uma terceira mulher respondeu em tom de elogio à equipe componente do projeto: 

“Vejo que alguém ainda encherga os menos favorecidos ainda que seja uma luz no fim do túnel.” 

Resgatando Júnior e Benevenuto (2015), os quais delimitam que as dificuldades se 

encontram relacionadas continuamente ao desemprego e ainda que o empreendimento se 

constitui como meio de sobrevivência; percebe-se que a qualificação das mulheres em situação de 

vulnerabilidade social na área de fabricação de saneantes e sabonetes aliada às oficinas de 

cidadania contribuíram à formação tanto profissional quanto pessoal das componentes do 

projeto. Ainda conforme os mesmos autores, “os progressos dessas mulheres acontecem quando 

passam a crescer como pessoa, quando começam a produzir e gerar renda a partir dos produtos 

produzidos diariamente” (JUNIOR; BENEVENUTO, 2015, p. 7). Isto é, a combinação da sucessiva e 

bem-sucedida geração de renda aos valores pessoais aflorados no decorrer do projeto ou o 

enrijecimento de valores trazidos com as alunas tende a gerar gradativamente qualidade de vida 

às novas mulheres que retornam à sociedade.  

Por conseguinte, tendo recebido a preparação da equipe componente do projeto de 

extensão, as alunas retornaram à sociedade com uma postura crítica e, de acordo com relatos 

verbais, muitas estavam decididas à prática empreendedora e já havia até o interesse na formação 

de uma cooperativa. Existem iniciativas que ajudam nesses primeiros passos de micro e pequenos 

empreendedores, como é o caso do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (2015), o qual reconhece 

o empenho de mulheres empreendedoras, que, conforme a visão de Dolabela (2015),

“transformam sonhos em realidades”.

5 CONCLUSÃO 

“Mas afinal o que querem as mulheres?”, indagou o pai da psicanálise, Sigmund Freud, em 

uma de suas reflexões psicossociais. Essa indagação virou série de televisão e até livro. Oscar 

Wilde diria que as mulheres não sabem o querem, mesmo que não deem descanso enquanto não 

conseguem aquilo que querem (Dicionário Criativo, 2015). No entanto, hoje podemos responder a 

essa pergunta com mais facilidade do que outrora. A mulher quer ter direito a ter direitos. Ela 
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quer sonhar com uma carreira acadêmica e/ou profissional e segui-la. Quer produzir 

conhecimento e gerar valores. A mulher quer, enfim, se sentir parte do progresso. 

Com base no aporte teórico, conclui-se que o empreendedorismo se configura como uma 

alternativa à falta de oportunidades ao gênero feminino que ainda reverbera na nossa sociedade. 

Essas oportunidades não são somente de geração de renda, mas também de posição social, grau 

de ensino, cidadania, entre outros. O estudo apresentado se valeu de uma pequeníssima parte da 

população feminina, entretanto, conforme os dados, observou-se que essa realidade ultrapassa o 

espaço amostral aqui utilizado.  

A construção em conjunto do conhecimento sobre temas de cunho social, além do aparato 

sobre o produto e como iniciar o negócio foram de suma importância no processo de inclusão de 

mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica dos arredores do IFRN – Campus Natal 

Zona Norte, visto que as alunas retornaram à sociedade com uma postura mais crítica e 

vislumbrando horizontes empreendedores. O grupo de extensão, pensando num panorama 

macro, resolveu atuar num panorama micro (comunidade em torno do campus) como proposta 

inicial. Em contrapartida, essa iniciativa pode ser levada adiante, já que a causa maior do projeto 

ainda permanece viva e, obviamente, não foi possível mudar a realidade geral, mas tentou-se 

mudar apenas uma pequena porcentagem dela.  

Para concluir estas reflexões e provocar novas, comparando-se com uma passagem do livro 

O Segundo Sexo, de Beauvoir (1967, p. 500), na qual ela faz das palavras do sociólogo Karl Marx as 

suas, com os escritos de Giulani (1997) sobre os movimentos de trabalhadoras e a sociedade 

brasileira. Marx afirma que “a relação do homem com a mulher é a relação mais natural do ser 

humano com o ser humano”. Giulani (1997) o complementa afirmando que embora sejam 

internamente frágeis em suas consistências, as trabalhadoras se desprenderam da hierarquia 

presente por séculos nessa relação e, influenciadas pelo ideário feminista do final da década de 

60, aprenderam a criticar a divisão sexual do trabalho e a expressar todas as suas potencialidades 

criadoras, ou, por assim dizer, empreendedoras.   
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RESUMO
Nos últimos anos, muitas organizações, produtos, 
serviços e profissões surgiram e desapareceram, 
devido as mudanças nas necessidades da sociedade. 
Para acompanhar esse processo de mudança é 
necessário que as organizações estabeleçam uma 
estratégia de Marketing focada na satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores. O uso das 
estratégias digitais em campanhas de comunicação e 
marketing das empresas tem se diversificado pelo uso 
sistemático de ferramentas, como a integração da 
mobilidade e portabilidade de acesso à web e com a 
otimização dos sistemas de busca, instituindo novos  

pilares de comunicação integrada. Esta pesquisa tem 
como objetivo identificar quais as vantagens da 
utilização do Marketing Digital nas estratégias de 
micro e pequenas empresas. Para o alcance do 
objetivo esse artigo se baseia em referencias teóricas, 
através do levantamento e análise sobre o que foi 
produzido sobre o tema. Os resultados revelaram 
vantagens para as micro e pequenas empresas que 
adotam o Marketing digital em suas estratégias, como 
a diferenciação, aumento no volume de vendas, 
empresas produtos e/ou serviços se tornam mais 
conhecidos e uma maior competitividade. 

DIGITAL MARKETING AND ADVANTAGES IN MICRO AND SMALL ENTREPRISES 
STRATEGY 

ABSTRACT
In recent years, many organizations, products, 
services and professions have come and gone, due to 
changes in society's needs. To accompany this process 
of change is necessary for organizations to establish a 
marketing strategy focused on meeting the wants and 
needs of consumers. The use of digital strategies in 
communication campaigns and marketing companies 
have diversified the systematic use of tools such as 
the integration of mobility and portability of web 
access and the optimization of search engines by 
introducing new integrated communication pillars. 

This research aims to identify the advantages of using 
digital marketing in micro and small business 
strategies. To reach the goal this article is based on 
theoretical references, through the collection and 
analysis of what has been produced on the subject. 
The results showed advantages for micro and small 
enterprises that adopt digital marketing in their 
strategies, such as differentiation, increase in sales 
volume, companies and/or services become better 
known and more competitive. 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, marketing digital, microempresas, pequenas empresas. 

KEY-WORDS: Marketing, digital marketing, micro enterprise, small entreprise.
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1   INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitas organizações, produtos, serviços e profissões surgiram e 

desapareceram, devido as mudanças nas necessidades da sociedade. Para acompanhar esse 

processo de mudança é necessário que as organizações estabeleçam uma estratégia de Marketing 

focada na satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores. A formulação da estratégia deve 

ser apoiada em constantes pesquisas de Marketing visando alcançar determinados objetivos 

organizacionais. Dessa forma, o Marketing pode ser considerado uma das principais armas das 

instituições, independente do porte, porque permite um bom posicionamento competitivo no 

mercado.  

Nesse cenário, as organizações fazem parte de um ambiente extremamente competitivo, 

mas infelizmente muitas empresas com boas ideias e bons preços falham em algum ponto do 

processo de desenvolvimento. Um dos fatores que levam vários novos ou antigos empreendimentos 

para esse abismo, é o descaso com a questão do Marketing, que se apresenta como principal aliado 

das empresas, passível de contribuir na geração de vantagem competitiva. 

A utilização do Marketing Digital tem se intensificado num ambiente onde vem crescendo o 

uso de aplicativos móveis e o consumo massivo de imagens. Com tanta visibilidade, as empresas 

vêm instituindo novos pilares de comunicação integrada, através do desenvolvimento e 

implementação de campanhas de comunicação e Marketing nesse mercado que está em constante 

transformação. 

Este estudo se justifica pela necessidade de promover a melhoria organizacional das 

pequenas empresas do estado do Rio Grande do Norte que abriga um grande volume de empresas, 

sendo sua maioria microempresas ou empresários liberais. De acordo com o SEBRAE (2013), a taxa 

de mortalidade de empresas no estado é de 29%, sendo um dado preocupante porque coloca o 

estado na 8ª colocação no Brasil. Diante desse contexto, a questão da pesquisa é: qual a importância 

do Marketing Digital nas estratégias de micro e pequenas empresas? 

Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar quais as vantagens da utilização do 

Marketing Digital nas estratégias de micro e pequenas empresas. 

Esse estudo possui como objetivos específicos: apresentar as características das micro e 

pequenas empresas; verificar as mídias e plataformas utilizadas no Marketing Digital das 

organizações; e analisar os benefícios do marketing digital para micro e pequenas empresas.

O artigo está dividido em cinco partes, na qual a primeira apresenta uma breve 

contextualização sobre o tema pesquisado, a justificativa e os objetivos. A segunda parte apresenta 

a revisão teórica expondo a discussão do marketing nas empresas. A metodologia que foi utilizada 

no desenvolvimento desse estudo está demostrada na terceira parte. Na quarta parte são 

apresentados os resultados obtidos e na quinta são expostas as conclusões do trabalho. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Identificando as micro e pequenas empresas

De acordo com o SEBRAE (2013), são consideradas microempresas empreendimentos, 

segundo o porte, que possuem até dezenove pessoas ocupadas para o setor da indústria e até nove 

pessoas ocupadas para o setor de comércio e serviços. As pequenas empresas são caracterizadas 

por ter no setor da indústria de vinte a noventa e nove pessoas ocupadas e de dez até quarenta e 

nove pessoas ocupadas para os setores de comércio e serviço. 

Segundo o Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa, no ano de 2012 as micro e 

pequenas empresas brasileiras representam 99% das organizações. Enquanto que apenas 1% das 

instituições se enquadram como médias ou grandes empresas, considerando-se os setores 

industriais, de construção, comércio e serviços (SEBRAE, 2013). 

A grande importância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira está na 

geração de riqueza, uma vez que o comércio alcança aproximadamente 53,4% do PIB desse setor. 

No setor de serviços essas pequenas empresas chegam a possuir mais de um terço da produção 

desse setor, em torno de 36,3% e o PIB do setor da indústria também tem grande participação, uma 

vez que estes alcançam 22,5% (SEBRAE 2014). 

Esses dados mostram a relevância das micro e pequenas empresas tem em relação ao Brasil 

e sua economia, e como é importante incentivar e qualificar para que esses empreendimentos 

contribuíam cada vez mais com o desenvolvimento do país, essas empresas em conjunto 

representam muito para a economia brasileira. 

Da mesma forma como ocorre no Brasil, as micro e pequenas em empresas do Rio Grande 

do Norte convivem e cooperam com empresas de médio e grande porte, como as instituições que 

trabalham com o petróleo e gás e mineração. Muitas dessas pequenas empresas vendem ou 

prestam serviços a grandes empresas e contribui abrindo novos postos de trabalho, diminuindo o 

déficit decorrente das demissões promovidas por médias e grandes empresas no estado (DANTAS 

et al., 2010). 

 2.2 Conceito e aplicações de Marketing 

De acordo com Las Casas (2005), os comerciantes devem considerar o consumidor como 

ponto inicial para qualquer negócio. Nessa direção, o Marketing consiste no planejamento das 

quatro variáveis do composto (preço, distribuição, produto e promoção) para atender a satisfação 

dos desejos e necessidades dos consumidores. Conforme o mesmo autor, não é necessário ser uma 

grande empresa para aplicação do conceito de marketing. Vendedores e microempresas podem e 

devem procurar satisfazer os desejos e as necessidades de seus clientes. 

No mundo dos negócios, a corrida por mercado consumidor vem sendo cada vez mais levada 

em conta na hora de se abrir um novo empreendimento, e mesmo assim, algumas empresas, 
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mesmo com lacunas a preencher no mercado, não conseguem estabelecer relação entre 

pessoa/produto/serviço. 

As empresas de todos os portes devem estabelecer uma estratégia para competir no 

mercado. Competitividade é a maneira que as empresas escolhem para competir no mercado frente 

a concorrência. 

O aspecto da concorrência é descrito por Kotler (2003, p.171), 

Se você tem a mesma estratégia que seus competidores, você não tem uma estratégia. Se 
a estratégia é diferente, mas fácil de ser copiada, é uma estratégia fraca. Se a estratégia é 
singularmente diferente e difícil de ser copiada, você tem uma forte e sustentável 
estratégia. 

A estratégia é um ponto crucial para que a empresa alcance seus objetivos, pensando dessa 

forma, o Marketing digital é uma maneira em que as organizações podem alcançar a 

competitividade, pois permite que as mesmas se aproximem de seus clientes, tornando possível 

identificar e satisfazer seus desejos e necessidades. 

 2.3 Marketing digital 

Conforme Okada e Souza (2011), a Era do consumidor está consolidando um mercado em 

que os consumidores, concomitantemente são consumidores de informações e produtores de 

conteúdo na web. Essa nova configuração exige um redimensionamento das estratégias de 

marketing para que o processo de comunicação seja dirigido e, ao mesmo tempo, flexível, a ponto 

de convidar os clientes a participar e interagir no projeto do produto. Cada vez mais clientes 

acessam diferentes plataformas e canais para obter informações. Esses usuários acessam sites, 

redes sociais e interagem dando opinião em blogs. Por esse motivo as empresas precisam 

desenvolver um conjunto canais digitais para alcançar esses clientes-alvo. 

As mudanças do algoritmo do Facebook, o crescente uso dos dispositivos móveis e o 
consumo massivo das imagens, principalmente em formato de vídeo, ditarão as tendências 
para o Marketing Digital neste ano. Algumas iniciativas não são novidade, mas sua aplicação 
deverá ser consolidada em 2015, com o amadurecimento desse mercado que está em 
constante transformação. A chegada de novas tecnologias deve desenvolver especialmente 
a publicidade digital, que em 2014 movimentou mais de R$ 7 bilhões (MORAES, 2015, p. 1). 

Moraes (2015) descreve que as novas tecnologias permitem ações de comunicação one to 

one, mas diferentemente do passado, a tecnologia permite esse uso em larga escala, em virtude da 

possibilidade de conhecer os hábitos de consumo dos seus usuários de forma individual.  

O uso das estratégias digitais em campanhas de comunicação e marketing das empresas tem 

se diversificado pelo uso sistemático de ferramentas, como a integração da mobilidade e 

portabilidade de acesso à web e com a otimização dos sistemas de busca, instituindo novos pilares 

de comunicação integrada. 
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Em uma sociedade em que o uso da internet é crucial para o sucesso ou fracasso de 

empreendimentos. O Marketing digital é uma proposta de aproximar as empresas e os seus clientes, 

possibilitando uma nova forma de divulgar seus produtos ou serviços. 

Macedo (2014) desenvolve uma síntese sobre as principais mídias disponíveis para uma 

organização, conforme pode ser observado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Principais tipos de plataforma do Marketing Digital. 
 Fonte: Macedo, 2014, p. 25/26. 

3   METODOLOGIA

Para o alcance dos objetivos foi realizada o levantamento bibliográfico, que consiste no 

delineamento da pesquisa. Para Gil (2009, p. 50) pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

De acordo com Cervo e Bervian (2002) esse tipo de pesquisa busca explicar um problema 

com base em referencias teóricas, através do levantamento e análise sobre o que foi produzido 

sobre o tema. Os mesmos autores argumentam que o espírito científico, na prática, é expressão de 

uma mente crítica, objetiva e racional.  
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Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi realizada uma busca através das seguintes 

palavras-chave: marketing, marketing digital, microempresas, pequenas empresas. Na sequência foi 

realizada uma seleção das publicações e em seguida uma leitura de modo crítico e imparcial. 

A partir desse ponto foram selecionadas informações e ideias dos autores, através de uma 

leitura interpretativa, apresentando o ponto de vista dos mesmos sobre as vantagens do Marketing 

Digital nas micro e pequenas empresas. Após essa etapa, os dados foram listados e analisados que 

são apresentados a seguir.   

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vantagens do Marketing Digital para micro e pequenas empresas 

O Marketing Digital é uma estratégia que pode ser desenvolvida nas organizações de todos 

os portes através da utilização de algumas plataformas para veiculação de conteúdo, anúncios e 

relacionamento com o público. Dessa forma, as micro e pequenas empresas tem a sua disposição 

várias plataformas que podem gerar competitividade.  As empresas que buscam alcançar o mercado 

consumidor que está conectado nas mídias digitais têm que conhecer as plataformas de 

comunicação e como elas podem ser proveitosas para os seus negócios.  

Algumas plataformas disponíveis, com suas respectivas definições e quais os benefícios que 

são capazes de gerar para essas organizações, estão dispostos na sequência.  

 Blog - O blog é uma plataforma digital que permite a atualização rápida através da publicação

de artigos que geralmente estão relacionados a um tema especifico (PAPERCLIQ, 2011 apud

MACEDO, 2014).  Os blogs voltarão a ganhar força já que as empresas precisarão contar com um

espaço próprio para postar conteúdos relevantes sobre seus produtos e serviços (MORAES,

2015). Dessa forma, o blog se mostra um grande aliado dos empresários, permitindo um local

para que possam ser realizadas publicações de artigos sobre temas específicos, auxiliando

negócios que trabalham com análise de produtos/serviços, ou com publicações de notícias que

requer uma facilidade na hora da criação e disponibilização das informações. Como exemplo de

plataformas no formato de Blog destacam-se o Wordpress e o Blogger.

 Comparador de preço - É uma plataforma digital em que os usuários realizam uma comparação

de preços de produtos e/ou serviços em diversos instituições físicas e virtuais. (VALE, 2014 apud

MACEDO, 2014). Essa plataforma é muito eficaz para as empresas que buscam ter como

diferencial de seus concorrentes os seus preços, pois nessas plataformas o cliente (usuário) tem

acesso aos diversos preços oferecidos pelas empresas sobre um determinado produto ou serviço,

exaltando o diferencial dos empreendimentos que se arriscam a utilizar essa plataforma, pois

através dos preços disponíveis pode haver um aumento no volume de vendas. Como exemplo,

as principais plataformas de comparação de preços são o Zoom e o Buscapé.

2002



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

 Microblog - É uma plataforma que permite a compartilhamento de textos curtos (normalmente

com menos de 200 caracteres) para grupos específicos ou para os usuários. Outras plataformas

permitem outros conteúdos, como fotos (PAPERCLIQ, 2011 apud MACEDO, 2014). A plataforma

Microblog é uma tendência mundial, na qual milhares de empresas, bandas e famosos das mais

diversas áreas divulgam seu cotidiano, promoções, inovações e tendências do momento, existem

cercas particularidades em torno dessa plataforma que trabalha com poucos caracteres na visão

de algumas pessoas.

 Rede de pesquisa - É uma plataforma digital em que os usuários desenvolvem pesquisas na web.

Uso como estratégia de capitalização a distribuição de anúncios publicitários pagos que estejam

alinhados com o conteúdo pesquisado pelo usuário (SOLIS, JESSE, 2014 apud MACEDO, 2014).

Google é uma empresa que desenvolveu uma plataforma de pesquisa, na qual os usuários dessa

plataforma na rede podem procurar por palavras chaves ou frases inteiras, essa empresa se

tornou referencial no mercado sendo conhecida e utilizada por milhares de internautas. Uma

empresa que quer aumentar a sua visibilidade, não pode dispensar o Google no momento de

integrar sua página no meio digital, uma vez que estaria perdendo espaço no mercado para suas

concorrentes que certamente estariam utilizando essa plataforma para promover sua empresa.

Dentro dessas plataformas encontramos como empresas principais o Google, o Yahoo e o Bing.

 Rede social focada em relacionamento - é uma plataforma digital na qual os usuários podem

interagir e compartilhar diversos conteúdos (SOLIS, JESSE, 2014 apud MACEDO, 2014).  O brasil

alcançou no ano de 2013 a colocação de segundo país no mundo em número de acesso as redes

sociais de acordo com o G1 (2015), ou seja, milhares de brasileiros estão conectados diariamente

as redes sociais gastando alguns minutos na frente do seu tablet, smartphone ou desktop. As

empresas que utilizam essas plataformas gratuitas podem alcançar esse contingente de possíveis

clientes. A principais empresas que trabalham em software focados em relações sociais são o

Facebook e o Google+.

 Site corporativo - É uma plataforma digital formada de um conjunto organizado de páginas de

hipertexto (HTML), geralmente com o objetivo de divulgar informações acerca de uma instituição

e seus produtos (GABRIEL, 2011 apud MACEDO, 2014). Trata-se de um sistema baseado em

filtros, que tende a facilitar a procura por empresas com informações consistentes. A vantagem

para as empresas que possuem site corporativo e que os clientes podem conhecer mais

informações sobre a empresa e seus produtos e/ou serviços. O site também é uma oportunidade

para que pequenos negócios possam alcançar um público diferenciado. Além disso, a empresa

pode utilizar esse canal para recrutar novos funcionários. Um exemplo de empresa que possui

site é a Ambev.

2003



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

5   CONCLUSÃO

Considerando-se o referencial desenvolvido, as características das microempresas, segundo 

o porte, são as que possuem até dezenove pessoas ocupadas para o setor da indústria e até nove

pessoas ocupadas para o setor de comércio e serviços. As pequenas empresas são caracterizadas,

segundo o porte, no setor da indústria, as que empresas que possuem de vinte a noventa e nove

pessoas ocupadas e os setores de comércio e serviço apresentam de dez até quarenta e nove

pessoas ocupadas. As micro e pequenas empresas são de extrema importância para o Brasil e sua

economia, e revela a importância de incentivar e qualificar essas organizações para contribuam cada

vez mais com o desenvolvimento do país.

Em relação a utilização do Marketing Digital nas organizações, verificou-se que os principais 

tipos de plataformas disponíveis para as micro e pequenas empresas são: o blog, o comparador de 

preço, o compartilhamento de documentos, o compartilhamento de imagens e fotos, o 

compartilhamento de música e áudio, o compartilhamento de vídeo, as compras coletivas, o 

microblog, a rede de display, a rede de pesquisa, a rede social focada em relacionamento, a rede 

social focada em trabalho, o site corporativo, o social bookmarking e a transmissão ao vivo. Dessa 

forma, as organizações possuem a sua disposição diversas ferramentas que possibilitam impulsionar 

as suas vendas. No entanto, não baste existir disponibilidade, mas as empresas precisam saber 

escolher quais as mídias mais adequadas as suas características e que possibilitam impulsionar as 

suas estratégias de comercialização. 

O marketing digital se mostra como um grande aliado do sucesso empresarial e os benefícios 

que tem a oferecer as micro e pequenas empresas são inúmeros, dentre eles podemos destacar um 

fortalecimento da marca, uma aproximação entre a empresa e seus clientes, o aumento da parcela 

alcançada do mercado consumidor. 

Conclui-se que as principais vantagens da utilização do Marketing Digital pelas micro e 
pequenas empresas são a diferenciação de outras empresas, o aumento no volume de vendas, as 
empresas e seus produtos e/ou serviços se tornam mais conhecidos, facilita a análise de produtos, 
facilita a divulgação de promoções, inovações, tendências, amplia a visibilidade, pode ser utilizado 
como um canal para o recrutamento de novos funcionários e uma maior competitividade. 

Para futuras trabalhos é importante desenvolver mais pesquisas para analisar quais as mídias 

mais utilizadas pelas micro e pequenas empresas no estado do Rio Grande do Norte.  
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RESUMO 
A valoração econômica de ativos ambientais tem 
ganhado relevância como instrumentos para auxiliar a 
tomada de decisão tanto de gestores públicos e 
legisladores, como de investidores e empresários. 
Atribuir um valor econômico aos recursos ambientais 
não é, ainda, uma prática difundida. A gestão ambiental 
tem se preocupado principalmente na avaliação dos 
impactos gerados pela exploração desequilibrada 
desses recursos. Logo, este trabalho teve como objetivo 
geral realizar a valoração econômica do Parque Estadual 
Dunas de Natal, em Natal/RN, analisando a Disposição a 
Pagar (DAP) de alunos e servidores do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) por meio do Método de Valoração 
Contingente (MVC), considerando seus atrativos 
naturais; e como objetivos específicos, analisamos o 
perfil socioeconômico de alunos e servidores e de seus 

interesses sobre as questões ambientais, bem como 
estimamos a função DAP pelo uso dos atrativos 
ambientais do parque. Como metodologia, utilizamos 
uma revisão bibliográfica da literatura existente e uma 
pesquisa de campo, realizada no IFRN Campus Natal-
Central, onde aplicamos um questionário na forma 
aberta de eliciação, nos quais os resultados 
demonstraram que temos evidências para um nível de 
significância de 6,8% que existe diferença significativa 
entre o valor disposto a pagar pela manutenção do 
parque com renda familiar e renda líquida. Além disso, 
foi detectado que existe efeito significativo também 
com relação ao grau de escolaridade, onde a medida que 
aumenta o grau de escolaridade do indívíduo, o valor 
médio disposto a pagar pela manutenção do Parque das 
Dunas também aumenta. 

PALAVRAS-CHAVE: disposição a pagar, método de valoração contingente, Parque das Dunas, valoração econômica. 

ECONOMIC VALUATION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL: A PARK 
CASE STUDY OF DUNES, NATAL – RN 

ABSTRACT 
The economic valuation of environmental assets has 
gained relevance as tools to help decision making of 
both public officials and legislators, as investors and 
entrepreneurs. Assign an economic value to 
environmental resources is not yet a widespread 
practice. Environmental management has been 
concerned mainly on assessing the impacts generated 
by the unbalanced exploitation of these resources. 
Thus, this work has as main objective to conduct an 
economic valuation of Dunes State Park Natal in Natal / 
RN, analyzing Willingness to Pay (WTP) students and 
servants of the Federal Institute of Education, Science 
and Rio Grande do Norte Technology (IFRN) through the 
Contingent Valuation Method (CVM), considering its 
natural attractions; and specific objectives, analyze the 
socio-economic profile of students and servers and 

their concerns about environmental issues, as well as 
estimate the DAP function by the use of environmental 
attractions of the park. The methodology used a 
literature review of existing literature and field research 
conducted in IFRN Campus Natal-Central, where we 
applied a questionnaire in the open form of elicitation, 
where the results showed that we have evidence for a 
6 significance level, 8% a significant difference between 
the amount willing to pay for maintenance of the park 
with family income and net income. In addition, it was 
found that there is significant effect also with respect to 
the level of education, where as you increase the level 
of education of the individual, the average willing to pay 
for maintenance of the Parque das Dunas also 
increases.

KEY-WORDS: Willingness to pay, contingent valuation method, Parque das Dunas, economic valuation. 
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1 INTRODUÇÃO 

As interações existentes entre o homem e o meio ambiente se acentuam em uma 

perspectiva estritamente utilitária, voltada, notadamente, para a exploração econômica. As nações 

mundiais estão praticando um modelo de desenvolvimento em que as opções tecnológicas 

direcionam a um só critério: a obtenção do máximo benefício possível.  

Nesse aspecto, a crise ambiental porque passa o mundo contemporâneo tem se instaurado, 

na medida em que se dispõe de recursos ambientais limitados, em contraposição a uma sociedade 

cada vez mais consumista, cujas aspirações são ilimitadas. Assim, a importância da proteção e 

preservação do meio ambiente passou a ser palco de inúmeras e exaustivas discussões globais, 

evidenciando preocupações com o futuro da humanidade. 

A dificuldade encontrada em valorar monetariamente alguns benefícios gerados pelo meio 

ambiente advém do fato dos recursos naturais serem considerados bens públicos e apresentarem 

algumas características como o de serem recursos comuns, de livre acesso e de direitos de 

propriedade não definidos (RANDALL, 1987). 

O Parque Estadual Dunas de Natal, localizado na cidade de Natal, no estado do Rio Grande 

do Norte, não é usado em atividades econômicas produtivas, todavia, tem um papel essencial pelos 

serviços não-comerciais que presta em termos de paisagem, uso recreativo, biodiversidade, 

manutenção de recursos necessários para a proteção do solo, das fontes de água e outros. No 

entanto, os benefícios correspondentes são frequentemente desconhecidos, de maneira que as 

políticas públicas estão baseadas em apreciações subjetivas da importância deste recurso. 

Diante do exposto, ressalta-se a importância em realizar estudos que auxiliem uma melhor 

administração pública dos recursos naturais, focalizando o Parque Estadual Dunas de Natal e 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, uma das questões básicas a ser 

levantada é: Qual é o valor econômico–ambiental atribuído ao Parque das Dunas por seus 

frequentadores e não-frequentadores? 

Com isto, a valoração econômica do Parque Estadual Dunas de Natal fornecerá um 

importante subsídio para futuros projetos de análise de custos-benefícios e investimentos de forma 

a melhorar a eficiência do uso dessa área natural. A valoração ambiental de parques urbanos torna-

se importante, tendo-se em vista o crescente número de pessoas que busca a recreação neste tipo 

de paisagem. Nesse sentido, o parque urbano torna-se um prestador de serviços comunitários 

(SCALISE, 2002). 

Desse modo, é de extrema importância que os valores dos recursos naturais sejam 

estimados, tornando possível fornecer aos órgãos competentes e aos tomadores de decisão, 

instrumentos que sirvam como base para a implantação de políticas de conservação/preservação 

dos recursos naturais e ambientais. O valor estimado dos recursos naturais pode servir, por 

exemplo, como parâmetro para a determinação do valor aproximado ideal de entrada para a 

utilização dos atrativos naturais do parque. 
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Logo, o objetivo geral deste trabalho é de realizar a valoração econômica do Parque Estadual 

Dunas de Natal, analisando a DAP de seus usuários e não-usuários por meio do MVC, considerando 

seus principais atrativos naturais. Especificamente pretende-se: a) analisar o perfil socioeconômico 

dos usuários e suas opiniões a respeito das atividades turísticas realizadas; b) estimar a função DAP 

pelo uso dos atrativos ambientais do parque para a implantação de melhorias, sua manutenção e 

preservação; c) relacionar o valor da DAP às características socioeconômicas das pessoas que o 

visitam. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Valoração econômica 

A literatura econômica convencional sugere que o valor de um bem ou serviço ambiental 

pode ser mensurado por meio da preferência individual pela preservação, conservação ou utilização 

desse bem ou serviço (BATEMAN & TURNER, 1992). Considerando seu gosto e preferências, cada 

indivíduo terá um conjunto de preferências que será usado na valoração de todo e qualquer bem 

ou serviço, incluindo os ambientais.  

O valor de uso refere-se ao uso efetivo ou potencial que o recurso pode prover. O valor de 

não-uso ou valor intrínseco ou valor de existência reflete um valor que reside nos recursos 

ambientais, independentemente de uma relação com os seres humanos, de uso efetivo no presente 

ou de possibilidades de uso futuro (MARQUES & COMUNE, 1995). 

Mesmo sabendo que os recursos ambientais não tenham o seu preço reconhecido na 

economia, seu valor econômico existe, na forma em que sua utilidade modifica o nível de produção 

e bem-estar (consumo) da sociedade. 

Segundo Ferreira (2003), um dos aspectos mais críticos de todo o processo de contabilização, 

chama-se valoração do meio ambiente, pois há situações em que é preciso dar valor monetário a 

bens ou serviços que não têm preço estabelecido ou valor de contrato, o que necessariamente traz 

incertezas, a que os contadores não estão acostumados. Contudo, tais incertezas, muitas vezes, são 

reflexos da falta de conhecimento dos métodos que podem ser utilizados e não uma restrição aos 

métodos em si. O autor destaca que “o processo de dar valor monetário a bens e serviços que não 

o possuem, ou cujos preços de mercado estão distorcidos, é chamado de valoração. Quantifica e

avalia os recursos, serviços e atributos de um ecossistema” (FERREIRA, 2003, p. 25).

A economia ambiental, como é ensinada nas universidades e praticada pelas agências 

governamentais e bancos de desenvolvimento, é preponderantemente microeconômica. O foco 

teórico está nos preços e a grande questão é como internalizar os custos ambientais externos de 

forma a se chegar a preços que reflitam completamente os custos de oportunidade marginais 

(MAZON apud FERREIRA, 2003, p. 26). Assim, entende-se que a valoração ambiental funciona como 
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uma ferramenta que contribui para a percepção dos recursos ambientais, em uma dimensão mais 

abrangente e complexa. 

2.2.1 Valor Econômico Total 

Pode-se distinguir os seguintes componentes do Valor Econômico Total (VET) de um bem ou 

serviço ambiental:  

VET = valor de uso + valor de não-uso 

O valor de uso é aquele auferido pelas pessoas que realmente usam ou usufruem o ambiente 

em questão, como é o caso da atividade de visitação. Por exemplo, uma pessoa visita um parque 

natural para contemplar a fauna e a flora, para caminhar ou praticar esportes, logo, para o usuário, 

qualquer alteração na qualidade ambiental do lugar afeta o seu nível de bem-estar.  

O valor de opção é aquele que as pessoas atribuem, pensando em possíveis usos futuros, 

seja para elas próprias ou para as gerações futuras. Uma pessoa que não estiver segura sobre uma 

eventual visita a um parque natural, poderia estar disposta a pagar certa quantia de dinheiro por 

um direito de opção de visitar o lugar no futuro (WEISBROD, 1964).  

Por último, o valor de existência é concedido pela existência do meio ambiente com 

autonomia do seu uso atual ou futuro, indicando que as pessoas obtêm satisfação pelo simples fato 

de conhecer que certa espécie animal vive em um determinado hábitat, mesmo quando não se 

contemple direta ou indiretamente (MOTTA, 1995).  

Fica claro que a valoração econômica do meio ambiente passa pelo cálculo do VET para o 

bem ou serviço ambiental sob análise. Entretanto, como bem destacam Marques & Comune (1995), 
o valor econômico total do meio ambiente não pode ser integralmente revelado por relações de

mercado. Muitos de seus componentes não são comercializados no mercado e os preços dos bens

econômicos não refletem o verdadeiro valor da totalidade dos recursos usados na sua produção.

Nesse contexto, o problema prático com valoração econômica é obter estimativas plausíveis a partir

de situações reais onde não existem “mercados aparentes” ou existem “mercados muito

imperfeitos”.

A expressão de Valor Econômico Total (VET) é uma tentativa de “corrigir” a forma tradicional 

de valoração do ambiente e de consolidar os diversos métodos de valoração existentes. O VET quer 

apreciar: os valores de uso direto, referentes à dimensão econômica; os valores de uso indireto da 

dimensão ecológica e os valores indiretos e de legado relativos à dimensão social.  

No Brasil, nos últimos anos, o conceito de valoração econômica do meio-ambiente foi 

aplicado em alguns trabalhos, principalmente como subsídio às políticas públicas de gestão 

ambiental e na tentativa de avaliar impactos dos acidentes relacionados com derrames de óleo 

(CAMPOS JUNIOR, 2003). 

2.2.2 Métodos de Valoração 
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De uma maneira geral, como já definimos, os métodos de valoração econômica ambiental 

são utilizados para estimar os valores que as pessoas atribuem aos recursos ambientais, com base 

em suas preferências individuais. 

A partir da necessidade de atribuir valores monetários ao meio-ambiente, e 

consequentemente aos seus recursos e serviços, surgem tentativas metodológicas de valoração. 

Não há uma classificação rígida dos métodos de valoração, podendo-se utilizar diversos enfoques 

na aplicação dependendo dos propósitos. A premissa deve ser flexibilidade na aplicação prática, 

pois cada situação exigirá os ajustes necessários em prol de resultados consistentes (TACHIZAWA, 

2008). 

Métodos como custo de reposição (MCR) e dose-resposta (MDR) utilizam preços de mercado 

não do bem ou serviço ambiental propriamente dito, mas do bem e/ou serviço que está sendo 

afetado pelo impacto ambiental.  

Um outro grupo de métodos utiliza preços de mercados substitutos ou complementares 

como meio de se chegar a uma estimativa monetária do valor do bem ou serviço ambiental. São 

eles: o de preços hedônicos (MPH), o de custos viagem (MCV) e o de custos evitados (MCE).  

Finalmente, um terceiro grupo de métodos parte do pressuposto de que é possível captar as 

preferências dos indivíduos por meio de mercados hipotéticos, simulados através de questionários. 

Esse grupo, pelas suas características e peculiaridades, é aquele que se apresenta mais adequado 

como ferramenta a ser utilizada em função do objetivo proposto do nosso estudo, embora seja 

criticado por alguns autores principalmente em função do caráter estritamente hipotético, pois é o 

único capaz de captar valores de existência de bens e serviços ambientais e, é adaptável à maioria 

dos problemas ambientais. 

2.2.3 Método de Valoração Contingente 

O MVC, ou ainda conhecido como Método da Avaliação Contingente (MAC), consiste em 

realizar entrevistas com os indivíduos a fim de que esses possam revelar sua valoração pessoal de 

bens usando um mercado hipotético. Para isso, geralmente, faz-se uma aplicação de questionários 

a uma amostra da população de usuários da amenidade ou recurso ambiental. São coletadas 

informações referentes ao valor de uso (uso ativo da amenidade), ao valor de opção e ao valor de 

existência (referem-se ao uso passivo da amenidade), ou seja, qual seria a disposição deles a pagar 

para usar essas amenidades no presente ou pela possibilidade de uso futuro ou, ainda, para 

simplesmente garantir sua existência, e também, informações sobre atitudes, variáveis 

socioeconômicas, etc. 

Observe que o MVC mensura as preferências do consumidor em situações hipotéticas 

diferentemente do Método Custo de Viagem, p. e., que avalia o comportamento do consumidor em 

situações reais (HUFSCHMIDT et al., 1983, p. 233). A base teórica do método está nas preferências 

do consumidor, via função de utilidade individual. O MVC busca exatamente extrair a DAP (ou DAC) 
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por uma mudança no nível do fluxo do serviço ambiental de uma amostra de consumidores através 

de questionamento direto, supondo um mercado hipotético cuidadosamente estruturado.  Após a 

aplicação desses questionários, os resultados são tabulados e submetidos a uma análise 

econométrica de maneira a derivar valores médios dos lances de DAP ou DAC. 

3  MATERIAL E MÉTODOS 

Como metodologia, utilizamos uma revisão bibliográfica da literatura existente, acerca das 

temáticas abordadas e uma pesquisa de campo, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Câmpus Natal-Central, onde aplicamos um 

questionário, durante o mês de setembro de 2012, entre os alunos maiores de 18 anos e servidores 

(técnicos administrativos e professores) desta instituição de ensino, obtendo desta forma a 

população total da nossa pesquisa. Optamos por utilizar a forma aberta de eliciação, onde os 

entrevistados declaram sua máxima disposição a pagar pela preservação/conservação do Parque 

das Dunas. Buscamos reunir informações socioeconômicas dos indivíduos amostrados, tais como: 

idade, sexo, grau de escolaridade e renda familiar; suas opiniões sobre as amenidades ambientais 

do objeto valorado e suas disposições a pagar pela manutenção deste bem-estar, proporcionando 

assim, um levantamento de informações que subsidiou o processo de análise dos resultados de 

acordo com o objetivo proposto. 

Como o objetivo do presente estudo é a valoração econômica de uma área ambiental, como 

mencionado anteriormente, optou-se por utilizar o método de valoração contingente, por ser o 

método apropriado na captação desse tipo de valor. Após a definição do método, optou-se pela 

DAP como ferramenta de medida de valoração, em detrimento da disposição a receber (DAR) 

devido, sobretudo, às críticas inferidas a confiabilidade das estimativas da DAR (KULA, 1994). 

 Numa segunda etapa, após coletados os dados, estes foram elaborados e organizados, para 

que fossem analisados e dessem início ao processo de especificação das variáveis e do modelo 

respectivo ao método de valoração ambiental. E, para finalizar, numa terceira etapa foram 

estimadas regressões a fim de avaliar o grau de participação das variáveis independentes na 

formação do valor econômico do Parque Estadual Dunas de Natal. 

O modelo econométrico adotado foi o seguinte: DAP = a0 + a1Si + a2Ei + a3Rf + a4Ri + a5Ii 

+ e. Onde:

DAP = disposição a pagar pelos serviços gerados pelo recurso natural em questão; 

Si = sexo dos indivíduos; Ei = grau de escolaridade dos indivíduos; Rf = nível de renda familiar 

em reais; Ri = nível de renda individual em reais; Ii = idade dos indivíduos em anos; e = erro 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas análises quantitativas, através da 

elaboração e aplicação dos questionários de forma aleatória junto à população definida como 

público alvo da pesquisa. Foram considerados, para efeito de população total a ser pesquisada, os 

estudantes maiores de 18 anos e os servidores do IFRN, de acordo com os dados fornecidos pelo 
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Sistema Acadêmico da escola, abrangendo uma população total de 1301, sendo 752 estudantes e 

549 servidores. Foram adotados como parâmetros da amostragem definitiva um limite de confiança 

de 90% com um coeficiente de confiança representado por z, equivalente a 1.65 e 6.8% de erro, 

onde o tamanho da amostra foi dada pela expressão abaixo. Calculando esta amostra, chegamos a 

um quantitativo de 133 pessoas que seriam entrevistadas na instituição. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando o perfil dos entrevistados, o sexo foi composto por 54,89% masculino e 45,11% 

feminino, onde 52,63% dos entrevistados são estudantes e 47,37% são servidores. Com relação ao 

grau de escolaridade, 31,58% e 30,07%, são respectivamente ensino superior e com pós graduação, 

seguido por ensino médio (21,05%), ensino técnico (14,29%) e ensino fundamental (3,01%). Quanto 

ao estado civil, temos a seguinte distribuição: Solteiro (51,13%), casado (45,11%) e divorciado 

(3,76%). Além disso, 35,34% são membros com participação familiar, 34,59% são chefes de família 

e 30,07% são membros sem participação familiar. 

Em média, os entrevistados apresentaram idade de 47,32 anos, com desvio padrão de 10,32. 

Além disso, os indivíduos moram em média na cidade de Natal há 27 anos, onde sua média na renda 

líquida e familiar, são respectivamente: R$ 5.754,03 e R$ 6.636,86. Em relação ao nível de interesse 

dos entrevistados com relação as questões ambientais, 33,83% possuem alto interesse, 45,87% 

possuem interesse médio, e baixo interesse apresentou um percentual de 20,30%. Comparando o 

público alvo, os servidores apresentaram um maior percentual quanto ao baixo nível de interesse 

nas questões ambientais, enquanto que os estudantes demostraram maior interesse quanto aos 

assuntos relacionados com as questões ambientais. 

93,98% dos entrevistados alegaram não participar de nenhuma instituição que envolva 

assuntos ambientais, este resultado teve comportamento semelhante quando comparado com o 

público alvo e nos restantes perfis dos entrevistados. Lembramos que foi desconsiderado o IFRN 

como sendo instituição que envolve assuntos ambientais, visto que todos os entrevistados estudam 

ou trabalham nesta instituição. 

Analisando as frequências sobre aspectos com assuntos ambientais, 30,83% dos 

entrevistados disseram participar de alguma atividade ambiental de maneira anualmente, seguido 

por nunca (29,32%), semestralmente (22,56%), mensalmente (12,03%) e semanalmente (3,76%). 

Apenas 1,50% dos indivíduos não souberam ou não quiseram opinar sobre o tema mencionado. 

45,86% dos indivíduos informaram visitar o Parque das Dunas de forma anual, enquanto que 

semanalmente, mensalmente, semestralmente e nunca, apresentaram os seguintes percentuais: 

4,51%, 9,77%, 23,31% e 16,55%. Além disso, das pessoas que disseram ir ou já ter visitado o Parque 

das Dunas de Natal, apontaram as seguintes principais atividades realizadas no local: Passeio 

(43,75%), trilha (17,36%), cooper (8,33%), bosque dos namorados (8,33%), shows (2,08%) e entre 

outras atividades (6,94%). 
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98,50% dos entrevistados disseram ter conhecimento da existência do Parque das Dunas na 

cidade de Natal - RN, este resultado foi semelhante quando comparado pelo perfil do entrevistado. 

87,97% dos entrevistados disseram ver benefícios do Parque das Dunas, mesmo para as pessoas 

que não visitam, este resultado foi semelhante na maioria do perfil do entrevistado, exceto no sexo, 

onde as mulheres demostraram ver menos benefícios na visitação do Parque das Dunas, comparado 

aos homens. E com relação ao grau de escolaridade, foi apresentado que as pessoas com menos 

instrução (Ensino fundamental) demostram menos visibilidade quando a existência dos benefícios 

do Parque das Dunas. 

62,41% dos entrevistados demostraram interesse em pagar um determinado valor pela 

manutenção do parque, este resultado também foi semelhante quando comparado com o público 

alvo. Além disso, notou-se no grau de escolaridade, que as pessoas com menos instrução (Ensino 

fundamental) demostram menos interesse em pagar pela manutenção do Parque das Dunas. 

As pessoas que disseram que não tem interesse em pagar pela manutenção do Parque das 

Dunas da cidade do Natal, citaram como principal motivo, problemas financeiros (50,00%) ou já por 

contribuir em alguma instituição de preservação ambiental (8,00%). Enquanto que 22,00% alegaram 

a falta de interesse mesmo e 20% disseram que eram por outros motivos, tais como o de já 

contribuir com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros impostos. 

O valor médio disposto a pagar pela manutenção do Parque das Dunas de Natal foi de R$ 

10,87, com desvio padrão de 10,55. Além disso, podemos notar na Tabela 9, que os servidores (R$ 

10,87) apresentaram um maior valor médio que a dos estudantes (R$ 6,07). Outro fato relevante 

visto, foi que a medida que aumenta o grau de escolaridade do indivíduo, o valor médio disposto a 

pagar pela manutenção do Parque das Dunas também aumenta. 

Através do modelo de regressão, analisado de forma geral, temos evidências para um nível 

de significância de 6,8%, que existe diferença significativa entre o valor disposto a pagar pela 

manutenção do parque com renda familiar e renda líquida, ou seja, a medida que o indivíduo possui 

maior renda líquida e familiar, o valor disposto a pagar pela manutenção do Parque das Dunas tende 

ser maior. Além disso, foi visto que existe efeito significativo também com relação ao grau de 

escolaridade, onde a medida que aumenta o grau de escolaridade do indivíduo, o valor médio 

disposto a pagar pela manutenção do Parque das Dunas também aumenta. Um fato relevante visto 

nos ajustes do modelo geral, trata-se de não ter encontrado efeito significativo no valor disposto a 

pagar pela manutenção do Parque das Dunas com relação aos estudantes e servidores. 

Entretanto vale salientar que nos 3 modelos de regressão ajustados, obtivemos coeficientes 

de determinação (R2), estatística que mede a qualidade dos ajustes, entre 0,20 e 0,28. A partir dos 

resultados obtidos na pesquisa, verifica-se que o valor médio com que as pessoas estão dispostas a 

contribuir para a manutenção do Parque das Dunas de Natal é de R$ 8,47. 

2013



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Cada um dos métodos de valoração econômica de bens e serviços ambientais apresenta 

vantagens e deficiências. Um primeiro aspecto geral a ser enfatizado é que nem todos eles são 

construídos com base nas preferências dos consumidores e, portanto, nem todos podem ser 

submetidos a um tratamento teórico mais rigoroso.  

Em síntese, o levantamento do perfil da população pesquisada quanto à valorização do 

Parque das Dunas mostrou que a média de idade dos entrevistados é de 47,32 anos. Constatou-se 

que os servidores estão dispostos a pagar um valor maior pela manutenção do parque, ou seja, um 

valor médio de R$10,87 em relação ao valor médio dos alunos R$ 6,07. Os indivíduos que não estão 

dispostos a contribuir justificam, em sua maioria, ser em virtude dos altos impostos com que já 

contribuem. Os mesmos afirmam que isto já é o suficiente para a execução da manutenção do 

parque.  

Neste estudo, constatamos, também, que a média de renda mensal individual dos 

entrevistados está em torno de R$ 3047,98. De forma comparativa, a média de renda dos servidores 

no valor de R$ 5479,70, é bem superior a média de renda mensal dos alunos que estudam na 

instituição, que é de R$ 616,26. Isto se justifica pelo fato dos servidores terem remuneração fixa, o 

que não acontece com a maioria dos estudantes. Constatamos também que a quantia mensal em 

reais que as pessoas estão dispostas a pagar para a manutenção do parque implica em relações 

diretas com suas respectivas rendas líquidas individual e familiar.  

Em relação interesse por questões ambientais, observamos que a maior parte dos indivíduos 

entrevistados possuem um médio interesse por estas. Os entrevistados que responderam ter 

interesse médio/alto em questões ambientais são os que estão disponíveis a pagar uma maior 

quantia por essa manutenção.  

Sobre a participação dos entrevistados em organismos ambientais, verificamos que apenas 

6,02% dos entrevistados participam de algum organismo que desenvolve questões de relevância 

ambiental, sendo a maior parte destes servidores da escola. Quanto à participação em qualquer 

atividade ambiental, podemos observar que 29,32% dos entrevistados nunca participaram de 

atividades ambientais e 30,83% participaram de alguma atividade ambiental anualmente.  

Esta perspectiva de estimativa de valoração econômica do parque traz informações 

importantes para auxiliar na condução do processo político com o objetivo de se alcançar o 

máximo de eficácia social, pois as decisões que envolvem questões sociais que são embasadas por 

avaliações econômicas mais precisas e objetivas resultam no aperfeiçoamento da gestão pública.  

Portanto, a disposição que os usuários do parque estão dispostos a contribuir com R$ 8,47 para a 

manutenção do parque permite inferir que as pessoas valorizam e reconhecem sua importância, 

tanto para o meio ambiente, quanto para a cidade e a sociedade. Observa-se, também, que há 

pessoas que desfrutam direta ou indiretamente de sua preservação.   

5 CONCLUSÕES
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       A partir desse estudo, recomenda-se a construção de outros trabalhos que abordem a este 
tema e as ações governamentais que a promovam. Sugerem-se, assim, estudos que identifiquem 
demais indicadores que este tema possa atingir, comprovando a importância da valoração 

socioeconômica do parque e outros bens naturais, para um desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade e que proporcione bem-estar à sociedade. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DE UMA EDIFICAÇÃO DA SEDE 
ADMINISTRATIVA DA PETROBRÁS EM NATAL/RN
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma avaliação do desempenho 
energético da envoltória (planos que separam o 
ambiente interno do ambiente externo da edificação) 
do Bloco “U”, situado na sede administrativa da 
Petrobras em Natal/RN, de acordo com os Requisitos 
Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 
Públicos (RTQ-C). Uma iniciativa da Eletrobrás, que 
tem como resultado final a etiqueta do selo PROCEL 
Edifica. Como consequência, após a aplicação do selo 
são sugeridas estratégias para a diminuição do 
consumo energético do edifício.  

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência energética, envoltória, RTQ-C, transmitância térmica 

ENERGETIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF A BUILDING LOCATED IN 
THE ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS OF PETROBRÁS, NATAL/RN. 

ABSTRACT 

This paper presents an assessment of the energy 
performance of the envelope (planes that split the 
internal environment from the external environment 
of the building) of the building named “U”, located in 
Petrobras headquarters in Natal / RN, in accordance 
with the Quality of Technical Requirements for Level 
Energy Efficiency of Commercial Buildings, and Public 

Services ( RTQ -C) . An initiative of Eletrobrás, which 
ultimately resulted in the PROCEL Build seal sticker. 
As consequence, after obtain the label of energy 
performance, is recommended to apply the strategies 
hoping to decrease the energy consumption of the 
building. 

KEY-WORDS: Energy efficiency, envelopment, RTQ-C, termic transmittance. 

2016



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a eficiência energética em edificações no Brasil surgiu em 2001, em 
decorrência da crise de energética que afetava o país e, nesse contexto foi sancionada a Lei 
10.295. Essa Lei trata sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e afirma 
que o Poder Executivo desenvolverá mecanismos que promovam a eficiência energética nas 
edificações construídas no país. 

Em 2009, foi aprovado o RTQ-C (Requisitos Técnicos de Qualidade para o Nível de Eficiência 

energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos), que especifica procedimentos para a 

classificação de edifícios com uma área útil mínima de 500m² quanto à eficiência energética. 

Considerando a eficiência energética das edificações, o PROCEL desenvolveu o selo “PROCEL 

Edifica”, que especifica a etiquetagem para ambientes construídos de acordo com o RTQ-C. Esse 

selo “PROCEL Edifica” provém da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), que foi 

criada pela PROCEL (Programa Brasileiro de Conservação de Energia) e tem o objetivo de melhorar 

os níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, de modo a proporcionar a economia 

no consumo energético no país. A ENCE classifica os equipamentos, veículos e edifícios em faixas 

que vão de “A” (mais econômica) a “E” (mais dispendiosa).  

O RTQ-C diz que a classificação de eficiência energética da edificação deve atender aos 

requisitos relativos ao desempenho da envoltória (planos que separam o ambiente externo do 

ambiente interno de uma edificação), sistema de condicionamento de ar e sistema de iluminação 

(exemplificada na Figura 01). Além disso, um edifício pode ser classificado energeticamente de 

acordo com dois métodos: prescritivo e de simulação. O método prescritivo se trata da aplicação 

de fórmulas com variáveis correspondentes a elementos da geometria dessas edificações. Já o de 

simulação, refere-se a testes computacionais que permitem a criação de protótipos para a 

comparação com o edifício real.  

Figura 1: Modelo da etiqueta com detalhe das variáveis aplicadas pelo RTQ-C. 
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Entre as zonas bioclimáticas existentes no Brasil, o projeto em questão está inserido na zona 

bioclimática 8, o que influência diretamente na classificação da envoltória, visto que para cada 

variável do método prescritivo existem valores limites diferenciados em relação a cada zona 

bioclimática para os níveis de classificação de eficiência de “A” a “E”.   

Diante da normativa empregada pelo RTQ-C, a classificação da eficiência energética da 

envoltória no Bloco U da sede administrativa da Petrobras situada em Natal/RN (Figura 02), foi 

realizada através do método prescritivo, por ser a forma mais prática e que não tem a necessidade 

de aplicação de ferramentas de simulação específicas. 

Figura 2: Entrada principal do Bloco “U”. 

Na análise da temática, foi observado que esta não é muito abordada nem é de muito 

conhecimento de boa parte da população, o que vai de encontro à sua relevância. Reforçando o 

contexto e os objetivos para que o RTQ-C foi criado o estudo de caso abordado tem como 

propósito incentivar e enfatizar a importância que essa classificação tem tanto para o conforto 

quanto para a economia de energia nas edificações. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para que se possa fazer a checagem da eficiência energética da envoltória com relação à 
geometria de uma determinada edificação, se faz necessário o conhecimento de várias dimensões 
da edificação em que se trabalha. Por isso, foi solicitada à Petrobras a obtenção do projeto 
arquitetônico do Bloco “U”; entretanto, esse projeto foi disponibilizado pela empresa apenas em 
formato PDF. Diante disso, foi preciso fazer a conversão do arquivo no formato PDF para o 
formato DWG, a fim de ter todas as informações necessárias para a realização da classificação 
energética da envoltória. Após a conversão do projeto de arquitetura, foi feito o rebatimento dos 
planos verticais da envoltória do edifício (mostrado na figura 03); método que foi utilizado para a 
obtenção das áreas de abertura e de envoltória do bloco. 

2018



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 3: Rebatimento das fachadas da edificação. 

Com todas as adequações necessárias ao projeto no formato DWG, foi dada a partida na 

aferição da etiqueta através da aplicação dos dados de geometria na planilha de cálculo de autoria 

da equipe do Laboratório de Conforto Ambiental da UFRN. Para o preenchimento dessa planilha, é 

necessário o conhecimento das seguintes informações de volumetria e aberturas: área de 

projeção do edifício, área total, área de envoltória, volume total, percentual de abertura nas 

fachadas e ângulos verticais e horizontais de sombreamento. Após o preenchimento dessas 

informações, a planilha gerou o valor de variáveis descritas pelo RTQ-C que são cruciais para o 

cálculo do indicador de consumo da envoltória (indicador que define os números máximos e 

mínimos para cada nível de eficiência energética através do método prescritivo); são elas: fator 

altura, fator forma, percentual de abertura da fachada total e ângulo total horizontal e vertical de 

sombreamento.  

Para ter uma classificação totalmente completa da envoltória, foi preciso, ainda, a 

verificação de alguns pré-requisitos referentes ao material construtivo da edificação; o que, com o 

andamento do procedimento, foram constatados como elementos que mais influem na 

etiquetagem da envoltória. São eles: transmitância térmica (quantidade de calor que passa através 

de uma superfície), absortância solar de superfícies (quantidade de energia absorvida por uma 

superfície) e iluminação zenital (abertura na cobertura para entrada de iluminação natural). Como 

a edificação estudada não tem sistema de iluminação zenital, foram observados apenas 

transmitância e absortância.  

Após a verificação final dos pré-requisitos, não havendo um resultado satisfatório quanto o 

nível energético relacionado tanto à geometria e/ou quanto aos materiais, faz-se necessária a 

sugesta da mudança dos parâmetros aplicados no edifício etiquetado.  

Por fim, a depender da alteração realizada, é importante quantificar o investimento a ser 

realizado nessa edificação, de forma a dimensionar o custo da mudança de etiqueta. 
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3 RESULTADO E DISCURSSÃO 

Ao serem determinados os indicadores de consumo, através da planilha de cálculo, foi 

conferido nível “A” para a primeira parcial da classificação energética relacionada a geometria da 

envoltória da edificação, como demonstra a Figura abaixo. 

Figura 4: Indicador de consumo e classificação energética da envoltória. 

Entretanto, este nível não determinou de fato a eficiência. Ao consultar a NBR 15.220, parte 

03, e obter os valores de transmitância de paredes e cobertura do Bloco “U”, obtiveram-se os 

seguintes valores demonstrados pelas figuras 5 e 6. 

Figura 4: Especificação do material construtivo das paredes. 

Figura 4: Especificação do material construtivo da cobertura. 

Os valores de absortância foram obtidos de acordo com as cores apresentadas no anexo V 

do RAC (requisitos de avaliação da conformidade para eficiência energética de edificações); sendo 

consideradas, para as paredes, as cores “Latex PVA fosca marfim” (absortância de 0,297) e “Latex 
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PVA fosca cerâmica” (absortância de 0,653). Para a cobertura, foi considerada “Latex PVA fosca 

preta” (absortância de 0,97), segundo Betts (2011). Como as paredes apresentavam cores 

diferentes, foi necessário se fazer um cálculo para ter uma absotância média de todas as paredes, 

conforme apresentado na Equação (1) a seguir: 

𝛼 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = 
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑥 𝛼 + á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑥 𝛼 (… )

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡ó𝑟𝑖𝑎
 (1) 

Com isso, a absortância média (α) apresentou o valor de 0,21. 

Posteriormente ao processo já explicado, foi constatado que o material e cor aplicados na 

cobertura do edifício foram decisivos para a regressão na classificação quanto à eficiência 

energética da envoltória, o que minimizou seu nível de “A” para “C”, exclusivamente devido os 

valores de transmitância e absortância de sua cobertura, que devem apresentar, segundo o RTQ-C 

(para ambientes condicionados artificialmente na zona bioclimática 08), 1,00 W/m²K > U < 2,00 

W/m²K e α < 0,5. 

Em busca de uma melhoria na etiqueta encontrada, foram sugeridas mudanças nos 

parâmetros que mais influenciaram a queda de eficiência. Como sugestão de alteração do material 

da cobertura, é indicado o uso da telha metálica termoacústica de poliestileno (EPS), encontrada 

no anexo V do RAC (Figura 07) por apresentar uma absortância de 0,158, fazendo com que o nível 

de eficiência dos materiais passe de “C” para nível “A”.  

Figura 7: Especificação da sugestão de cobertura. 

Após todo o método aplicado, pode se ter um resumo geral dos resultados através do 

fluxograma a seguir: 
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Figura 4: Esquematização do processo de etiquetagem. 

É importante quantificar o investimento a ser realizado na edificação de forma a 

dimensionar o custo da mudança de etiqueta, proporcionada pela mudança do material. Levando 

em consideração os preços médios de mercado, o m² da telha sanduíche de poliestileno custa 

R$47,00. Como a área da cobertura do bloco U é 702,63 m2, chega-se a um custo de R$33.026,61 

de investimento em material para converter a etiqueta de nível “C” para nível “A”.  

4 CONCLUSÃO 

Na aplicação do RTQ-C observou-se que a classificação da envoltória é muito sensível às 
variações nos dados de absortância e transmitância da cobertura, o que nos leva a criar a 
necessidade de utilizar outros materiais em sua composição para a melhoria desse parâmetro, 
como foi sugerido neste estudo de caso. Foi notória a importância da aplicação da NBR 15220, 
uma vez que a partir dos valores dos pré-requisitos contidos na mesma, a eficiência caiu bastante 
de nível. Fica claro, dessa forma, que apesar de a etiqueta ter obtido nível mais eficiente no 
quesito geometria, foi necessário sugerir troca de material para obtenção do nível “A”. Vale 
salientar também que investimentos na eficiência energética de edificações promovem a 
sustentabilidade ambiental e socioeconômica. No Brasil, os edifícios são responsáveis pelo 
consumo de 50% da energia disponibilizada (Ministério de Minas e Energia, 2015).  Decorrente 
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disso, o processo de etiquetagem se tornou obrigatório para edifícios públicos federais em junho 
de 2014 através da Instrução Normativa N°106, o que obriga edificações novas ou em processo de 
reforma a serem etiquetadas.

A economia gerada em edificações construídas de acordo com os padrões de etiquetagem 

pode ser de até 50%. Já nas edificações que sofrerão reformas em sua estrutura, uma economia 

de até 30%.  

Em razão disso, cria-se a necessidade de maiores reflexões sobre eficiência energética, 
desencadeando assim uma discussão sobre a importância do diagnóstico energético de 
edificações, não só públicas como também residenciais de modo a viabilizar o uso eficiente da 
energia. 
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CAPTAÇÃO, REUTILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O AUMENTO 

DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE UM CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL  
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RESUMO 
 
O nosso projeto viabiliza o uso de águas pluviais 
tratadas para a eficiência de um condomínio 
autossustentável, onde as águas são utilizadas para 
regar plantas, lavar carros, descargas etc. O tema 
trabalhado é muito importante atualmente, 
principalmente na nossa região onde os índices 
pluviométricos são moderados e temos chuva 
parcialmente. O nosso objetivo é reduzir o consumo 
de águas limpas para uso diversos, onde muitas vezes 
é um uso exagerado e com prejuízos. No entanto, 

com o nosso sistema de captação e tratamento 
podemos utilizar águas sem custo para fim de 
diminuir os gastos. Utilizamos um sistema de 
captação em calhas, por onde é escoada para a 
miniestação de tratamento onde será bombeada e 
reutilizada. Primeiramente o tratamento está sendo 
feito por meio de sedimentação, mas um dos 
objetivos é descobrir um meio mais rápido e barato 
para implantarmos. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Reuso, Águas, Pluviais. 

 

CAPTURE, REUSE AND TREATMENT OF RAINWATER TO INCREASE ENERGY 
EFFICIENCY OF SELF-SUSTAINING CONDOMINIUM 

 
ABSTRACT 
 
Our project enables the use of treated rainwater for 
the efficiency of a self-sustaining condominium 
where the water is used for watering plants, washing 
cars, discharges etc. The theme currently working is 
very important, particularly in our region where 
rainfall is moderate and we have partly rain. Our goal 
is to reduce the consumption of clean water for all 
use, where it is often exaggerated and losses use. 

However, with our collection and treatment system 
can use water without cost to order to decrease 
spending. We use a capture system on rails, where is 
drained for miniestação treatment where it will be 
pumped and reused. First treatment is being done by 
means of sedimentation, but one of the goals is to 
find a way faster and cheaper to we implement. 

 
 

KEY-WORDS: Reuse, Water, Rainwater. 
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III FEIRA DO PFRH DO IFRN – 03 a 04 de dezembro de 2014 

Anais da 3a Feira do PFRH do IFRN – Natal/RN, 03 e 04 de dezembro de 2014 

1. Introdução  

 

O grande problema ecológico dos nossos dias está no fato de que o ritmo da 
exploração, degradação e destruição dos recursos naturais ter-se tornado mais acelerado 
do que a própria capacidade da natureza para se recompor, fazendo com que as 
gerações futuras não possam usufruir dos bens necessários a sua sobrevivência. Diante 
dessa problemática muito vem-se discutindo sobre a questão de como garantir as 
gerações presentes e futuras, recursos fundamentais para a manutenção da vida humana 
e do planeta. Preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento da sociedade é um 
desafio que todos nós teremos que enfrentar daqui por diante, por meio de ações que 
assegurem a sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável pode ser definido 
como aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades.  E não deve ser 
visto como uma revolução, ou seja, uma medida brusca que exige rápida adaptação e sim 
uma medida evolutiva que progride de forma mais lenta a fim de integrar o progresso ao 
meio ambiente para que se consiga em parceria desenvolver sem degradar. 

Pensando nessa realidade e na responsabilidade que nossa geração tem na 
redução de danos ambientais, começando com ações em âmbito local, uma vez que 
pensar nessas questões em nível planetário se torna algo muito distante das vivências 
cotidianas, nosso grupo elaborou um projeto que tem o intuito da coleta de águas pluviais 
para sua reutilização em fins não potáveis, considerando que a cada ano se percebe o 
agravamento da escassez de água por uma série de razões que vão desde questões 
climáticas propriamente ditas, a não preservação adequada dos mananciais ao seu 
grande desperdício. Acreditamos que ações como esta não somente são possíveis na sua 
materialização e abrangência com também contribuem para um melhor aproveitamento 
das águas das chuvas para uso dos afazeres domésticos de um modo geral, assim como 
na redução do desperdício de água potável em atividades onde não se faz necessária. 

 

2. Materiais e métodos 

 

Adotamos como princípios metodológicos para a efetivação deste projeto a 
pesquisa bibliográfica para fins de aprofundamento do tema tratado, acompanhado de 
sucessivos debates junto ao orientador. Concomitante as discursões idealizamos a 
realização de visitas técnicas para conhecermos in loco o funcionamento de sistemas 
semelhante ao que nos propomos a fazer. Foram feitos levantamentos de possíveis locais 
que supostamente implantaram esse tipo de sistema ou que haviam projetado na planta 
com o intuito de posteriormente o realizar. No entanto, não foi possível ainda nesta fase 
de levantamento de dados viabilizar as visitas técnicas, apesar dos vários contatos feitos 
via telefone e e-mail, pois os locais contatados informaram que seus sistemas ainda não 
haviam de fato sido implementados. Pensamos também na projeção de um protótipo no 
programa AUTO CAD e já confeccionarmos uma maquete utilizando como materiais: 
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Madeira compensada, bombas d’água, acrílico e compartimentos plásticos para o 
armazenamento da água. 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os debates realizados nos conduziram a entendimentos da problemática que 
envolve as questões de sustentabilidade como objeto de pesquisa e das preocupações e 
desafios a serem enfrentados pelas gerações presentes e futuras na garantia dos 
recursos naturais que viabilizem de maneira sustentável o desenvolvimento da sociedade. 

Um outro desdobramento do debate, das pesquisas e da contribuição voluntária do 
professor de química do instituto resultaram na idealização do processo para o tratamento 
da água coletada. Dessa forma, chegamos à conclusão de que a maneira mais viável no 
tratamento da água para uso de afazeres domésticos se daria por meio de dois 
processos: o primeiro consiste na filtragem primária dessa água por um sistema composto 
pela deposição de materiais e o segundo se trata da cloração para a eliminação das 
bactérias. Por conseguinte, todo esse processo desencadeado conduzirá, a água já 
tratada, ao seu bombeamento alçando seu objetivo final para o qual foi projetado. 

 

4. Conclusões 

 

Consideramos, até esse momento da pesquisa, que o projeto será possível ser de 
fato viabilizado pelo esforço conjunto dos alunos, orientador, docente voluntário e a 
instituição se mantivermos uma rotina de debates que nos leve a buscar conhecimentos 
de práticas sustentáveis no desenvolvimento da sociedade, bem como despertando o 
censo crítico e de responsabilidade na construção de uma postura cidadã comprometida 
com a melhor qualidade de vida das pessoas e na preservação dos recursos naturais 
como garantia de sustentação das gerações seguintes.  

 

5. Referências 
 

FIORI, Simone; FERNANDES, Vera M. C.; PIZZO, Henrique. Avaliação quantitativa 
e qualitativa do reuso de águas cinzas em edificações. Ambiente Construído, Porto 
Alegre, v. 6, n. 1, p. 19-30, jan./mar. 2006. 

NIREMBERG, Larissa P. & REIS, Ricardo P. A. Avaliação do desempenho de 
sistema de reuso de água de uma edificação unifamiliar em Goiânia-GO – REEC Revista 
Eletrônica de Engenharia Civil nº 1 (2010) p. 1-13. 

 

2027



                

 

III FEIRA DO PFRH DO IFRN – 03 a 04 de dezembro de 2014 

Anais da 3a Feira do PFRH do IFRN – Natal/RN, 03 e 04 de dezembro de 2014 

ORZI, Maria do C. & SARUBO, Rafael S. Captação e tratamento de águas pluviais 
para uso não potável. Revista Sapere. Disponível em: 
http://www.revistasapere.inf.br/downlad/segunda/ORSI_SARUBO.pdf. Acesso em 30 de 
julho de 2013. 

 

 

2028



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

 

 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

 

AVALIAÇÃO DE DURABILIDADE DE CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS POR 

MIGRAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM REGIME NÃO ESTACIONÁRIO PARA PRÉ-

MOLDADOS  

T. F. Araújo1; A. S. F. Siqueira2; E. C. Farias3; M. A. S. ANJOS4 

E-mail: thiagothiff@gmail.com1; line_7494@hotmail.com2 ; evilane.farias@ifrn.edu.br3; 
marcos.anjos@ifrn.edu.br4 

 
RESUMO 
 
É frequente a deterioração precoce de postes de 
transmissão de energia de concreto armado 
convencional, quando estes são submetidos a 
condições agressivas como é o caso das zonas 
marítimas ou regiões densamente industrializadas, 
apresentando como manifestação patológica mais 
comum a corrosão das armaduras, resultante do 
processo de carbonatação do concreto aliada a 
penetração de íons cloretos. Neste trabalho, realizou-
se o estudo de concretos convencionais (CCV) e de 
concretos autoadensáveis (CAA), o qual possui um 

teor elevado de materiais pozolânicos que ajudarão no 
aumento da durabilidade das peças produzidas. 
Visando analisar a durabilidade de concretos dosados 
para utilização em postes fabricados por indústria de 
pré-moldados da cidade de Natal-RN/Brasil, o 
presente estudo apresenta quatro dosagens com 
resistência mínima de 25 MPa, sendo duas de concreto 
convencional e as outras duas de concreto 
autoadensável, que foram analisadas a partir dos 
seguintes ensaios: resistência à compressão e difusão 
de íons cloretos pela especificação LNEC E-463.

  

PALAVRAS-CHAVE: Durabilidade, Pré-moldados, Cloretos, Concreto autoadensável. 

EVALUATION OF SELF-COMPACTING CONCRETE DURABILITY BY MIGRATION 

OF CHLORIDE IONS IN NON-STACIONARY CONDICTIONS FOR PRE-CAST  

ABSTRACT 
 
Is frequent the early deterioration of conventional 
reinforced concrete power transmission poles, when 
they are subjected to aggressive conditions such as 
maritime or heavily industrialized regions areas, 
presenting as its most common pathological 
manifestation reinforcement corrosion resulting from 
process concrete carbonation combined with chloride 
ion penetration. In this work, was carried out the study 
of convencional concrete (CCV) and self-compacting 
concrete (CAA) having higher levels fines and 

pozzolanic materials that will assist in increasing the 
durability of the parts produced. To analyze the 
durability of concrete measured for use in 
manufactured poles for precast industry of Natal-RN / 
Brazil. This study presents four mixtures with minimal 
compression strength of 25 MPa, two conventional 
concrete and other two self-compacting concrete, 
which have been analyzed according to the following 
tests: compression strength and diffusion coefficient 
of chloride ions by LNEC E-463 specification. 

 
 

KEY-WORDS: Durability, Precast, Chlorides, Self-compacting concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria do concreto pré-moldado surge como necessidade da industrialização da 

construção civil, atuando tanto na redução de custo dos materiais, como na redução do tempo de 

construção, além de apresentar um melhor controle de qualidade. Assim, essa indústria configura-

se como um importante aliado na fabricação de elementos básicos de infraestrutura, como é o caso 

de postes de distribuição de energia elétrica.  

Entretanto tem-se visto uma deterioração precoce desses postes de transmissão de energia 

de concreto armado convencional, quando estes são submetidos a condições agressivas como é o 

caso das zonas marítimas ou regiões densamente industrializadas apresentando como manifestação 

patológica mais comum a corrosão das armaduras. A corrosão é resultante do processo de 

carbonatação do concreto aliada a penetração de íons cloretos. A carbonatação ocorre na medida 

que o dióxido de carbono reage com a matriz de cimento hidratada conduzindo a redução do pH 

comprometendo a estabilidade da película passivadora na superfície da armadura, dessa forma a 

corrosão ocorre de forma generalizada e mais lenta do que quando provocado por cloretos 

(MALHEIRO, R. et al. 2014). 

Já os íons cloretos (Cl-) penetram nos poros do concreto, conjuntamente com a água e o 

oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura, provocam desestabilizações pontuais 

nessa película, onde a corrosão se instala e desenvolve-se de forma profunda e localizada 

(ALCONPAT, 2013). Essas desestabilizações ocorrem a partir do processo de ligação dos íons 

cloretos, esse processo pode ser classificado em duas categorias: química e física.  Os cloretos, 

quando ligados, formam ligações químicas fortes, por ser do tipo ligação iônica. Os íons de cloro 

podem reagir quimicamente com o aluminato tricálcico (C3A) para formar aluminatos de cloro 

(3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O: Sal de Friedel’s) conforme exposto em Neville (1997). Além disso, os íons 

cloreto podem ser fisicamente adsorvidos pela superfície das fases sólidas de produtos hidratados 

como gel C-S-H e outros produtos das reações (THOMAS M.D.A. et al, 2012). 

A corrosão do aço no concreto é, sem dúvida, a principal causa do atual quadro de 

deterioração precoce das estruturas, entretanto o uso de materiais cimentícios suplementares, tais 

como cinzas volantes, metacaulim e sílica ativa tem uma significativa contribuição sobre a 

capacidade de o concreto resistir à penetração de íons cloreto e consequentemente prolongar a 

vida útil das armaduras, uma vez que esses materiais apresentam a capacidade de se ligarem aos 

íons cloretos (WONGKEO, W. et al, 2014). 

O concreto autoadensável (CAA) é uma nova categoria de concreto de alto desempenho que 

se caracteriza pela sua capacidade de se espalhar em local sob o seu próprio peso sem a necessidade 

de vibração e adensamento sem qualquer segregação [SIDDIQUE, R. 2011; LIU, M. 2010). Segundo 

Sonebi (2004), essa tecnologia permite reduzir, ou eliminar a vibração do concreto, influenciando 
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na mão-de-obra utilizada, além de tornar o lançamento e acabamento mais rápidos, podendo 

melhorar a produtividade e rentabilidade da obra. 

Por ser um concreto bastante fluido, o CAA necessita de materiais que sejam capazes de 

fornecer tal característica de modo a não prejudicar a sua resistência final como o uso de aditivos 

superplastificantes, entretanto esses podem causar segregação. Uma solução para evitar a 

segregação consiste em aumentar o percentual de areia ou finos, como o fíler calcário e o 

metacaulim, que também podem contribuir para melhor proteção das armaduras embutidas no 

concreto (SIDDIQUE, R. 2011; THOMAS, M.D.A. et al. 2012) 

O presente estudo visa a análise da durabilidade de concretos autoadensáveis em 

comparação com os concretos convencionais utilizados numa indústria de pré-moldados cujo 

produto principal são postes de distribuição de energia. Para tal, foram analisadas as propriedades 

no estado fresco através do slump test, slump flow test e J-ring e no estado endurecido foram feitos 

os ensaios de resistência à compressão e coeficiente de difusão de íons cloretos pela especificação 

LNEC E-463. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais utilizados 

Para a confecção dos concretos, utilizou-se um único tipo de cimento, CP V – ARI RS. Para os 

concretos convencionais, utilizou-se dos agregados miúdo e graúdo, chamado aqui de tipo 1, com 

características comuns à concretos convencionais. Para os concretos autoadensáveis utilizou-se de 

um metacaulim e fíler calcário de origem regional, além de agregados miúdo e graúdo adequados a 

produção de CAA’s, aqui chamados de tipo 2. Suas características são exibidas na tabela a seguir. 

Tabela 1: Características dos materiais componentes. 

Materiais Massa específica 

(g/cm³) 

Diâmetro 

máximo (mm) 

Massa unitária 

(g/cm³) 

Cimento 3,03 - - 

Metacaulim 2,55 - - 

Fíler Calcário 2,75 - - 

Agregado miúdo 1 2,61 4,8 1,51 

Agregado miúdo 2 2,81 4,8 1,61 

Agregado graúdo 1 2,51 19,0 1,40 

Agregado graúdo 2 2,55 12,5 1,44 
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2.2 Dosagens do concreto 

Para análise de durabilidade, foram utilizadas 4 dosagens de concreto, sendo 2 de concretos 

convencionais e 2 de concretos autoadensáveis com adições minerais com materiais regionais. Com 

foco na aplicação em indústria de pré-moldados no estado do RN. Conforme a Tabela 2, é possível 

identificar o quantitativo de materiais, em quilogramas, para produção de um metro cúbico de 

concreto. 

Tabela 2: Composições dos concretos por metro cúbico. 

Materiais 

Composições dos concretos em kg/m³ 

CCV400 (kg) CCV365 (kg) CAA 340 (kg) CAA320 (kg) 

Cimento 400 365 340 320 

Metacaulim - - 19 32 

Fíler Calcário - - 78 99 

Agregado miúdo 770 801 825 846 

Agregado graúdo 950 994 761 781 

Água 200 193,45 238 214,4 

Aditivo: PF 1,4 1,3 2 1,9 

Aditivo: SP - - 3,9 5 

2.3 Método de mistura 

Os concretos foram produzidos em betoneiras com capacidade de 150 litros de eixo 

inclinado. Para a mistura foi utilizado um processo proposto por Selik et al (2014) que pode ser 

dividida em 5 etapas. A primeira consiste na colocação do agregado graúdo com um terço da água 

de amassamento misturando-se por 30 segundos, em seguida colocou-se o cimento e o fíler calcário 

e mais um terço da água de amassamento misturando-se por mais um minuto. Na terceira etapa 

colocou-se agregado miúdo e o restante da água, misturando-se por mais um minuto. Em sequência 

acrescenta-se os aditivos e mistura-se por mais um minuto e ao final a adicionou-se à mistura o 

metacaulim, misturando-se por dois minutos, totalizando um tempo de mistura de 

aproximadamente 6 minutos, contando com pequenas pausas para acrescentar os materiais. 

2.4 Caracterização dos concretos no estado fresco 

A caracterização dos concretos convencionais no estado fresco se deu com a medida do 

abatimento segundo a ABNT NBR NM 67/1998, sendo especificado o abatimento de 10cm para 
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CCV400 e CCV365. Para os concretos autoadensáveis, realizou-se os ensaios de caracterização 

especificados nas normas ABNT NBR 15823-2:2010 e 15823-3:2010, as quais descrevem o método 

para realização dos ensaios de slump flow, T500 e j-ring.  

2.5 Resistência à compressão axial 

Para todas as composições foram realizados ensaios de compressão axial aos 7 e 28 dias de 

idade de acordo com a ABNT NBR 5739. Os resultados apresentados neste trabalho resultam da 

média aritmética de ensaios em três corpos de prova. 

2.6 Ensaio de durabilidade LNEC E-463 

A determinação da difusão de íons cloretos foi realizada de acordo com a especificação do 

LNEC E-463. Para a realização deste ensaio foram utilizados três CP´S de cada dosagem, que foram 

ensaiados após os 28 dias de idade. O teste consiste na aferição colorimétrica da difusão de íons 

cloreto em um provete de amostra de concreto após ser submetido a uma diferença de potencial 

que irá acelerar a difusão dos íons catódicos através do provete. Foram utilizados provetes 

cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 50 mm de altura, proveniente do corte de três CP´s cilíndricos 

com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. A preparação dos provetes se dá com o tratamento 

por vácuo e imersão em solução saturada de Ca(OH)2. De acordo com a padronização, é utilizado 

uma solução anódica (0,3M NaOH) e outra catódica (10% NaCl) e é aplicado inicialmente uma 

voltagem de 30V nos provetes, se necessário faz-se uma correção regida em norma. Com o 

indicativo de solução de nitrato de prata (0,1M AgNO3), por aspersão sobre o provete rompido 

diametralmente, é possível observar, por processo colorimétrico, a frente de penetração dos íons 

cloretos através da precipitação de cloreto de prata (AgCl) sobre a região afetada. Esta atividade 

permite determinar o coeficiente de difusão de cloretos por meio da migração de íons em regime 

não estacionário.  

 

Figura 1: Ilustração do equipamento para ensaio de difusão de cloretos 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização no Estado Fresco 

As propriedades de fluidez, capacidade de enchimento, viscosidade e habilidade passante 

dos concretos autoadensáveis foram determinadas pelos ensaios de slump flow test, T500 test, J-

ring são mostradas na tabela 3. Ambas as composições do concreto convencional foram formuladas 

para obter um abatimento de, aproximadamente, 10 cm. 

Tabela 3: Propriedades dos concretos no estado fresco. IFRN,2015. 

Composições Slump test T500 
Slump flow 

test (mm) 
J-ring (mm) 

CCV400 102 * * * 

CCV365 96 * * * 

CAA340 * 1,46 668,3 615 

CAA320 * 1,65 648,3 600 

* Ensaio não adequado para este tipo de concreto. 

3.2 Resistência à compressão axial 

Constata-se a influência do fator de empacotamento causado pela maior quantidade de 

finos através do acréscimo do fíler cálcario e do metacaulim nos concretos autoadensáveis em 

comparação aos concretos convencionais, pois mesmo com a redução do cimento, os CAA’s 

apresentaram maior resistência desde os 7 dias de cura. Também se destaca a alta resistência da 

composição CAA320, apresentando cerca de 60 MPa aos 28 dias, enquanto as demais dosagens 

permaneceram na faixa de dos 50 MPa. 

 

Figura 2: Resistência à compressão axial dos corpos de prova aos 7 e 28 dias de idade, com 

respectivos desvios padrão. 
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3.3 Difusão de íons cloreto 

O coeficiente de difusão de cloretos em regime não estacionário é apresentado na figura 3. 

Comparando-se apenas os concretos convencionais percebe-se que o CCV400 apresenta um menor 

coeficiente de difusão por possuir maior quantidade de cimento em relação ao CCV365. Ainda se 

percebe que mesmo possuindo menor consumo de cimento as dosagens de CAA apresentaram uma 

penetração muito menor, uma vez que a presença do metacaulim promoveu melhor 

empacotamento da mistura e corroborando com o que foi apresentado por Nicolas et al. 

Através da análise visual da figura 3 evidenciam a eficiência dos CAA’s 320 e 340 perante os 

CCV’s. A região clarificada é a área afetada por difusão de cloretos, a coloração é resultado da 

precipitação do cloreto de prata após a reação dos íons cloretos com o nitrato de prata.  

 

Figura 3: Determinação da difusão de íons cloretos aos 28 dias de cura. 

   

CCV400  CCV365 

   

CAA340  CAA320 

Figura 4: Provetes submetidos à análise colorimétrica de nitrato de prata. 
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4 CONCLUSÃO 

Através deste estudo experimental pode-se concluir: 

 O uso dos CAA’s testados oferece uma grande vantagem em relação aos CCV’s utilizados 
atualmente nas indústrias de pré-moldados em Natal-RN/Brasil quanto à proteção da 
armadura a ataques de cloretos, comuns nesta região. 

 É possível fazer CAA’s com boa durabilidade em relação aos CCV’s reduzindo até 20% o 
consumo de cimento com o auxílio de adições minerais e possuindo maiores resistências à 
compressão. 

 O CCV365 não apresentou diferença significativa de resistência em relação ao CCV400, 
porém possui menor proteção a cloretos. 

 O teor de metacaulim mais alto em CAA320 em relação ao CAA340 proporcionou resultados 
benéficos para durabilidade, resistência a compressão. 
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AUTO FOOD PET
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RESUMO

Este artigo relata o projeto e a construção de um sistema automatizado para a alimentação de animais 
domésticos. O mesmo foi elaborado por alunos do terceiro ano do curso de Técnico Integrado em Mecatrônica 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Parnamirim, em 
um trabalho interdisciplinar. A intenção é criar um sistema facilitador, automático, para realizar o fornecimento 
de suprimento alimentar a animais. A intervenção humana se faz necessária apenas na programação dos 
horários, da quantidade de refeições por dia e no reabastecimento da ração. O protótipo tem como objetivo 
auxiliar a vida dos donos de cachorros, gatos e outros animais, que devido à labuta diária passam a maior parte 
do tempo fora de casa. Pensando nisso o grupo desenvolveu o A.F.P. – Auto Food Pet –, que visa suprir a 
necessidade alimentar básica de mascotes.

PALAVRAS-CHAVE: Animais, Automatizado, Alimentação.

AUTO FOOD PET

ABSTRACT

This article describes the project and construction of an automated system for alimentation domestic 
animals. The same was elaborate by third-year students of the Integrated Technical course in Mechatronics at 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Parnamirim, in an 
interdisciplinary work. The intention is to create an automatic, facilitator system, to perform the furnishing of 
food to the animals. Human intervention is required only to program the schedule, the number of meals per 
day and the replenishment of the feed. The prototype aims to help the lives of the owners of dogs, cats and 
other animals, which due to the daily toil spend most of their time outside the home. With this in mind, the 
group developed the A.F.P. - Auto Pet Food - that aims to meet the basic food needs of pets.

KEY-WORDS: Animals, Automatized, Alimentation. 
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1 APRESENTAÇÃO 

A presença de animais de estimação, especialmente de cães e gatos, vem se tornando 
cada vez mais comum na vida de famílias do mundo todo. Estima-se que haja em média vinte 
e sete milhões de cães e onze milhões de gatos espalhados pelo Brasil (ORSINI, 2004).

Com o aumento do número de animais que se fazem presentes no cotidiano familiar, 
aumenta-se também a diversidade de produtos e serviços disponíveis para atender as 
necessidades nesse nicho de mercado. 

Toda procura pelo mercado veterinário decorre de grandes vínculos afetivos entre 
homens e animais de estimação, porém, nem sempre é possível sanar todas as necessidades. 
Nesse contexto, foi criado o Auto Food Pet que realizará, de forma automática, o fornecimento 
de alimento para os pets. Permitindo, assim, um maior conforto familiar, tendo em vista que, 
uma preocupação simples, porém latente, será solucionada.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

    No mercado veterinário há uma carência de tecnologia mais especializada para 
alimentação automática de animais domésticos. Por isso, é de suma importância que exista 
um dispositivo de baixo custo e de fácil manuseio.

   Esse dispositivo tem a capacidade de ser produzido por estudantes do Curso Técnico em 
Mecatrônica, visto que serão aplicados conhecimentos de disciplinas que fazem parte da 
grade curricular, como: Automação e Instrumentação; Microcontroladores; Tecnologia 
Mecânica e Processos de Usinagem; Programação Básica; Desenho Técnico Mecânico; 
Eletricidade e Eletrônica; Sistemas Digitais; Materiais de Construção Mecânica; Comandos 
Elétricos e Acionamento de Máquinas e Metrologia.

          Em síntese, o sistema desenvolvido permite que o usuário informe através do teclado 
quantas vezes por dia deseja-se liberar a ração e seus respectivos horários. Tais informações 
serão visualizadas através de um display LCD. Os dados serão enviados para o 
Microcontrolandor Arduino que acionará o motor, fazendo um eixo girar de modo a rotacionar 
a catraca. Desta forma, a ração cairá no recipiente, independente do dono, do animal, está ou 
não em casa. 
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3 METODOLOGIA 

No presente capítulo serão apresentados alguns conceitos teóricos sobre os 

componentes eletrônicos, suas definições e aplicações para confecção do alimentador 

automático.

3.1 MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Como ferramentas para produção do Auto Food Pet foram utilizadas máquinas como: 
Impressora 3D, usada para a confeccionar a catraca para dispensar a ração, permitindo assim 
a passagem do alimento até a vasilha do animal. Utilizamos também o torno mecânico, através 
deste equipamento foi possível produzir um eixo que posteriormente foi acoplado a uma caixa 
de engrenagens. Também foi utilizado uma Fresadora, para fazer furos no cano PVC, para 
fixação do eixo. 

Imagem I - catraca para dispensação da ração

Materiais eletrônicos como o microcontrolador Arduino UNO, usado como cérebro do 
alimentador, Display LCD para ser a interface na qual o usuário terá acesso, o RTC (Real Time 
Clock), utilizado para fornecer hora e data, mesmo quando o equipamento está deligado, e de 
uma forma mais precisa, e por fim, o teclado, produzido pelo próprio grupo, onde é inserida 
as informações necessárias solicitadas ao usuário.
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3.2 ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA

A estrutura principal foi feita através de uma adaptação de um bebedouro 
convencional, a escolha por esse material se deu pelo fato de ser de baixo custo e de fácil 
manuseio. 
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Imagem 2: Protótipo do Alimentador 

Como observado na figura anterior, foi realizado um orifício para que o cano PVC 
servisse como guia da ração até o recipiente, que está localizado na parte inferior do 
alimentador.

3.3  ESPECIFICAÇÃO DO HARDWARE
No interior do alimentador, especificamente no suporte principal, está localizado 
os componentes eletrônicos, tais como: Arduino, o Motor e o RTC. 

O cano PVC está integrado ao motor, que rotacionará um fuso acoplado a uma caixa de 
engrenagem, proporcionando torque a catraca.   
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 Imagem 3 – Parte do Sistema de Dispensação da Ração 
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Na parte frontal se encontra o teclado e o display LCD, que servirá como entrada pelo 
usuário para informar a quantidade de refeições do animal e seus respectivos horários. 

 Imagem 4 – Hardware de Interface Com Usuário
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3.4 TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Na implementação do software foi utilizada a linguagem de programação C/C++ 
através do Arduino.

Todos os dados informados pelo usuário são gravados na memória de dados interna, 
EEPROM. E estão organizados da seguinte forma. A quantidade de refeições sempre será 
armazenada na primeira posição da memória, podendo ser uma ou duas refeições por dia. Em 
seguida, serão armazenados os horários, sendo que cada horário ocupará dois endereços de 
memória. Desta forma, o primeiro horário a ser armazenado estará distribuído na posição de 
memória três e quatro. No endereço três tem-se a hora e no próximo endereço estará o 
minuto e assim sucessivamente até quantidade de horário determinado pelo usuário. 

Logo após a conclusão de fornecimento de informações, o alimentador irá mostrar no 
LCD a data e o horário normalmente e quando chegar o horário definido para o momento da 
alimentação o Arduíno irá ligar o motor, que assim moverá a catraca permitindo a passagem 
do alimento até o recipiente do animal. Fazendo essa mesma tarefa todos os dias.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro momento, houve uma constante discussão para decidir que tipo de 
material seria utilizado para comportar todos os componentes de modo que seja facilmente 
moldável e que alivie o máximo possível de peso. Pensando nisso, percebemos que o plástico 
se encaixava perfeitamente, mas, não apresenta boa resistência.

O microcontrolador Arduíno demonstrou eficiência no que diz respeito ao controle do 
motor através da ponte H. Porém, em alguns experimentos na ponte H notou-se um mal 
contato entre seus componentes, fazendo necessário algumas revisões no seu circuito. 
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 O motor mostrou-se eficiente, no entanto com pouco torque, consequentemente, 
a catraca apresenta certa lentidão, fazendo com que o tempo para que a ração seja 
despejada no recipiente torne-se grande.

Esses fatos faz com que o projeto, posteriormente sofra algumas modificações como 
a substituição por um material mais resistente e leve, e a troca do motor por um que ofereça 
maior torque. 
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5 CONCLUSÃO

Este projeto apresentou apenas um protótipo de um alimentador de animais 
automático para auxiliar famílias que possuem cães e gatos. Tanto o objetivo principal, quanto 
os objetivos específicos foram atingidos.

A principal vantagem desse alimentador em relação a outros alimentadores do 
mercado, é que apresenta um sistema totalmente automatizado, dando liberdade ao usuário 
para que o produto possa atender suas necessidades de modo mais rápido e fácil.    
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FORMULAÇÃO, MODULAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PLACAS DE FORRO, UTILIZANDO 

RESÍDUO DE CELULOSE, PROVENIENTE DA CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL COM BAIXO TEOR DE CIMENTO 

 

 

RESUMO 
A Indústria da Construção Civil exerce importante 
papel na transformação ambiental da sociedade 
contemporânea. Em contra partida acarreta diversos 
problemas ambientais, gerando resíduos. Por causa 
desses pontos negativos, temos a necessidade de criar 
ou adaptar meios que acabe ou ao menos diminua 
esses impactos, e foi pensando dessa forma que 
iniciamos a pesquisa. Logo, o desenvolvimento das 
formulações a base de celulose, para a fabricação de 

placas de vedação a serem utilizadas na construção, 
visam à melhoria no enfoque já citado. Deste modo, 
essa inovação vem com a finalidade de ajudar no 
desenvolvimento da construção civil em vários 
aspectos, dentre eles estão: a preservação do meio 
ambiente, minimização do consumo de grandes 
quantidades de energia resultando na redução do 
custo de produção. 

PALAVRAS-CHAVES: celulose, resíduos, placas de forro. 

THE FORMULATION MODULATION AND LINING BOARDS THE MANUFACTURE OF 

PULP USING WASTE, FROM THE PRODUCTION CHAIN OF CONSTRUCTION WITH 

CONCRETE LOW 

ABSTRACT 

The Construction Industry plays an important role in 
the environmental transformation of contemporary 
society.  By contrast entails various environmental 
problems , generating waste. 

Because of these drawbacks, we need to create or 
adapt means to end or at least reduce these impacts, 
and was thinking that way we started the research. 
Therefore, the development of cellulose-based 

formulations, for the manufacture of gaskets for use in 
construction, aimed at improving the aforementioned 
approach . 

Thus, this innovation comes with the purpose of 
assisting in the development of construction in many 
respects, among them are: the preservation of the 
environment, minimizing the large amounts of power 
consumption resulting in reduced cost of production.

KEY-WORDS: pulp, waste, plate lining. 
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1. INTRODUÇÃO

A construção Civil é um dos setores que mais geram impactos, sejam eles ambientais ou

econômicos, destacando principalmente o aumento de resíduos. Levando em consideração suas 

definições, temos que resíduos são substâncias e materiais inaproveitáveis resultantes de um 

processo de produção, que são descartadas de alguma forma ao final deste. Considerando a 

relevância do assunto, foram indispensáveis estudos específicos sobre esse problema. Dentro 

desses estudos foram coletados dados importantes e preocupantes em relação aos rejeitos 

precedentes a construção civil, pode-se citar a quantidade média de papel Kraft (sacos de 

cimento) utilizados somente durante a confecção da estrutura de um prédio residencial de 29 

lajes, cerca de 112.000 (cento e doze mil) sacos necessários para confecção de aproximadamente 

14.000 m³ (quatorze mil) de concreto. Este número de papel Kraft corresponde, em massa, a 25,8 

toneladas de resíduo por empreendimento, (230 gramas/saco de cimento vazio).  Na busca da 

redução de resíduos provocados pela construção, surge a necessidade de transformar essa 

realidade, em algo sustentável. Tendo em vista esse objetivo, será realizado o estudo e o 

desenvolvimento de formulações de massa a base de celulose, para elaboração de placas de 

vedação a serem aplicadas nas edificações objetivando também a redução do custo final. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os resíduos são gerados de várias formas na construção civil, dentre elas estão: as

demolições, obras viárias, materiais de escavação, entre outros (RESOLUÇÃO Nº 307 - CONAMA). 

A diferenciação desses rejeitos se dá pelo tempo, atividade e quantidade gerada. No Brasil 

é gerado aproximadamente 300kg/m² de resíduos, enquanto em países desenvolvidos geram 

100km/m², porém, os resíduos possuem aproximadamente 40% de materiais recicláveis, o que 

nos traz boas expectativas (conforme o ESTUDO DO REUSO, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO). 

Os resíduos podem ser classificados 3 classes: 

2.1.Resíduos classe I – Perigosos  

Aqueles que apresentam periculosidade, risco à saúde pública ou risco ao meio ambiente. 

2.2. Resíduos classe II A – Não inertes 

 Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos, pois podem ter 

propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

2.3. Resíduos classe II B – Inertes 

Quaisquer resíduos que não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor (conforme anexo G da Classificação de Resíduos Sólidos - Norma ABNT 

NBR 10.004:2004). 
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3. METODOLOGIA

3.1. Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: 
3.1.1. Cimento do tipo CPII - F32, com peso especifico igual a 3,10 g/cm³ e 
módulo de finura 3,2%; 
3.1.2. Areia média de peso específico igual a 2,53 g/cm³ e granulometria 
média; 
3.1.3. Misturador elétrico;   
3.1.4. Moldes cilíndricos 50 x 100 mm. 
3.1.5. Balança de precisão 0,01 g 
3.1.6. Peneiras para ensaios de granulometria   

O traço padrão utilizado foi 1:3, em volume com fator água/cimento igual a 0,48. 

3.2. Formulação e elaboração do traço: 
Previamente foram definidas quatro formulações (Tabela 1), com base nas proporções de 

matéria prima para a obtenção do traço a ser adicionada à polpa de celulose já seca, variando 

itens, a fim de se obter parâmetros para a definição da porção ideal de cada elemento, para um 

melhor resultado de desempenho.  

Tabela 1: De formulações traço. 

Matéria Prima 
Formulação 1 

(%) 

Formulação 2 

(%) 

Formulação 3 

(%) 

Formulação 4 

(%) 

Celulose(kg) 10,68 10,68 10,68 10 

Cimento (kg) 4 3 3 2 

Cal(kg) - 1 0,5 0,2 

Silicato de Sódio (ml) 100 200 100 100 

Fungicida (ml) 0,14 0,14 0,14 0,14 

Bactericida (ml) 0,14 0,14 0,14 0,14 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a elaboração do traço e conformação dos corpos de prova (CP) amostrais para os

traços de todas as formulações, foram realizados testes para calcular a resistência dessas 

amostras. Completados os 28 dias de cura, os CPs foram submetidos ao Ensaio de Compressão 

Axial, como foi possível observar na Figura 1, seus resultados estão apresentados na Figura 2. Os 

ensaios realizados foram de acordo com as normas Ensaio de compressão cp cilíndrico (NBR. 

5739/ 07). 

 Corpo de Prova – 5 camadas com 30 golpes;

 Placa de Celulose – 2 camadas com 30 golpes;

Figura 1: Ensaio de compressão axial. 
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Figura 2: Resultados do ensaio de compressão axial. 

De acordo com os resultados obtidos no ensaio de resistência a compressão, observa-se 

que o traço T10 com bactericida, fungicida e silicato de sódio, apresentou a maior resistência 

média, 23,13 Mpa e o traço T5 sem silicato de sódio porém com bactericida e fungicida, 

apresentou a menor resistência média, 8,43 Mpa, Figura 2. Esse comportamento pode estar 

diretamente ligado a influência do comportamento do silicato de sódio na cinética de reação de 

hidratação do cimento Portland, sendo este agente defloculante, permite uma melhor interação 

água/cimento promovendo maior reação de hidratação do cimento e consequentemente uma 

maior resistência a compressão da argamassa a base de celulose, vale destacar que o traço T5, 

tem em sua composição 5% de cimento Portland enquanto o traço T10 possui 10%, fator este que 

também contribuiu para o acréscimo de resistência dos corpos de prova deste traço. Embora, a 

provável, ausência de silicato de sódio ter promovido uma diminuição na resistência a compressão 

dos corpos de prova confeccionados com a argamassa T5, pode ser observado que esta resistência 

está dentro dos parâmetros exigidos pelas normas para elementos de vedação, desta forma, todos 

os traços confeccionados possuem potencial para ser utilizados na confecção de elementos de 

vedação, ou seja, sem finalidade estrutural. Os traços T20 e T30, embora tenham atingidos valores 

consideráveis de resistência não se justifica sua utilização, já que possuem quantidades superiores 

de cimento em sua composição, 20 e 30 % de cimento, esses traços fogem do objetivo geral deste 

projeto que é produzir elementos de baixo custo. 

5. CONCLUSÃO

De acordo com o exposto, conclui-se que a placa a base de celulose a base de papel kraft,

apresenta potencial utilização como elemento de vedação, tendo como benefícios ambientais a 

reutilização de sacos de cimento que anteriormente eram disposto em aterros sanitários como 

lixo. Outro benefício trazido pela reutilização desse material é a possiblidade de redução nos 
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custos das construções, uma vez que, devido à baixa massa específica, aliviaria as cargas nas 

estruturas e fundações reduzindo a necessidade de elementos estruturais mais robustos. Os 

próximos passos dessa pesquisa será a verificação da resistência a flexão em placas, conforto 

térmico e acústico, tendo como foco sua utilização em substituição aos forros de gesso e as placas 

de gesso acartonado utilizados no sistema construtivo conhecido como dry wall. 
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O PAPEL DOS ESTOQUES NA LOGÍSTICA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A

ABORDAGEM EMPRESARIAL E A HUMANITÁRIA
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RESUMO

Situações  de  natureza  emergencial  como  desastres
naturais,  atentados  terroristas,  guerras  e  outros  eventos
deste  tipo  exigem um tratamento  logístico  especial,  que
vem sendo denominado de Logística Humanitária.  Diante
disso,  o  presente  artigo  busca  comparar  a  logística
humanitária  com  a  logística  empresarial,  a  partir  da
dimensão  estoques.  A  abordagem  busca  transcender  o
enfoque tradicionalmente empresarial e mostrar como os
conceitos  logísticos  podem  ser  utilizados  diante  de

situações  de  emergência.  A  metodologia  adotada  na
condução  desta  pesquisa  é  exploratório-descritiva.  Para
tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica a partir de artigos
e trabalhos acadêmicos. Observou-se a necessidade de ter
um  planejamento  preestabelecido  de  ações  viáveis  para
minimizar os impactos sofridos, uma vez que, diferente da
logística empresarial, na humanitária, o fator crítico não é o
custo, mas, o tempo. 

PALAVRAS-CHAVE: Logística Humanitária, Estoque, Empresarial.

THE ROLE OF INVENTORIES IN LOGISTICS: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN
BUSINESS APPROACH AND HUMANITARIAN

ABSTRACT

Situations of  emergency nature  such as  natural  disasters
(hurricanes,  floods,  earthquakes,  and  tsunamis),  terrorist
attacks, wars and other events of this kind require a special

logistic treatment, which has been called the Humanitarian
Logistics.  Therefore,  this  article  seeks  to  compare  the
humanitarian logistics business logistics from the inventory
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dimension.  The  approach  seeks  to  transcend  traditional 
business approach and show how logistics concepts can be 
used on emergency situations.  The methodology used in 
conducting this research is exploratory and descriptive. For 
this,  we  used  the  literature  from  articles  and  academic
papers.  There  was  the  need  to  have  a  preset  feasible
planning  action  to  minimize  the  impacts  suffered  since,
unlike business logistics, humanitarian, the critical factor is
not cost, but the time.

KEY-WORDS: Humanitarian Logistics, Inventory, business.
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1 INTRODUÇÃO

A intensidade de ocorrência de desastres naturais no mundo tem aumentado nas
últimas  décadas  e  tende  a  continuar  aumentando  de  forma  considerável,  como
consequência de fatores do aumento populacional  e  a  ocupação do solo,  associados ao
processo  de  urbanização e  industrialização.  Nas  áreas  rurais,  esses  fatores  se  devem a
desmatamentos, queimadas, compactação dos solos e assoreamento dos rios. Nas áreas
urbanas,  à impermeabilização dos solos, adensamento das construções, conservação de
calor e poluição do ar (KOBIYAMA et al.,  2006). Esses desastres podem ser derivados de
causas naturais ou provocados pelo homem, impactando comunidades e nações ao redor
do mundo.

A  maioria dos  estudos existentes  na  área  da  logística,  tradicionalmente  são
focados na logística  empresarial  e  no  setor  de  serviços.  Os  desastres,  no
entanto, colocam em  evidência a  oportunidade  de  garantir um gerenciamento logístico
especial em  busca  da  minimização  dos  impactos dessas  catástrofes, denominado  de
logística humanitária. Pesquisas na área garantem que, com a ocorrência dessas fatalidades
de  ordem  natural  ou  não,  o  uso  dos  conceitos  logísticos  pode  contribuir  de  maneira
considerável para  o êxito dessas  operações.  Neste  sentido,  os  desafios  apontados  na
direção  da efetivação de  processos  logísticos  sistematizados,  merecendo
destaque: aspectos  ligados  à infraestrutura,  localização  de  centrais  de  assistência,
coordenação de processos.

A  logística  humanitária inclui o  planejamento,  o  suprimento,  o  transporte,  o
armazenamento, o rastreamento, o monitoramento em resposta aos desastres ocorridos. O
foco deste procedimento logístico vai além do auxílio à população diretamente atingida por
tais catástrofes,  passando  pelo  planejamento  antes  da  ocorrência  do
desastre, a assistência ao longo do ocorrido e a posterior reestruturação. Simultaneamente,
essa  modalidade  da  logística, objetiva em  seus  fundamentos executar a  imediata
implantação  de  medidas  para diminuir a dimensão dos  impactos (FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2007). 
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O presente  artigo  busca comparar a  logística  humanitária  com  a  logística
empresarial, identificando as particularidades de cada uma. O artigo inicia abordando os
conceitos associados à logística humanitária e empresarial. Na sequência, são apresentados
contrastes  e  comparações  entre  o  enfoque empresarial  e  o  humanitário  no âmbito  da
gestão de estoques.

1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Logística

Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, sobretudo a partir da Revolução
Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante para as empresas num mercado
competitivo.  Isto  ocorreu,  pois  a  quantidade  de  mercadorias  produzidas  e  consumidas
aumentou muito, assim como o comércio mundial. O conceito de Logística mais utilizado
atualmente é sustentado pelo Council of Logistics Management. 

Segundo Filla (2001), conceitua-se Logística é o processo de controle, planejamento
e implementação do fluxo e o armazenamento, eficiente e eficaz em função dos custos, de
matérias-primas, estoques e informações correlatas desde o ponto de origem até o ponto
de consumo, com o propósito de atender as necessidades dos clientes (CARDOSO, 1999, p.
26).

De acordo com os conceitos de Cardoso e Filla, entende-se que com as enormes
pressões competitivas existentes, aliadas aos altos custos operacionais e administrativos,
planejar  as  atividades  envolvidas  em  todo  o  processo  logístico  torna-se  fundamental,
objetivando sempre o melhor atendimento ao consumidor. Portanto, é necessário conhecer
todas  as  etapas  do  processo,  almejando  a  satisfação  plena  de  toda  a  cadeia.  Esse
planejamento  inicia  no  instante  em  que  o  cliente  resolve  transformar  um  desejo  em
realidade (MARTINS e ALT, 2000, p. 252). 

A logística exerce a função de responder por toda a movimentação de materiais,
dentro do ambiente interno e externo da empresa,  iniciando pela chegada da matéria-
prima até a entrega do produto final ao cliente. Suas atividades podem ser divididas em
primárias e secundárias. 

As atividades primárias são essenciais para o cumprimento da função logística, bem
como, contribuem com o maior montante do custo total  da logística na empresa e são
representadas  por:  (a)  transportes;  (b)  gestão  de  estoques;  e,  (c)  processamento  de
pedidos. 

A  atividade  de  transportes  refere-se  aos  métodos  utilizados  para  entregas  dos
produtos  aos  clientes  por  meio  de  modais  rodoviários,  ferroviários,  aeroviários  ou
marítimos. Ballou (2006) afirma que: “O transporte normalmente representa o elemento
mais importante em termos de custos logísticos para inúmeras empresas”, fortificando o
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mesmo  pensamento  Bowersox  e  Closs  (2011)  assevera  que:  “O  transporte  é  um  dos
elementos mais visíveis das operações logísticas”.

A  gestão  de  estoques,  dependendo  do  setor  em  que  a  empresa  atua  e  da
sazonalidade temporal, atua como amortecedores entre oferta e demanda e  absorve em
média  de  30%  a  65%  dos  custos  logísticos.  Amaral  (2011)  define estoque  como  a
composição de materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados
que não é utilizada em determinado momento na empresa, mas que precisa existir  em
função de futuras necessidades.

O processamento de pedidos é a atividade primária da Logística que se comparado
ao  transporte  e  estoque  apresenta  custos  bem  menores,  é  atividade  inicial  para  a
movimentação  de  produtos  e  serviços.  Segundo  Ballou  (2006),  esta  atividade  é
representada  por  múltiplas  atividades  incluídas  no  ciclo  do  pedido  do  cliente,
especificamente, elas incluem preparar, transmitir, receber e expedir o pedido e relatórios
da situação do pedido. Essa atividade implica em todas as outras, pois é por meio dela que
se inicia o processo logístico nas empresas e se caso não aja eficiência, na realização da
mesma, todo o processo é comprometido.

As atividades secundárias estão diretamente relacionadas às atividades primárias,
pois  exercem  a  função  de  apoio  a  elas  na  obtenção  dos  níveis  de  bens  e  serviços
requisitados  pelos  clientes.  O  manuseio  de  materiais,  embalagem,  programação  de
produto,  sistema  de  informação,  compras  e  armazenagem  são  consideradas  como
secundárias,  pois,  dão  suporte  para  o  funcionamento  correto  das  atividades  primárias
dentro da organização.

O manuseio de materiais necessita da escolha correta dos equipamentos utilizados
na movimentação dos produtos dentro dos armazéns. Segundo Ballou (1993), o manuseio
ou a movimentação interna dos produtos e materiais consiste em transportar pequenas
quantidades de bens por distancias relativamente curtas, quando são comparadas com os
intervalos da movimentação de longo curso, que são realizadas por transportadoras. 

A embalagem propicia a qualidade na movimentação dos materiais, fazendo com o
armazenamento  aconteça  de  forma eficiente  com dimensões  adequadas.  Sendo  assim,
Bowersox e Closs (2001),  evidenciam que ao analisar  a embalagem do produto em um
ponto de vista industrial, com foco na logística, a embalagem tem como principal finalidade
minimizar o custo da entrega e manuseio. 

A  programação  de  produtos  está  intimamente  ligada  no  que  diz  respeito  ao
planejamento de produção e a respectiva localidade a ser produzida. Sendo assim, Slack
(2009) a define como “a sequência que um determinado trabalho será realizado. Algumas
operações necessitam de um cronograma que mapeie as atividades a serem executadas,
mostrando em que momento as tarefas deverão começar e terminar”.

O sistema de informação logístico baseia-se em informações referentes a custo e
desempenho, esta atividade deve estar com a base de dados atualizada, fazendo com que
haja sempre uma ligação entre os setores da empresa. Sommerviille (2001) afirma: “um
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sistema de informação é definido como uma coleção significativa de componentes inter-
relacionados,  que  trabalham  em  conjunto  para  atingir  algum  objetivo”.  Servindo  para
aperfeiçoar as operações, minimizando os custos e maximizando os lucros na organização.

A  atividade  logística  compras  diz  respeito  à  aquisição  de  matérias-primas,
suprimentos  e  componentes  para  o  conjunto  da  organização.  Ballou  (2006)  lista  os
procedimentos  dessa  atividade  em:  “Selecionar  e  qualificar  fornecedores;  Avaliar
desempenho de fornecedores; Negociar contratos; Comparar preço, qualidade e serviço;
Pesquisar bens e serviços; Programar compras; Estabelecer os termos das vendas; Avaliar o
valor recebido; Mensurar a qualidade recebida, quando esta não estiver incluída entre as
responsabilidades do controle de qualidade;  Prever mudanças  de preços;  serviços e,  às
vezes, da demanda”.

A armazenagem requer uma localização, dimensionamento e layout estratégico para
que  seja  possível  uma  manutenção  correta  do  estoque.  Segundo  Hong  (1999),  A
armazenagem é a guarda temporária de produtos para posterior distribuição. Gasnier e
Banzato (2001) confirmam que: “a armazenagem é tida como uma importante função para
atender com efetividade a gestão da cadeia de suprimento”. 

1.2 Logística Humanitária

O  conceito  de  logística  humanitária  foi  desenvolvido  a  partir  dos  objetivos  da
logística de vencer tempo e distância na movimentação de materiais e serviços de forma
eficiente e eficaz. Assim, questionam-se como os conceitos da logística empresarial podem
contribuir diante de situações emergenciais. Neste sentido, surge a logística humanitária,
um conceito que vem sendo desenvolvido e aplicado principalmente em países da Europa e
nos Estados Unidos, mas que ainda é muito recente no Brasil. 

Pode-se definir a logística humanitária com a função que visa o fluxo de pessoas e
materiais  de  forma  adequada  e  em  tempo  oportuno  na  cadeia  de  assistência,  com  o
objetivo principal de atender de maneira correta o maior número de pessoas (BEAMON e
KOTEBLA,  2006).  Logística  humanitária  engloba,  além  de  planejamento,  suprimento,
transporte,  armazenamento,  rastreamento,  monitoramento e  desembaraço alfandegário
em resposta a catástrofes (KOVACS e SPENS, 2009). A logística humanitária é a função que é
exigida para assegurar com eficiência e eficácia o fluxo de suprimentos e pessoas com o
propósito de salvar vidas e aliviar o sofrimento de pessoas vulneráveis (THOMAS, 2004).

De acordo com Heaslip  et  al.  (2008),  quando aplicada às  ações  humanitárias,  a
cadeia de suprimentos precisa ser flexível  e capaz de responder rapidamente a eventos
imprevisíveis, de forma efetiva (que pode ser a diferença entre vida e morte) e eficiente
(atender a um maior número de necessitados) sob fortes restrições orçamentárias. Esse
fato reforça a necessidade do desenvolvimento de procedimentos para que, quando este
tipo de evento ocorra, tenham-se as diretrizes a seguir de modo a garantir que as vítimas
sejam atendidas em tempo hábil. 
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Balcik  et al.  (2010) defendem que: “a cadeia de suprimento humanitária segue a
estrutura apresentada na Figura 1. As linhas tracejadas, na Figura 1, referem-se ao fluxo do
fornecimento  no  pós-desastre,  enquanto  as  linhas  cheias  representam  o  fluxo  do
fornecimento pré-desastre. 

Figura 1: Estrutura da cadeia de ajuda

Assim,  a  logística  humanitária  propõe  o  uso  efetivo  dos  conceitos  logísticos
adaptados às particularidades da cadeia de assistência humanitária. Esses conceitos podem
ser o grande diferencial no sentido de diminuir as ações de improvisação, muito comuns
nessas  situações,  aumentando  a  eficiência  e  o  tempo  de  resposta  à  situação  de
emergência. 

2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

2.1 Estoque na logística empresarial e na logística humanitária

A definição de estoques na logística humanitária para Moreira (1999),  estoque é
toda quantidade de bens físicos que estejam aguardando, de forma improdutiva durante
um  intervalo  de  tempo.  Assim,  as  mercadorias  estocadas  ficam  temporariamente  sem
utilidade durante este intervalo, esses materiais, devem ser mantidos de maneira que não
haja  danos  que  possam  prejudicar  o  processo  de  transformação  que  irão  sofrer.  Os
estoques, em sua maioria, trazem vantagens para a logística empresarial e são importantes
para melhorar o serviço do cliente.

Ballou (1993) descreve os objetivos que os estoques possuem. Tais quais: melhoram
o nível de serviço; incentivam economias na produção; permitem economia de escala nas
compras e no transporte; agem como proteção contra aumentos de preços; protegem a
empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento; servem como segurança
contra contingências.
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Os estoques, em sua maioria, trazem vantagens para a logística empresarial e são
importantes  para  melhorar  o  serviço  ao  cliente.  Isso  não  é  diferente  na  logística
humanitária.  Porém  podemos  observamos  na  Tabela  1  as  diferenças  de  estocagem
existentes em ambas.

Tabela 1: Diferenças de estocagem da logística humanitária e empresarial

Logística Empresarial Logística Humanitária

Demanda Relativamente  estável,  ocorre  para
locais  pré-determinar  e,  em
quantidade  pré-fixada.  (FELTRIN;
JUNIOR, 2013)

É geralmente por eventos aleatórios, na maior
parte,  imprevisíveis  em  termos  de  tempo,
localização, tipo e tamanho. É estimada após
a ocorrência da necessidade.

Centro de
distribuição

Bem definidas em termos do número
e  localização.  (FELTRIN;  JUNIOR,
2013)

Desafiados  pela  natureza  desconhecida
(localização, tipo e tamanho).

Controle de
estoques

Utilização de métodos bem definidos,
baseados  no  lead  time,  demanda  e
níveis  de  serviço.  (FELTRIN;  JUNIOR,
2013)

Desafiados pela grande variação da demanda
e localização da mesma.

Locais de
estocagem

Escolhem onde se localiza armazéns e
os estoques. (FELTRIN; JUNIOR, 2013)

Estoques  improvisados  em  escolas,  igrejas,
salões, abrigos, casas de parentes.

Objetivo Reduzir  custos.  (NOGUEIRA  et  al.,
2011)

Organizar  a  cadeia  de  suprimentos  e
assistência humanitária nas regiões afetadas.

Duração Não são temporários. (NOGUEIRA  et
al., 2011)

São temporários.

Já  na  logística  humanitária  os  estoques  não  possuem  um  planejamento  que
antecede a demanda, pois nunca se sabe quando, como e a onde pode acontecer uma
catástrofe natural ou uma situação de emergência. O controle de estoque é desafiador pela
grande variação da demanda e a localização da mesma e usualmente abaixo do desejável
pela quantidade de atores envolvidos. Em geral, a demanda, imprevisível em termos de
tempo,  localização,  tipo  e  tamanho.  É  estimada  após  a  ocorrência  da  necessidade  e
independente de outros órgãos públicos.

Na logística humanitária os estoques são improvisados em escolas, igrejas, salões,
abrigos, casas de parentes, entre outros. São estoques temporários que existem para suprir
as  necessidades das  vítimas por  um determinado período de recuperação.  Esses  locais
recebem doações em grandes volumes e variedade, fazem a triagem dos diversos materiais
e distribui nos abrigos somente aquilo que contribui com a sobrevivência dos refugiados.
Os suprimentos recebidos depois de passarem pela triagem são enviados imediatamente
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para a área do desastre e as campanhas de arrecadação são responsáveis por ressuprir os
estoques, aumentando assim a rotatividade do mesmo. 

Apesar de não possuir uma boa estrutura e pouco planejamento, os estoques na
logística humanitária, assim como em alguns casos da logística empresarial, são de extrema
importância e vital para que as ações de assistências de desastres naturais ou situações de
emergência auxiliem na recuperação física e psicológica das vítimas.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada na condução desta pesquisa é exploratório-descritiva, com
objetivo  de  buscar  conhecer  e  descrever  com  profundidade  o  assunto  abordado.  Foi
utilizada  a  pesquisa  bibliográfica  a  partir  de  artigos  e  trabalhos  acadêmicos.  O  estudo
caracteriza-se ainda como sendo de abordagem qualitativa, pois os levantamentos feitos
não estão fundamentados em dados estatísticos. 

O trabalho trata,  em suma,  de uma comparação entre  os  preceitos  da  logística
empresarial frente à logística humanitária, a partir de características extraídas da literatura
especializada. O trabalho caracteriza-se ainda por ser bibliográfico.

4 CONCLUSÃO

Com  a  elaboração  do  presente  artigo,  pode-se  afirmar  que  as  cadeias  de
suprimentos  humanitárias,  são  similares  às  cadeias  de  suprimentos  empresariais,  pois
apoiam as operações de entrega de materiais que são responsáveis por levarem os produto
certos,  ao  local  certo,  na  hora  certa.  Assim,  a  logística  humanitária  busca  fazer  estre
processo com mais urgência, pois está relacionado com o salvamento de pessoas vítimas de
um desastre ou situação de emergência. O tempo é um recurso crucial para uma eficiência
e eficácia da ação humanitária. O principal ponto da cadeia humanitária é a capacidade de
ser flexível e se adaptar as particularidades e necessidades de cada desastre. Neste sentido,
grandes desafios são apontados à logística humanitária no que diz respeito à coordenação
de pessoas, suprimentos, informações e materiais, consequentemente o desenvolvimento
de medidas de desempenho que avaliem todas essas atividades. 

A partir da análise realizada pode-se concluir que os estoques improvisados sofrem
com a enorme variação de doações e localizações. É de suma importância que haja um
cuidado para que não aconteçam desperdícios e avarias nos grandes volumes de doações e
itens que chegam aos centros de distribuição.

Caso não haja esse controle, sucedem-se desperdícios e perdas de recursos escassos
ou não, mas que acabam por não atender a expectativa principal de muitas vítimas. Diante
disso, concluímos que, mesmo sem boa estrutura e pouco planejamento, os estoques na
logística humanitária, assim como em muitos casos da logística empresarial, são de extrema
importância e de vital  necessidade nas  ações  de assistências  aos  desastres  naturais  ou
situações de emergência, para o auxílio na recuperação física e psicológica das vítimas.
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Dessa  forma,  é  imprescindível  desenvolver  modelos  que  se  apliquem a  eventos
dessa  natureza,  para  que  quando  isso  ocorrer,  já  se  possua  um  planejamento
preestabelecido de ações viáveis  para amenizar  os impactos  sofridos,  pois  diferente da
logística empresarial, o fator crítico não é o custo e sim o tempo. E quando esses desastres
acontecem,  quanto  maior  o  tempo  para  chegada  ajuda  e  suprimento,  maior  a
probabilidade dos danos serem mais difíceis de reverter. 
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ARGAMASSA PARA CONTRAPISO DE BAIXA DENSIDADE COM ARGILA 
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RESUMO 

No quesito conforto ambiental, o consumidor está 
mais atento e exigente ao adquirir um novo imóvel. 
Aliado a este seguimento, exigências normativas, no 
que concerne ao isolamento térmico e acústico das 
edificações, principalmente as localizadas em grandes 
centros urbanos, são estabelecidas buscando atender 
às exigências dos usuários. Um outro tema de igual 
relevância diz respeito ao uso de resíduos gerados 
pela indústria construção civil quando inseridos em 
novos produtos e ou tecnologias dentro dessa mesma 
indústria. Neste contexto, este estudo foi elaborado 
para avaliar argamassas de baixa densidade para 

contrapiso com resíduos de produtos de britagem da 
rocha calcária e agregados leves de argila expandida 
inseridos na sua constituição. Foram realizados 
ensaios de caracterização reológica no estado fresco 
e ensaios mecânicos no estado endurecido. Os 
resultados indicam que os compósitos obtidos podem 
ser utilizados como alternativa para argamassa de 
contrapiso por apresentarem resultados satisfatórios 
com redução significativa de peso próprio e 
manutenção de requisitos aceitáveis dentro das 
exigências normativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Argamassa de baixa densidade, argila expandida, filer calcário. 

MORTAR OF LOW DENSITY FOR SUBFLOOR WITH EXPANDED CLAY 

ABSTRACT 

In the inquiry environmental comfort, the consumer 
is more attentive and demanding when acquiring a 
new one immobile. Ally to this following, normative 
demands, in what concern to the thermal and 
acoustic isolation of the constructions, mainly the 
located ones in great urban centers, are established 
looking for to assist to the user´s demands. Another 
theme of the same relevance says respect to the use 
of residues generated by the industry civil 
construction when inserted in new products and or 
technologies inside of that same industry. In this 

context, this study was prepare to evaluate mortars 
of low density with residues of products of mixed of 
the calcareous rock and expanded clay inserted in its 
constitution. Rehearsals of characterization rheology 
were tests in the fresh and mechanical rehearsals in 
the hardened state. The results indicate that que 
obtained composite can be used as alternative for 
subfloor mortar for they present satisfactory results 
inside with significant reduction of own weight and 
maintenance of acceptable requirements of the 
normative demands. 

PALAVRAS-CHAVE: mortar of low density, expanded clay, filler calcareous. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento de ruídos causados pelo crescimento populacional nas grandes cidades e frente 

às exigências impostas pela NBR 15575 (2013), na qual está inserido o desempenho térmico e 

acústico mínimo aceitável dos componentes construtivos de uma edificação, passíveis de 

mensuração, refletem no aumento progressivo de estudos buscando novas técnicas construtivas 

que permitam a dissipação de energia vibratória transmitida pelos ruídos de impactos e 

manutenção do conforto térmico dentro de edificações residenciais, comerciais e ou industriais. 

Um dos sistemas construtivos adotados trata da utilização de sistemas flutuantes, com camadas 

resilientes aplicadas sobre o pavimento (BRANCO et al., 2008). Uma outra solução, como 

alternativa, é a utilização de camadas de enchimento leves e pouco rígidas, aplicadas sobre a laje 

estrutural como forma de minimizar a transmissão de ruídos.  

A baixa capacidade resistente de solos e a elevada concentração de edifícios altos em áreas 

urbanas, outro tema de grande relevância na Construção Civil, tem incentivado a busca por 

elementos de baixa densidade constituintes das edificações que reduzam o peso próprio dos 

elementos estruturais, influenciando diretamente na economia da infraestrutura (fundação) 

adicionando-se também a vantagem de ser um material que apresenta bom desempenho térmico 

e acústico (HER-YUNG, 2009). A argamassa autonivelante é um material de baixa viscosidade 

constituído por aglomerante, areia, água e aditivos. Sua principal característica é a elevada fluidez 

e grande capacidade de espalhamento e nivelamento sem necessidade de vibração. Segundo 

Schaefer (2013), esse material pode ser utilizado tanto em novas construções quanto em obras de 

manutenção, ampliação e recuperação. Esse mesmo autor cita, que no Brasil, existem dois tipos 

de argamassas autonivelantes comercializadas: as de cimento e as de sulfato de cálcio, sendo as 

primeiras tradicionais, insensíveis à água, porém apresentam desvantagem a retração e fissuração. 

Já as argamassas autonivelantes de sulfato de cálcio devem ser utilizadas em ambientes internos, 

haja vista que são sensíveis à água, se solubilizando e podendo absorver umidade.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As argamassas autoadensáveis foram inicialmente pesquisadas por Okamura e Ouchi 

(2003) quando desenvolveram pela primeira vez, em 1988, o concreto autoadensável como forma 

de garantir concretos estruturais mais duráveis. Argamassa autonivelante (AAN) de massa 

específica convencional vem sendo estudada há poucos anos, tendo suas primeiras aplicações nos 

concretos bombeáveis e nos concretos autoadensáveis. No Brasil as pesquisas sobre argamassas 

autonivelantes vêm se intensificando nos últimos anos, no entanto poucas são as aplicações em 

obras. O contrapiso é uma camada de argamassa constituída de cimento e areia, com cerca de 20 

a 60 mm de espessura, lançada sobre uma base (laje estrutural ou lastro de concreto) com função 

2061



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 
 

 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

 

nivelante, antes da aplicação do revestimento de piso, garantindo a vida útil ao sistema 

(contrapiso e piso) e dando resistência e segurança à construção (CONSTRUÇÃO PASSO-A-PASSO, 

2009). 

Pelo método convencional de revestimento de pisos, a camada de argamassa de 

regularização de contrapiso, como ilustra a Figura 1, é sempre executada quando há 

irregularidades da base a serem corrigidas e superiores a 20 mm. 

 
FIGURA 1. Método convencional de revestimento de pisos. 

O principal uso dessas argamassas ocorre como argamassas de contrapiso de bases 

autoportantes (lajes), como argamassa de regularização de substrato ou como camada de 

enchimento, geralmente de espessura variável entre 40 a 80 mm, confeccionada à base de 

aglomerante cimentício, devendo apresentar, no final, um equilíbrio de todas as tensões para que 

o sistema de pavimentação não seja comprometido. 

Com o surgimento de novas tecnologias, a argamassa de regularização de contrapiso 

convencional tem sido substituída por argamassas autonivelantes, definidas como sistema de 

argamassas secas modificadas com polímeros. Seu uso ocorre na renovação de substratos antigos 

e ou na produção de novos pisos, permitindo sua rápida execução e acabamento de forma 

acelerada. 

Exige-se ainda para esse tipo de argamassa, no estado fresco, seu autonivelamento e baixa 

viscosidade, devendo permanecer, essencialmente, isentas dos fenômenos de exsudação e ou 

segregação. Almeja-se também que o seu processo de endurecimento se desenvolva em um curto 

período de tempo sem comprometer sua capacidade de suporte (resistência mecânica) e 

estabilidade dimensional e que, ao final, tenha perfeita adesão ao substrato garantindo 

durabilidade ao sistema. 
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Seguindo esta linha de interesse, um dos objetivos deste trabalho visa a utilização de argila 

expandida em argamassas para contrapiso com filer calcário proveniente da britagem de rochas 

calcárias. Analisa-se, desta forma, nesta etapa da pesquisa, o comportamento reológico de 04 

(quatro) dosagem de argamassas mistas de cimento e filer calcário com diferentes proporções de 

agregado miúdo natural e agregado leve de argila expandida, variando-se também a quantidade 

de aditivo. Finaliza-se as análises com os módulos de elasticidade e densidade de massa. A análise 

da reologia tem a função de verificar o enquadramento das argamassas como autonivelante frente 

aos parâmetros do EFNARC (2002).  

3 METODOLOGIA 

O material aqui exposto trata de uma das etapas desenvolvidas de um projeto de maior 

escopo, intitulado “Influência de agregados leves e aditivos na reologia e propriedades mecânicas 

de argamassas autonivelantes”, que está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Qualidade e 

Produtividade no Setor da Construção Civil” do IFRN – CNAT. Nesta etapa, foi elaborado 

procedimentos experimentais no intuito de analisar quatro traços de argamassas confeccionadas 

com adição de filer calcário, agregado natural e argila expandida, para possível aplicação como 

argamassa de contrapiso visando redução de ruídos e conforto térmico.  

Foram selecionados materiais em quantidades necessárias e suficientes para o 

desenvolvimento de todo o estudo, com as seguintes características físicas: 

Cimento Portland CP V ARI-RS com massa específica de 3,03 g/cm³ (NBR NM 23,2001). 

Resíduo de britagem, denominado filer calcário, com massa específica de 2,68 g/cm³. Agregado 

natural (areia quartzosa) oriunda de depósitos sedimentares do RN, com classificação 

granulométrica (NBR NM 248), apresentando módulo de finura igual a 1,90, massa específica igual 

a 2,62 g/cm³ e massa unitária de 1,51 g/cm³ (NBR NM 52, 2009). A curva granulométrica encontra-

se ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2. Granulometria da areia. 

Argila expandida utilizada foi doada para pesquisa diretamente do fornecedor CINEXPAN, 

de granulometria compreendida entre material que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 

peneira 2,4mm. A massa unitária solta da argila expandida é de 0,73 g/cm³, massa específica de 

1,32 g/cm³ e absorção de água de 17%. Utilizaram-se dois tipos de aditivos: um plastificante, 

líquido com densidade de 1,19 kg/dm³, composto de sais sulfonados e carboidratos em meio 

aquoso, e outro superplastificante de terceira geração para concreto a base de éter policarboxílico 

com densidade de 1,10 kg/dm³. As porcentagens de adições variaram entre 1,0% e 0,5%, 

respectivamente, sobre a massa do cimento, objetivando fluidez, redução do fator água/cimento, 

e aumento da trabalhabilidade e da resistência mecânica da argamassa. 

Todas as formulações das argamassas autonivelantes tiveram seu processo de mistura 

constante. Inicialmente misturou-se o cimento e o filer calcário dentro de um saco plástico, 

denominando esta mistura como anidra, que após ser hermeticamente fechado, era capaz de 

suportar vibrações e sacolejos manuais (ação de chacoalhar). Depois, esta mistura anidra era 

depositada em recipiente da argamassadeira e então prosseguia-se com a adição do agregado 

miúdo natural e agregado miúdo leve nas proporções previamente determinadas. Em seguida, 

adicionava-se metade da água de amassamento e acionava-se o misturador (argamassadeira) por 

3 minutos. Os aditivos químicos eram adicionados com o restante da água de amassamento, 

mantendo-se o misturador funcionando por mais 4 minutos (Figura 3). 
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Figura 3. Procedimentos de mistura das formulações. 

As análises experimentais foram executadas nas argamassas tanto no estado fresco como 

no estado endurecido. No estado fresco, verifica-se a aplicabilidade dessas argamassas como 

autonivelantes ou de elevada fluidez com pouca ou nenhuma ação mecânica para o seu 

adensamento, caracterizadas através de dois ensaios específicos e de uso bastante difundido no 

meio técnico, que são o ensaio de espalhamento utilizando-se o mini slump flow e o ensaio de 

escoamento no mini-funil V, conforme ilustrado na Figura 4, respectivamente. 

No primeiro ensaio mede-se o diâmetro de escoamento da argamassa “espalhada” em 

uma placa de superfície lisa (vidro ou acrílico) nos tempos de 30s e 60s, no segundo ensaio, mede-

se o tempo que 01 (um) litro de argamassa leva para escoar por um funil em forma de V 

(denominado mini-funil V). 

Figura 4. Mini slump flow e mini funil V (medidas em mm). 

No estado endurecido, analisa-se a resistência à compressão e à tração na flexão. Nas 04 

(quatro) formulações analisadas, substitui-se parte do agregado miúdo natural por argila 

expandida. As variações na composição dos traços ocorreram nas graduações de granulometria da 

areia e da argila expandida, além das quantidades de aditivos, conforme especificado na Tabela 1. 

Nesta tabela, visualizam-se as quantidades dos materiais necessárias para a moldagem de 05 
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(cinco) corpos de prova prismáticos medindo 4cm x 4cm x 16cm bem como as graduações dos 

agregados (natural e argila expandida). Ressalta-se que para cada traço analisado foram moldados 

20 (vinte) corpos de prova, ou seja, para cada traço foram executadas 04 (quatro) misturas 

(bateladas). 

Tabela 1. Quantidade dos materiais para moldagem de 05 (cinco) corpos de prova prismáticos de dimensões 4cm x 
4cm x 16cm. 

Nome 
C 

(g) 
FC 
(g) 

Areia 
(g) 

AEXP 
(cm³) 

Água 
(g) 

Aditivos 
(g) 

#4,8mm 
e 

#0,15mm 

#2,4mm 
e 

#0,15mm 

#4,8 
e 

#2,4mm 
SP P 

AAN_TR01 398 805 1359 - 80 531 2,0 4,0 

AAN_TR02 398 805 - 1359 80 531 4,0 2,0 

AAN_TR03 398 805 1182 - 153 531 2,0 4,0 

AAN_TR04 398 805 - 1182 153 531 4,0 2,0 

C = cimento; FC = filer calcário; AEXP = argila expandida; SP = Superplastificante; P = plastificante; # = simbologia de peneira. 

Para estas formulações foram realizados os ensaios específicos para caracterização como 

argamassa autonivelante ou argamassa de elevada fluidez (ensaio de espalhamento e de 

escoamento pelo mini-funil V), de acordo com as recomendações do EFNARC (2002). Analisa-se 

ainda, na execução destes ensaios, a observação de exsudação e segregação, ou então a possível 

tendência de ocorrência desses fenômenos.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados das propriedades no estado fresco das 

argamassas estudadas. Inclui-se também, nesta tabela, os parâmetros medidos verificados nos 

ensaios de diâmetro de espalhamento-mini slump flow (d) e o tempo de escoamento do mini-funil 

V (t). 

Tabela 2. Parâmetros e propriedades das argamassas no estado fresco. 

Nome 
Slump flow test Funil V 

d (mm) m = (d/d0)2 - 1 t (s) Rm = 10/t 

AAN_TR01 220 3,84 12,0 0,83 

AAN_TR02 246 5,05 9,0 1,11 

AAN_TR03 215 3,62 26,3 0,38 

AAN_TR04 230 4,29 10,2 0,98 

d0 = diâmetro inicial do cone = 100 mm e d é o diâmetro final da argamassa espalhada. 
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Todas as argamassas, no estado fresco, apresentaram uma boa trabalhabilidade, com 

ausência dos fenômenos de exsudação e ou segregação. O índice de deformabilidade m e o índice 

de viscosidade Rm foram calculados de acordo com as equações inseridas na Tabela 2. Takada et 

al. (1998b) apud Nunes (2001) sugerem que m=5,0 e Rm=1,0 são valores adequados para 

considerar uma argamassa como autoadensável e apropriada para a obtenção de um concreto 

autoadensável. Nunes (2001) lembra que estes índices indicam, de forma indireta, uma avaliação 

reológica da argamassa. No entanto, vale ressaltar, que estes são valores ainda estão em 

discussão no meio técnico e com algumas divergências. Tomando como base os índices propostos 

por Nunes (2001), observa-se que as argamassas AAN_TR02 e AAN_TR04, foram as que 

apresentaram valores mais próximos aos exigíveis, com a argamassa AAN_TR02 a que melhor se 

enquadra dentro dos parâmetros. Diante deste fato, pode-se sugerir que a quantidade de 

superplastificante (1,0%) e de plastificante (0,5%) é a mais adequada, para as argamassas 

estudadas.  

Os ensaios de resistência à tração na flexão e resistência à compressão foram realizados 

em uma máquina universal de ensaios mecânicos marca Contenco. A velocidade de aplicação da 

carga foi a compatível com a exigida por Norma. Para determinação da resistência à tração na 

flexão (flexão em 3 pontos) utilizou-se o método da mecânica linear da fratura frágil, originando, 

de acordo com as dimensões do corpo de prova, aplicação de carga e espaçamento entre apoios 

(Figura 5), a equação 1. 

3t 40
  LF1,5 f  (1) 

Na Tabela 3 apresentam-se os resultados das propriedades no estado endurecido das 

argamassas analisadas. 

Figura 5. Determinação da resistência à tração na flexão (método dos 3 pontos)
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Tabela 3: Resistência à tração na flexão (ft) e Resistência à compressão (fc). 

Nome 
fc 

(MPa) 

ft 

(MPa) 

AAN_TR01 
AAN_TR02 
AAN_TR03 
AAN_TR04 

12,2 
11,5 
9,6 
9,9 

4,12 
4,76 
5,62 
6,29 

As resistências à compressão das argamassas apresentaram maiores valores para as que 

continham na sua composição apenas 5% da argila expandida em substituição ao agregado miúdo 

natural, o que já era esperado, uma vez que a argila devido a sua natureza porosa apresenta 

menor resistência aos esforços mecânicos, influenciando diretamente na resistência do compósito 

final (argamassa). Para a finalidade a que se propõe (contrapiso), espera-se uma resistência 

mínima de 10 MPa e, todas as argamassas atingiram valores superiores ou próximos a este valor. 

Observa-se, com base na Tabela 3, que as argamassas com maior quantidade de argila expandida, 

apresentaram maiores valores de resistência à tração na flexão, inferindo-se um ganho na 

propriedade de deformabilidade no estado endurecido.  

Nestas propriedades analisadas, as quantidades de aditivos não influenciaram em ganhos 

ou perdas de resistências mecânicas, mantendo-se praticamente nos mesmos níveis de resistência 

quando comparadas entre si para uma mesma quantidade de argila expandida presente na 

mistura (AAN_TR01 com AAN_TR02 e AAN_TR03 com AAN_TR04).   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais aqui apresentadas tratam exclusivamente da influência da 
quantidade de argila expandida e de aditivos nas propriedades reológicas e resistências mecânicas 
das argamassas de baixa densidade de elevada fluidez. 

- Todas as argamassas, no estado fresco apresentaram índice de deformabilidade e índice
de viscosidade próximos a valores estabelecidos por Nunes (2001) para argamassas 
autonivelantes, porém a argamassa AAN_TR02 foi a que melhor se enquadrou nesta categoria; 

- As quantidades de superplastificante e plastificante influenciam diretamente nas
propriedades reológicas, devendo-se, como recomendação, estudos preliminares com pastas de 
cimento para se verificar sua eficiência e dosagem; 

- As resistências à tração na flexão apresentaram melhores resultados com argamassas
com maior percentual de argila expandida; 

- As resistências à compressão mantiveram-se com valores próximos ao estabelecido como
ideal para argamassas de contrapiso, de 10 MPa, com valores superiores para as argamassas com 
5% de argila expandida; 
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Como inicialmente comentado, este estudo ainda está em andamento e outras 
propriedades analisadas poderão dar um melhor embasamento nas análises aqui apresentadas.
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RESUMO 

O presente trabalho descreve a utilização do método 
colaborativo em BIM, utilizando o software Autodesk 
Revit 2014. Para tanto, utilizaram-se ferramentas de 
colaboração disponíveis no próprio software, bem 
como modelos estruturais e arquitetônicos. Verifica-
se que a colaboração BIM está muito além do 
compartilhamento de arquivos, alcançando patamar 
de coordenação e otimização de tempo. Além disso, 
percebe-se que a modelagem paramétrica é essencial 
para automação e replicação das alterações por todos 

os membros da equipe BIM. A realização deste 
material partiu de modelagem realizada em 
laboratório computacional do IFRN Campus Natal-
Central, Diretoria Acadêmica de Construção Civil. 
Observa-se, como resultado, a facilidade de 
coordenação e detecção de interferências, auxiliando 
na criação de um modelo digital coerente com a 
realidade construtiva. Tudo isso, sem aumentar a 
carga de dados a ser processada nos computadores 
de modelagem robusta.   

PALAVRAS-CHAVE: bim, vínculos de revit, colaboração bim. 

BIM COLLABORATION WITH AUTODESK REVIT 

ABSTRACT 

This article describes the usage of BIM collaborative 
method, using software Autodesk Revit 2014. 
Collaboration tools available in the software were 
applied, well as structural and architectural models. It 
was verified that BIM collaboration is more than 
sharing files, reaching a level of coordination and 
time optimization. Furthermore, it was realized that 
parametric modeling is essential for changes 
automation and replication by all BIM group 

members. These studies were made after a modeling 
process performed in a computers laboratory at the 
Campus Natal-Central of IFRN, Academic Department 
of Civil Construction. The result obtained was the 
easiness in coordination and clashes detection, 
helping the creation of a digital model consistent with 
the construction reality. Everything happens without 
increasing the data loads, which are processed on 
computers for heavy modeling. 

KEYWORDS: bim, revit links, bim collaboration. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção Civil é, atualmente, estimulada por complexos processos 

administrativos, acima de tudo. A filosofia BIM (Building Information Modeling, em inglês) é 

responsável pelos mais promissores desenvolvimentos na indústria AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção), no sentido de estabelecer novos paradigmas de trabalho, novas formas de 

comunicação profissional e novos modelos de construção, completamente paramétricos 

(EASTIMAN et al, 2011). 

Isso posto, o estudo da colaboração no ambiente de modelagem da construção é de 

extrema importância para compreensão do BIM e estabelecimento de práticas construtivas mais 

eficientes e eficazes. Nesse sentido, a utilização de sistemas computacionais que auxiliem nesse 

processo é a base para funcionamento de desenvolvimento do modelo BIM.  

Os sistemas computacionais nas formas de softwares de modelagem robusta possibilitam 

integração e extrema atenção voltada para o projeto; bem como modificações nas tarefas de 

escritórios. Tudo isso minimiza os gastos futuros, com más especificações projetuais e ineficientes 

detecções de erros, prejudicando a fidedignidade das simulações a serem feitas na fase de 

concepção de um edifício. 

Com base no exposto, este material tem por objetivo explorar as potencialidades de 

colaboração desenvolvidas dentro de um ambiente no Revit ((VANDERZANDE et al, 2013); 

(TICKOO, 2014)), exemplificando as facilidades de visualização, trabalho em equipe e detecção de 

interferências. Nesse sentido, abordar-se-á a rapidez de coordenação de um modelo completo, 

envolvendo várias disciplinas.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BIM 

O BIM, sigla do inglês Building Information Modeling, é uma das mais recentes e 

inovadoras filosofias de trabalho desenvolvidas para o meio da construção civil. Representa a 

Modelagem de Informação da Construção, um agrupamento de conceitos envolvendo novas 

possibilidades de integração na produção e execução de projetos e também novas formas de 

desenvolver e armazenar a informação construtiva a fim de possibilitar fácil acesso e modificação 

por parte dos diversos profissionais envolvidos no processo. É, portanto, um processo baseado em 

modelos paramétricos da edificação, visando a integração de profissionais e sistema com 

interoperabilidade de dados e que fomenta o trabalho colaborativo entre as diversas 

especialidades envolvidas em todo o processo (CAMPESTRINE et al, 2015). 
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A metodologia BIM se propõe a reduzir e sobrepor as fases de trabalho em um projeto de 

construção, ou seja, reduzir os prazos para realização das diversas atividades e permitindo que 

elas aconteçam de forma simultânea e conjunta. Para isso, são propostas modificações tanto no 

sentido dos diferentes papéis desempenhados no processo de desenvolvimento de um projeto 

quanto na extensão desse processo ao longo do tempo. 

No que se refere aos papéis desempenhados, o BIM exige a participação não somente de 

arquitetos, os quais aparentemente têm sido os mais dispostos a abarcar a nova filosofia em suas 

atividades, mas também de engenheiros e outros profissionais afins à indústria construtiva. 

Dentre os engenheiros, um projeto de edificação necessita, principalmente, daqueles responsáveis 

por projetos estruturais, elétricos e hidrossanitários, além dos encarregados da supervisão do 

processo executivo. 

Em relação à extensão temporal do BIM, as fases do processo construtivo abarcadas são as 

mais diversas: desde a idealização da construção e as deliberações iniciais até a entrega final do 

empreendimento, passando por toda a fase de documentação, criação de projetos, execução dos 

diversos projetos e liberação para utilização. Há ainda vertentes da filosofia BIM que admitem 

abarcar a fase de utilização e manutenção da obra, alcançando até mesmo sua possível demolição 

e descarte. Nesse sentido, o BIM estende-se com desafios e benefícios desde a pré-construção, 

perpassando a sustentação do projeto, construção e fabricação, até a utilização do edifício 

(EASTMAN et al, 2011). 

Entre as esperadas consequências positivas da metodologia BIM, estão o aumento da 

eficiência do processo de construção, visto que há menos desperdícios de materiais e de tempo, 

além da diminuição de barreiras e conflitos que ocorrem frequentemente entre os diferentes 

projetos. 

2.2 Colaboração 

Para que se torne possível a concretização bem sucedida de projetos com a aplicação da 

filosofia BIM, é necessário que haja um processo colaborativo bem realizado, com a maior 

integração possível. Nesse processo colaborativo, os profissionais envolvidos, já mencionados, 

devem interagir durante todas as fases, já mencionadas, a fim de desenvolver coletivamente todo 

o produto da construção. Os projetistas devem manter contato constante com o arquiteto e entre

si, a fim de evitar que seus projetos conflitam e que isso demande atrasos.

Nessa fase, faz-se necessário que o projeto circule frequentemente entre os profissionais, 

além de que permitam a constante atualização por todas as partes. É por essas razões que se 

torna difícil promover trabalhos em BIM sem o aporte de novas tecnologias, visto que os 

tradicionais projetos em CAD e as tecnologias clássicas de comunicação virtual não oferecem os 

recursos necessários para atualizações constantes e transporte rápido de arquivos. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

2072



XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Eastman et al (2011) ressalta que a tramitação de dados que dão suporte à colaboração é 

realizada por interfaces tecnológicas que permitem importação e exportação de dados relevantes 

ao modelo, bem como integração entre os fluxos de trabalho realizados pelos profissionais. Há 

duas possibilidades de utilização de interface: (1) usar somente produtos de determinado 

fornecedor de software ou (2) usar software de vários fornecedores, que podem intercambiar 

dados utilizando padrões amparados pela Indústria. 

2.3 Software de Modelagem Paramétrica 

A fim de conceder os recursos necessários para o sucesso dos projetos em BIM, foram 

desenvolvidos por algumas empresas novos softwares de projetos baseados em modelagem 

paramétrica. Com seu uso, os projetos deixam de ser simples conjuntos gráficos e passam a ser 

conjuntos de elementos definidos por parâmetros, isto é, dados e informações precisas que 

podem significar não somente suas características físicas, tais como as dimensões, mas também 

informações que tenham importância para o desenvolvimento simultâneo de outros projetos.  

As ferramentas de modelagem paramétrica dão suporte à essência da filosofia BIM. Isto é, 

possibilitam que os objetos sejam determinados e identificados não pela geometria, e sim pelos 

parâmetros que o cercam. Nesse sentido, o projetista define um modelo que gera regras 

paramétricas, as quais definem as instâncias de um elemento cabíveis as respectivas 

circunstâncias (EASTMAN et al, 2011).  

A Figura 1, por exemplo, ilustra uma situação no Revit, na qual uma parede foi selecionada. 

Observa-se que este elemento é caracterizado por propriedades que vão além da geometria. 

Características tais quais restrições, altura, bem como propriedades físicas nela são paramétricos e 

reverberam-se ao longo do modelo.  

Figura 1: Propriedades de um elemento paramétrico modelado no Revit. NP- BIM, 2015. 
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Percebe-se, pois, que diferentemente do método baseado no CAD 2D, ferramentas de 

modelagem paramétrica possuem computação robusta, cercada por várias informações que 

definem a geometria do objeto. No caso da parede exemplificada, a geometria é condicionada por 

variáveis paramétricas uteis ao modelo. Relações entre a parede e outras informações úteis ao 

projeto, como pé direito, por exemplo, definem a forma de tal elemento. 

O trabalho repetitivo e humano (susceptível a erro) de verificação geométrica, 

representação gráfica e atendimento às normas é totalmente extinto na abordagem BIM. No 

lugar, uma modelagem exata e eficiente, a qual reduz, aproximadamente, 90% o retrabalho nos 

escritórios (EASTMAN et al, 2011). 

2.4 Colaboração com Vínculos e Worksets no Autodesk Revit 

Vínculo 

Um software muito utilizado em modelagem paramétrica 3D e desenvolvido para a 

filosofia BIM é o Autodesk Revit. Dentre as diversas ferramentas do Revit, tem-se o vínculo, função 

que consiste em inserir, em um mesmo arquivo chefe, diversos arquivos que representem as 

diferentes disciplinas da construção. Sobrepostos, esses arquivos dão forma ao projeto completo 

em 3D e permitem a visualização conjunta dos diferentes projetos em desenvolvimento. 

Além disso, permitem o acesso, visualização e modificação por parte de todos os 

envolvidos, por não se tratar de uma simples inserção de arquivo, e sim de uma ligação que 

representa no arquivo hospedeiro as modificações do arquivo original. Em outras palavras, o 

vínculo de Revit permite que um projeto alterado tenha suas modificações presentes também no 

arquivo chefe, desde que tal atualização seja solicitada. Dessa forma, é possível o trabalho 

colaborativo simultâneo em um único projeto, permitindo, por um lado, que cada envolvido 

visualize e discuta alterações com os outros; mas impedindo, por outro lado, que sejam feitas 

intervenções em projetos de responsabilidade alheia sem a devida autorização. 

Workset 

Outra ferramenta de colaboração utilizada pelo BIM é o workset. Tal recurso agrupa 

objetos em um modelo BIM de forma lógica. Corresponde a zonas específicas de responsabilidade, 

nas quais cada profissional contribui com sua competência. Com este recurso, há fracionamento 

do modelo, inclusive no arquivo. Ou seja, enquanto que com vínculo o modelo é unido através de 

links de visualização e coordenação; com o workset o modelo é particionado, de modo que cada 

profissional dá sua contribuição de cada vez, necessitando-se que o arquivo seja compartilhado 

dentro do mesmo servidor (VENDRAMINI, 2013). 

A utilização do workset permite, além de trabalho colaborativo entre os profissionais 

envolvidos na elaboração de um modelo BIM, a utilização de ferramentas de detecção de 

interferências, bem como de coordenação. Neste caso, como o arquivo fica dentro de um mesmo 
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servidor (VENDRAMINI, 2013), há possibilidade de monitoramento de elementos específicos, 

dentro do projeto, o que não é feito com a utilização do vínculo, o qual necessita que os dados 

sejam intercambiados (EASTMAN et al, 2011) com o Autodesk Navisworks Manage (DODDS et al, 

2013). A ferramenta de coordenação e monitoramento viabiliza o acompanhamento de alterações 

entre os diversos projetos envolvidos em um modelo de construção. Desse modo, quando o 

modelo é atualizado, mensagens de alterações em informações são processadas, de modo a 

serem compartilhadas por todos os membros da equipe BIM, facilitando as análises conjuntas. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia empregada para produção da presente abordagem foi a revisão da 

bibliografia, treinamentos em softwares BIM, nas modalidades à distância e presencial. Para 

treinamentos presenciais, ocorridos semanalmente, os alunos utilizaram material de apoio, 

confeccionados para tal finalidade.  

Foi utilizado um laboratório da DIACON-IFRN-CNAT, equipado com os respectivos 

softwares de estudo BIM aqui mencionados, no qual se utilizou um diretório hospedado no 

servidor da instituição ao qual, por cadastro prévio, tinha-se acesso à intranet local. Esse 

procedimento tanto garantia o armazenamento seguro dos arquivos (uma vez que um script 

apagava os arquivos pessoais das máquinas cada vez que eram desligadas), como permitia o uso 

dos worksets, já descritos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Manutenção do tamanho do arquivo com a utilização do vínculo de Revit 

A integração de profissionais, estimulada pela filosofia BIM, supõe mudança nos fluxos de 

trabalho. A independência de profissionais e o exaustivo trabalho mecânico dão lugar à criação de 

um modelo compartilhado, consistente e paramétrico; totalmente coordenável.  

Nesse sentido, em relação à utilização de compartilhamento de arquivos como vínculos, 

observa-se que tal modo de trabalho não altera o tamanho do arquivo de implantação. Ou seja, 

Por mais que sejam vinculadas novas disciplinas e seus respectivos elementos, o tamanho do 

arquivo de implantação mantém sua forma inicial, o que facilita o desempenho gráfico da 

computação e, consequentemente a coordenação. 

É importante ressaltar que o mesmo resultado em relação à carga de dados não se aplica à 

utilização do workset como ferramenta de colaboração, uma vez que, com workset, o arquivo é 

particionado por todos os membros, o que aumenta, em soma normal, os dados gerados por um 

modelo BIM. Cabe, portanto, a melhor escolha embasada na finalidade circunstancial. 
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A Tabela 1 a seguir, por exemplo, contém os tamanhos dos arquivos com e sem a utilização 

de vínculos. Observa-se manutenção no tamanho do arquivo, em relação ao template inicial. 

Tabela 1: Tamanhos de arquivos com e sem vínculos. NP- BIM, 2015. 

Arquivo Utilização de Vínculos Não utilização de vínculos 

Template 

Projeto arquitetônico 

Projeto estrutural 

Total: arquitetônico + estrutural 

- 

35,4 MB 

33,7 MB 

33,6 MB 

29,8 MB 

32,7 MB 

33,7 MB 

66,4 MB 

4.2 Colaboração multidisciplinar 

Além da possibilidade de coordenar um arquivo mais leve, a colaboração em BIM é 

fundamentada pela visualização das diferentes disciplinas/ elementos de um modelo de 

informação da construção. Uma vez partindo das soluções arquitetônicas, os profissionais podem 

optar por trabalhar em suas respectivas disciplinas. A Figura 2, por exemplo, exemplifica o mesmo 

modelo sendo visualizado em diferentes disciplinas no Revit. 

(a)  (b) 

Figura 2: Modelo BIM visualizado sob diferentes disciplinas com Autodesk Revit- a) Arquitetura; b) Estrutura. NP- 
BIM, 2015. 

Isso posto, pode-se também coordenar um modelo BIM através do arquivo de 

implantação. Unindo-se as diferentes responsabilidades na forma de disciplinas, interferências 

podem ser detectadas e corrigidas. Além disso, pode-se acompanhar o desenvolvimento do 

modelo como um todo.  

Neste ponto, percebe-se o enorme ganho de tempo e produtividade em uma equipe BIM, 

comparada com os atuais métodos CAD 2D. A automação da documentação e a facilidade de 

coordenação oferecem atenção às questões mais relevantes à função do edifício planejado, 

excluindo análises mecânicas e suscetíveis a erros. 
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A Figura 3 apresentada a seguir ilustra os arquivos anteriores unidos no arquivo de 

coordenação com vínculos. Alterações feitas no projeto de arquitetura refletem automaticamente 

no modelo desenvolvido. 

(a)  (b) 

(c)  (d) 

Figura 3: Alterações no projeto de arquitetura visualizadas sob o olhar do coordenador com Autodesk Revit- a) 
modelo inicial com vínculos; b) alterações nas esquadrias e telhados realizadas na arquitetura; c) Vista interna antes 

das alterações arquitetônicas; d) Vista interna após as alterações arquitetônicas. NP- BIM, 2015. 

Com um único modelo compartilhado, a tecnologia BIM melhora a coordenação 

multidisciplinar, preservando responsabilidades; elementos estruturais permanecem na 

responsabilidade dos engenheiros e os elementos arquitetônicos permanecem na 

responsabilidade dos arquitetos. 

4.3 Coordenação e detecção de interferências 

Com base no exposto sobre parametricidade de modificações e possibilidade de 

visualização em diferentes arquivos, a colaboração é essencial para detecção de interferências, o 

que promove eficiência nos projetos de construção. Tudo isso diminui as correções na obra, as 

quais são muito caras e prejudiciais ao empreendimento.  

Eastman (et al, 2011), afirma que tal ferramenta oferece visão antecipada do 

comportamento construtivo, permitindo avaliação antecipada de relações entre os elementos 

componentes da edificação. 
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A Figura 4 a seguir exemplifica o processo de detecção de interferências, utilizado na 

colaboração com Revit. Na ocasião, o conflito foi gerado pela ocupação de uma esquadria 

basculante no local de uma viga já predefinida pelo engenheiro em seu projeto. A utilização de um 

arquivo de coordenação com workset possibilita detecção de conflito entre elementos que foram 

modelados em diferentes disciplinas (ou até mesmo entre elementos de mesma disciplina), 

conforme ilustrado a seguir. 

(a)  (b) 

Figura 4: Detecção e correção de interferências entre os projetos arquitetônico e estrutural com Autodesk 
Revit- a) Detecção de interferência entre esquadria e viga; b) correção da interferência realizada. NP- BIM, 2015. 

A ferramenta de revisão de coordenação, utilizada em processo colaborativo é, portanto, 

essencialmente importante na detecção e correção de soluções espaciais, as quais devem estar 

coerentemente compartilhadas, a fim de garantir a produção de um produto coeso, sob a forma 

da edificação, sendo totalmente viável ao usuário. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto, percebe-se a grande potencialidade da filosofia BIM em desenvolver 

um ambiente de trabalho com previsões seguras e com um corpo de profissionais que trabalhem 

em colaboração. A utilização do Revit é apenas um exemplo da modificação em um ambiente de 

projetos.  A rápida e eficiente coordenação entre diferentes disciplinas facilita a detecção de erros 

e minimizam futuros gastos.  

Observou-se, também, a dependência de comunicação entre os profissionais, o que não é 

filosofia na atual construção civil brasileira. Logo, a transição de um sistema CAD 2D requer 

modificações técnicas de software e, acima de tudo, mudança na cultura de trabalho em equipe, 

com foco central no modelo a ser desenvolvido, e não nos anseios individuais de cada profissional. 

Pelos motivos descritos durante a presente abordagem, visam-se grandes potencialidades na 

implantação do BIM, tanto na comunidade acadêmica, quanto nas diversas áreas de atuação da 

construção civil brasileira; as quais são totalmente viáveis na superação das barreiras referentes à 

implantação de uma cultura colaborativa entre os profissionais, garantindo todos os aspectos 

funcionais e arquitetônicos de uma edificação. 
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RESUMO 

Recentemente, a engenharia vem cultivando conquistas 
cada vez mais extraordinárias por meio do emprego de 
vários recursos e o apuramento das técnicas tornando 
admissível as possibilidades de se trabalhar com formas e 
dimensões cada vez mais ousadas. Com a intenção de 
estimular esse processo, o Instituto Brasileiro do 
Concreto - IBRACON criou vários concursos inovadores 
como o CONCREBOL, que já está na 12ª edição, que tem 
como desafio a moldagem de bolas de concreto, isto já 
tornaria o estudo muito difícil devido a forma que é 
bastante complexa, mas a exigência vai mais além, pois 
também é requisitado que o concreto seja leve, 
homogêneo e com os parâmetros de resistência 
otimizados. O objetivo deste artigo foi mostrar as 

vantagens de tornar viável a implantação nos IFRN’s do 
estudo sobre concretos que apresentam características 
diferenciadas para atender as mais variadas 
necessidades, isso também, idealizando a participação 
dos alunos nas próximas edições da competição. Na 
tentativa de incentivar o estudo, já foram feitas algumas 
bolas, as quais os materiais e métodos construtivos 
foram adaptados de forma experimental, com a 
finalidade atender as especificações requeridas pelo 
concurso. E de acordo com os resultados alcançados nos 
ensaio realizados em laboratório, vimos que a 
implantação do estudo será bem sucedida, pois as 
expectativas foram atendidas. 

PALAVRAS-CHAVE: bola, concrebol, concreto, competições. 

DEVELOPMENT OF CONCRETE SPECIAL FOR USE IN STUDENT COMPETITION 

ABSTRACT 

Recently, the engineering has been cultivating ever more 
extraordinary achievements through the use of various 
resources and technical clearance of making permissible 
the possibilities of working with ever more daring shapes 
and sizes. In order to stimulate this process, the Brazilian 
Concrete Institute - IBRACON created several innovative 
contests like CONCREBOL, which is already the 12th 
edition, which faces the challenge of molding concrete 
balls, it has become very difficult to study due to so that 
is quite complex, but the requirement goes further as it is 
also required that the concrete is light, smooth and with 
optimized strength parameters. The purpose of this 

article was to show the advantages of making viable the 
implementation in IFRN's study on concrete with 
particular characteristics to meet the various needs, it 
also idealizing student participation in future editions of 
the competition. In an attempt to encourage the study 
was made some balls, which the materials and 
construction methods have been adapted on a trial basis, 
in order to meet the specifications required by the 
tender. And according to the results achieved in the test 
performed in the laboratory we saw that the 
implementation of the study will be successful because 
the expectations were met. 

KEY-WORDS: ball, concrebol, concrete, competition. 
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1   INTRODUÇÃO
Na construção civil o concreto é considerado o material mais utilizado no mundo, e para 

atender as novas técnicas construtivas e o mercado, nas últimas décadas houve um crescimento 
no estudo de concretos que apresentem características diferenciadas, como os concretos de alta 
resistência, de alto desempenho, auto-adensáveis, aparentes, coloridos, brancos e sustentáveis, 
entre outros.  

Com base em pesquisas e observações, foi visto que os IFRN’s que oferecem cursos na área 
de construção civil, geralmente, nos estudos em sala de aula são enfatizados na produção de 
concreto convencional. E sabendo da existência de um concurso, conhecido mundialmente, 
chamado CONCREBOL, que ocorre no Brasil, que visa testar a habilidade dos competidores no 
desenvolvimento de métodos construtivos e na produção de concretos leves homogêneos com 
parâmetros de resistência otimizados. Então, unindo ambas as informações, esta pesquisa busca 
incentivar e introduzir estudos para inovação de concretos na preparação dos alunos dos IFRN’s, 
que também os possibilitem a participação destes em competições de conhecimentos e 
competências técnicas no IBRACON. 

Esta pesquisa possui uma grande importância no meio científico e tecnológico, pois esta, 
com o propósito inspirador, tende promover a criação e/ou melhoramento de novos materiais e 
técnicas construtivas na produção de concreto com características especiais, que atenda as mais 
diversas necessidades. Desta forma, ela também contribuir diretamente para a renovação na área 
da construção civil. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O concreto de alto desempenho é obtido através de uma mistura de cimento, agregados, 

aditivos minerais e químicos e água, com um baixo fator água/cimento. Aïtcin (1998), considera 
como baixos os valores menores que 0,40, baseado no fato de que é muito difícil, se não 
impossível, tornar trabalhável um concreto feito com os cimentos Portland mais comumente 
encontrados no mercado, sem a utilização de um aditivo superplastificante. 

Segundo Neville (2000), a diferença de valores de relação água/aglomerante não se 
apresenta somente na alteração da resistência à compressão, mas também na diferença em sua 
microestrutura e desempenho em todos os sentidos. 

De acordo com Borja (2011), concreto leve autoadensável é um tipo de concreto de alto 
desempenho desenvolvido a partir do concreto autoadensável, congregando as propriedades 
favoráveis do concreto leve e do concreto autoadensável. 

A capacidade de se autoadensar é obtida com o equilíbrio entre alta fluidez e moderada 
viscosidade. A alta fluidez é alcançada com a utilização de aditivos superplastificantes e a 
moderada viscosidade e a coesão são conseguidas com o incremento de um percentual adequado 
de adição mineral com granulometria muito fina e/ou aditivos modificadores de viscosidade 
(GOMES e BARROS, 2009). 
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A ampla utilização dos concretos leves estruturais deve-se, especialmente, aos benefícios 
promovidos pela diminuição da massa específica do concreto à estrutura, [...], porém, a 
substituição dos agregados convencionais por agregados leves pode ocasionar alterações 
significativas no desempenho de outras propriedades do concreto estrutural, com destaque para a 
trabalhabilidade, a resistência mecânica, o módulo de deformação, a durabilidade, a estabilidade 
dimensional, a condutividade térmica e para a microestrutura da zona de transição pasta-
agregado (ROSSIGNOLO, 2009). 

3   MATERIAL E MÉTODOS
A competição, o CONCREBOL, se constitui no desenvolvimento de até duas bolas de 

concreto por instituição de ensino, as quais deverão atender as determinadas condições no ensaio 
de avaliação que estão prevista em regulamento, que a cada ano é sujeito a modificações. Neste 
ano, a bola deverá ter formato esférico com diâmetro compreendido entre 210mm a 240mm e 
massa menor ou igual a 10 000g.  

O ensaio da bola de concreto será composto por 4 etapas: 

 Diâmetro e volume da bola;

 Massa da bola e massa específica do concreto;

 Uniformidade da bola;

 Resistência do concreto.

E todos os resultados obtidos serão componentes de uma equação, que define a 
pontuação final de cada bola, e a classificação das equipes será feita em função dessa pontuação, 
em ordem decrescente. E será considerada vencedora a equipe cuja bola tenha obtido a maior 
pontuação final. 

Na busca mostra viabilidade da pesquisa elaboramos algumas bolas de forma 
experimental, que serão analisadas com o intuito de entendermos basicamente como se comporta 
os materiais, como pode ser feita a moldagem e a cura. Isto, objetivando atender com satisfação a 
4 etapas da competição.  

           Os materiais e métodos utilizados para elaborar as bolas de concreto devem-se atender as 
indicações presentes no regulamento do 12º concurso - CONCREBOL, que estão descritas a seguir: 

3.1 Material de acordo com o regulamento 

Cimento Portland e adições - Para preparação do concreto deve ser usado qualquer tipo de 
cimento Portland atualmente comercializado, normalizado pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, 
ABNT NBR 11578, ABNT NBR 12989 ou ABNT NBR 13116) ou pela ASTM C 150. 
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Adições - É permitido o uso de adições minerais normalizadas pela ABNT, como sílica ativa (ABNT 
NBR 13956), metacaulim (ABNT NBR 15894) e outros materiais pozolânicos (ABNT NBR 12653). 
Não é permitido o uso de aglomerantes como colas de origem orgânica e polímeros.  

Agregados - Os agregados utilizados devem ser de natureza pétrea, conforme a ABNT NBR 7211. É 
vedado o uso de agregados de outras origens (metálicos, pérolas de vidro etc) com exceção de dos 
agregados leves previstos na ABNT NBR 7213 e pérolas de EPS (poliestireno expandido). 

Fibras - A verificação da presença de quaisquer tipos de fibras no concreto (minerais, vegetais, 
metálicas, de polipropileno, de polietileno ou outra) é motivo para desclassificação da equipe. 

Aditivos químicos - Podem ser utilizados aditivos de acordo com a ABNT NBR 11768. 

3.2  Método de acordo com o regulamento 

Características da BOLA - A BOLA deve ter formato esférico, diâmetro compreendido no intervalo 
entre 210mm e 240mm e massa menor ou igual a 10 000g. 

Cura - O processo de cura pode ser escolhido pelas equipes, sendo permitida cura úmida à 
temperatura ambiente, cura termo controlada e outros procedimentos. 

Homogeneidade e acabamento - A BOLA deve ser homogênea, com a mesma composição em 
toda a sua massa. A BOLA não pode conter núcleos ou películas especiais e superfícies planas; 
também não pode ser pintada, sob pena de desclassificação da equipe. 

3.3  Materiais e métodos de partida 

Na procura de atender o regulamento proposto, este trabalho foi dividido em dois 
seguimentos de estudos. O primeiro consistiu na seleção dos materiais para compor o concreto; o 
segundo, na escolha de um método mais adequado para a moldagem das bolas e da cura. 

NOTA: O único equipamento utilizado com determinações especiais é forma esférica, que 
atenda os parâmetros de 210 mm a 240 mm de diâmetro, como diz o regulamento. 

3.3.2  Materiais utilizados 

Características dos materiais componentes dos concretos utilizado para a elaboração das 
bolas podem ser vista na Tabela 1. A caracterização dos materiais foi feita de acordo com as 
normas vigentes, mostradas a seguir: 

 Determinação da massa específica e massa específica aparente do agregado miúdo - NBR 52:
2009;

 Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água do agregado
graúdo - NBR NM 53:2009;

 Determinação da composição granulométrica - NBR NM 248: 2003;
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 Especificações dos agregados para concreto - NBR 7211: 2009;

 Determinação da massa especifica do cimento portland e outros materiais em pó - NBR NM 23:
2001;

 Determinação do índice de finura do Cimento Portland por meio da peneira 75 μm (nº 200) -
NBR 11579: 2012 Versão Corrigida: 2013;

 Especificação do Cimento Portland composto - NBR 11578: 1991;

 Especificação do Cimento Portland branco - NBR12989: 1993;

 Cimento Portland de alta resistência inicial - NBR 5733: 1991;

 Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - NBR 13956: 2012;

 Requisitos para aditivos químicos para concreto de cimento Portland - NBR 11768: 2011.

Tabela 1: Características dos materiais. 

MATERIAL IDENTIFICAÇÃO/ 
TIPO 

MASSA 
ESPECÍFICA 

DIMENSÃO 
MÁXIMA 

MODULO DE 
FINURA 

Cimento 1 CP V-ARI RS 2,995 g/cm³ ------- 1,48% 

Cimento 2* CP BRANCO 2,96 g/cm³ ------- 1,4% 

Água POTÁVEL 1,00 g/cm³ ------- ------- 

Agregado 1 AREIA MÉDIA 2,645 g/cm³ 2,4 mm 2,50 

Agregado 2 ARGILA EXPANDIDA 1,320 g/cm³ 2,36 mm 2,90 

Agregado 3 BRITA GRANÍTICA 2,513 g/cm³ 6,3 mm 6,94 

Adições 1 MICROSSÍLICA 2,250 g/cm³ 0,15 mm 0,8% 

Adições 2* NANOSSÍLICA 1,070 g/cm³ ------- ------- 

Aditivo 1 SUPERPLASTIFICANTE 1,087 g/cm³ ------- ------- 

*Material somente usado na elaboração do concreto para a bola 03.

As quantidades específicas dos materiais utilizados na fabricação dos concretos para as três 
bolas foram determinadas de forma experimental, fazendo o uso dos dados contidos na Tabela 1 
para fins calculistas.  

O consumo de cimento na elaboração dos concretos para cada bola está exposto na Tabela 
2. Posteriormente, através dos ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos realizados
conforme a NBR 5739 (2007), se constatou que é necessário ter um alto consumo de cimento para
alcançar elevadas resistências à compressão aos 28 dias, como podemos ver na Figura 1 e na
Tabela 3.
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Tabela 2: Consumo de cimento. 

MATERIAL QUANTIDADE (kg/m³) 

BOLA 01 BOLA 02 BOLA 03 

Cimento 1 586,13 607,18 ------- 

Cimento 2 ------- ------- 742,94 

3.3.3  Método de elaboração do concreto e cura 

Para a confecção das bolas de concreto foram utilizados os materiais já mencionados. O 
traço foi realizado obedecendo à sequência abaixo: 

 Disposição dos materiais (devidamente selecionados e pesados em balança de precisão),
observação para a argila expandida que fica submersa em água até a hora da pesagem, e dos
equipamentos necessários à execução do traço no laboratório;

 Umedecimento da betoneira com água para evitar que os materiais usados se agreguem as
paredes internas do equipamento;

 Adição dos agregados (brita e argila expandida) e 30% do total de água;
 Adição do cimento, misturado com a microssílica, e 60% da água;
 Verificação da umidade;
 Acréscimo de 10% da água;
 E no caso da bola 03, adição da nanossílica;
 Acréscimo do aditivo superplastificante;
 Após todo o material na betoneira, mistura-se por mais cinco minutos.

A água utilizada foi mantida em baixa temperatura no intuito de retardar o máximo
possível o tempo de pega do concreto, que ocorre muito rapidamente quando se trabalha com
um baixo fator água cimento.

Imediatamente após a elaboração do concreto, foi moldada a bola, de forma que, a cada
um quarto do volume interno da forma preenchido, vibrava-se o concreto por aproximadamente
cinco segundos. Paralelamente ao preenchimento do molde esférico, foram executados o
ensaio de Slump test, segundo a norma afim, e moldados corpos de provas cilíndricos (10 cm x
20 cm) para ensaios de resistência à compressão em idade pré-determinada (7 e 28 dias).

A cura foi realizada em tanque com água potável da distribuidora local em temperatura
local de 24 ºC.

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando a elaboração das três bolas, em relação ao comportamento dos materiais, 

verificou-se que foi utilizado nas duas primeiras bolas o cimento Portland de alta resistência inicial 
(CPV - ARI), e na última o cimento Portland branco (CP - B). E de acordo com a NBR 5733 (1991), o 
CPV - ARI proporciona ao concreto uma resistência mínima compressão aos sete dias é 34 MPa. 
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Com relação aos resultados obtidos nas bolas 01 e 02, percebe-se que através das características 
do cimento foi atingida uma resistência consideradamente alta nas primeiras idades, com base 
nos resultados das resistências à compressão obtidos aos 28 dias, como mostra a Figura 1. Porém, 
foi notado que as bolas possuem diferentes valores de resistência, os quais se devem ao fato de 
possuírem traços diferentes. Já o cimento branco, utilizado na bola 03, proporcionou uma 
resistência de 70,77 MPa (estimada de acordo com a NBR 6118: 2014), constatando que está 
adequada a NBR 12989, onde descreve que resistência mínima aos 28 dias é 40 Mpa. Assim, 
percebe-se que na norma do CPV- ARI foi estabelecido limites mínimos nas primeiras idades e na 
norma do cimento Portland branco nas idades maiores. Na Figura 1 pode se observar a 
comparação das resistências obtidas nas três bolas. 

a)                                                                                                  b) 
Figura 1: Gráficos dos resultados – a) resistência à Compressão; b) abatimento. 

No aspecto agregado leve, fez uso da argila expandida na confecção de todas as bolas. A 
principal característica que a argila expandida pode proporcionar ao concreto é a diminuição da 
massa, assim garantido o cumprimento das exigências do IBRACON.  

Com finalidade de melhorar as propriedades do concreto no estado fresco e endurecido, 
utilizou-se microssílica. Segundo Thomaz (2008), quando se adiciona a microssílica na mistura do 
concreto, ela reage aumentando a resistência mecânica do concreto. Outro benefício desta adição 
é o fato de ser mais fina que o cimento, assim preenchendo os vazios criados pela a água livre na 
mistura cimento e água. Já a impermeabilidade aumenta muito, porque a microssílica reduz o 
número e o tamanho dos poros capilares que permitiriam a infiltração dos agentes externos 
agressivos ao concreto. 

Outro aspecto importante na confecção é quantidade de água. Esta é utilizada no sistema a 
partir da relação água/cimento, ou seja, quanto maior a quantidade de água no concreto, menor é 
a tensão limite de escoamento, aumentando sua deformabilidade e diminuindo a viscosidade da 
mistura. A adição de água na mistura deve ser cuidadosamente adequada para que não coloque 
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água demais e provoque mudança nas propriedades finais do concreto, portanto, a água é um 
elemento que tem importância fundamental não só de homogeneizar a mistura, mas também de 
dar características necessárias ao concreto. 

Para garantir a grande fluidez do concreto, sem afetar negativamente as características, 
parte da água pôde ser substituída pelo aditivo superplastificante, que foi utilizado nas três bolas. 
O aditivo usado em concreto fluído possibilita alguns benefícios no estado fresco, como: redução 
de até 40% da água e o aumento da trabalhabilidade do concreto, e no estado endurecido 
aumenta resistência à compressão. 

Tabela 3: Propriedades de concretos no estado fresco e endurecido, e as características das bolas. 

PROPRIEDADES DOS CONCRETOS E CARACTERÍSTICAS DAS BOLAS 

Determinação 
Método utilizado 
(Norma Técnica) 

Unidade BOLA 01 BOLA 02 BOLA 03 

Abatimento NBR NM 67 mm 250 254 247 

Resistência à 
compressão 

NBR 5739 MPa 64,2 56,0 70,77 

Massa Específica 
do concreto 

NBR 8953 Kg/m³ 1675 1670 1650 

Diâmetro da bola Experimental mm 222,2 223,0 225,4 

Massa da bola Balança digital g 9893 9899 9889 

Fazendo uma análise dos dados obtidos, mostrado na Tabela 3 e na Figura 1, podemos 
observar algumas características encontradas nos concretos desenvolvidos em laboratório. De 
acordo com NBR 8953 (2015) o concreto pode ser classificado como leve quando apresentar uma 
massa especifica abaixo de 2000 kg/m³ e como concreto fluído quando possuir um abatimento 
acima de 220 mm, em que, para determinação desse abatimento, foi utilizado como referência a 
NBR NM 67 (1998). Para classificar o concreto como estrutural leve, segundo a NM 35 (1995), 
deve obter uma resistência mínima a compressão de 28 Mpa, aos 28 dias, a massa especifica 
aparente não pode ultrapassar 1840 kg/m³. No Brasil, o IBRACON (2005), na ausência de normas 
técnicas define o concreto de auto desempenho com relação a resistência à compressão, onde 
essa resistência é determinada de acordo com a NBR 5739 (2007), sendo classificado como 
concretos com resistência a compressão (fck) superior a 50 Mpa, ou seja, concretos que 
pertencentes a classe superior a C50.  

Sendo assim, averigua-se que os concretos estudados estão de acordos com as 
especificações técnicas citadas anteriormente, podendo ser classificados como concreto estrutural 
leve e concreto de alto desempenho.  

Analisando dos resultados a respeito das bolas, conforme mostrado na Tabela 3, os dados 
dos diâmetros e das massas das bolas estão adequados aos parâmetros exigidos pelo regulamento 
do CONCREBOL. 
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5   CONCLUSÃO
Por meio dos ensaios realizados e dos resultados obtidos podemos ter boas expectativas 

do desempenho das bolas no CONCREBOL. Apesar disso, ainda se faz necessário estimular à 
elaboração de mais bolas experimentais, mudando alguns aspectos como: a quantidade de 
material; implantação novos outros materiais; adaptar outro método de moldagem e entre outros. 
Sempre objetivando melhoramento, e assim, constatar qualificação das bolas para atender todas 
as 4 (quatro) etapas do concurso com grande sucesso, sem divergir o regulamento. 

Temos a certeza que a implantação desse estudo nos IFRN’s trará bons frutos como: o 
crescimento do conhecimento teórico e prático dos alunos e orientadores; a criação de novos 
materiais; a laboração de técnicas construtivas; etc., ou seja, a inovação na área de construção 
civil. Apesar disso, como em todo trabalho inovador, sabemos que haverá dificuldades, como já 
identificamos a falta de alguns materiais no Estado do RN, as quais não serão capazes de 
impossibilitar a implantação do estudo. 
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AVALIAÇÃO DE DURABILIDADE DE CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS POR 
MIGRAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM REGIME NÃO ESTACIONÁRIO PARA PRÉ-

MOLDADOS  
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RESUMO 

É frequente a deterioração precoce de postes de 
transmissão de energia de concreto armado 
convencional, quando estes são submetidos a 
condições agressivas como é o caso das zonas 
marítimas ou regiões densamente industrializadas, 
apresentando como manifestação patológica mais 
comum a corrosão das armaduras, resultante do 
processo de carbonatação do concreto aliada a 
penetração de íons cloretos. Neste trabalho, realizou-
se o estudo de concretos convencionais (CCV) e de 
concretos autoadensáveis (CAA), o qual possui um 

teor elevado de materiais pozolânicos que ajudarão no 
aumento da durabilidade das peças produzidas. 
Visando analisar a durabilidade de concretos dosados 
para utilização em postes fabricados por indústria de 
pré-moldados da cidade de Natal-RN/Brasil, o 
presente estudo apresenta quatro dosagens com 
resistência mínima de 25 MPa, sendo duas de concreto 
convencional e as outras duas de concreto 
autoadensável, que foram analisadas a partir dos 
seguintes ensaios: resistência à compressão e difusão 
de íons cloretos pela especificação LNEC E-463.

PALAVRAS-CHAVE: Durabilidade, Pré-moldados, Cloretos, Concreto autoadensável. 

EVALUATION OF SELF-COMPACTING CONCRETE DURABILITY BY MIGRATION 
OF CHLORIDE IONS IN NON-STACIONARY CONDICTIONS FOR PRE-CAST  

ABSTRACT 

Is frequent the early deterioration of conventional 
reinforced concrete power transmission poles, when 
they are subjected to aggressive conditions such as 
maritime or heavily industrialized regions areas, 
presenting as its most common pathological 
manifestation reinforcement corrosion resulting from 
process concrete carbonation combined with chloride 
ion penetration. In this work, was carried out the study 
of convencional concrete (CCV) and self-compacting 
concrete (CAA) having higher levels fines and 

pozzolanic materials that will assist in increasing the 
durability of the parts produced. To analyze the 
durability of concrete measured for use in 
manufactured poles for precast industry of Natal-RN / 
Brazil. This study presents four mixtures with minimal 
compression strength of 25 MPa, two conventional 
concrete and other two self-compacting concrete, 
which have been analyzed according to the following 
tests: compression strength and diffusion coefficient 
of chloride ions by LNEC E-463 specification. 

KEY-WORDS: Durability, Precast, Chlorides, Self-compacting concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria do concreto pré-moldado surge como necessidade da industrialização da 

construção civil, atuando tanto na redução de custo dos materiais, como na redução do tempo de 

construção, além de apresentar um melhor controle de qualidade. Assim, essa indústria configura-

se como um importante aliado na fabricação de elementos básicos de infraestrutura, como é o caso 

de postes de distribuição de energia elétrica.  

Entretanto tem-se visto uma deterioração precoce desses postes de transmissão de energia 

de concreto armado convencional, quando estes são submetidos a condições agressivas como é o 

caso das zonas marítimas ou regiões densamente industrializadas apresentando como manifestação 

patológica mais comum a corrosão das armaduras. A corrosão é resultante do processo de 

carbonatação do concreto aliada a penetração de íons cloretos. A carbonatação ocorre na medida 

que o dióxido de carbono reage com a matriz de cimento hidratada conduzindo a redução do pH 

comprometendo a estabilidade da película passivadora na superfície da armadura, dessa forma a 

corrosão ocorre de forma generalizada e mais lenta do que quando provocado por cloretos 

(MALHEIRO, R. et al. 2014). 

Já os íons cloretos (Cl-) penetram nos poros do concreto, conjuntamente com a água e o 

oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura, provocam desestabilizações pontuais 

nessa película, onde a corrosão se instala e desenvolve-se de forma profunda e localizada 

(ALCONPAT, 2013). Essas desestabilizações ocorrem a partir do processo de ligação dos íons 

cloretos, esse processo pode ser classificado em duas categorias: química e física.  Os cloretos, 

quando ligados, formam ligações químicas fortes, por ser do tipo ligação iônica. Os íons de cloro 

podem reagir quimicamente com o aluminato tricálcico (C3A) para formar aluminatos de cloro 

(3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O: Sal de Friedel’s) conforme exposto em Neville (1997). Além disso, os íons 

cloreto podem ser fisicamente adsorvidos pela superfície das fases sólidas de produtos hidratados 

como gel C-S-H e outros produtos das reações (THOMAS M.D.A. et al, 2012). 

A corrosão do aço no concreto é, sem dúvida, a principal causa do atual quadro de 

deterioração precoce das estruturas, entretanto o uso de materiais cimentícios suplementares, tais 

como cinzas volantes, metacaulim e sílica ativa tem uma significativa contribuição sobre a 

capacidade de o concreto resistir à penetração de íons cloreto e consequentemente prolongar a 

vida útil das armaduras, uma vez que esses materiais apresentam a capacidade de se ligarem aos 

íons cloretos (WONGKEO, W. et al, 2014). 

O concreto autoadensável (CAA) é uma nova categoria de concreto de alto desempenho que 

se caracteriza pela sua capacidade de se espalhar em local sob o seu próprio peso sem a necessidade 

de vibração e adensamento sem qualquer segregação [SIDDIQUE, R. 2011; LIU, M. 2010). Segundo 

Sonebi (2004), essa tecnologia permite reduzir, ou eliminar a vibração do concreto, influenciando 
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na mão-de-obra utilizada, além de tornar o lançamento e acabamento mais rápidos, podendo 

melhorar a produtividade e rentabilidade da obra. 

Por ser um concreto bastante fluido, o CAA necessita de materiais que sejam capazes de 

fornecer tal característica de modo a não prejudicar a sua resistência final como o uso de aditivos 

superplastificantes, entretanto esses podem causar segregação. Uma solução para evitar a 

segregação consiste em aumentar o percentual de areia ou finos, como o fíler calcário e o 

metacaulim, que também podem contribuir para melhor proteção das armaduras embutidas no 

concreto (SIDDIQUE, R. 2011; THOMAS, M.D.A. et al. 2012) 

O presente estudo visa a análise da durabilidade de concretos autoadensáveis em 

comparação com os concretos convencionais utilizados numa indústria de pré-moldados cujo 

produto principal são postes de distribuição de energia. Para tal, foram analisadas as propriedades 

no estado fresco através do slump test, slump flow test e J-ring e no estado endurecido foram feitos 

os ensaios de resistência à compressão e coeficiente de difusão de íons cloretos pela especificação 

LNEC E-463. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais utilizados 

Para a confecção dos concretos, utilizou-se um único tipo de cimento, CP V – ARI RS. Para os 

concretos convencionais, utilizou-se dos agregados miúdo e graúdo, chamado aqui de tipo 1, com 

características comuns à concretos convencionais. Para os concretos autoadensáveis utilizou-se de 

um metacaulim e fíler calcário de origem regional, além de agregados miúdo e graúdo adequados a 

produção de CAA’s, aqui chamados de tipo 2. Suas características são exibidas na tabela a seguir. 

Tabela 1: Características dos materiais componentes. 

Materiais Massa específica 
(g/cm³) 

Diâmetro 
máximo (mm) 

Massa unitária 
(g/cm³) 

Cimento 3,03 - - 

Metacaulim 2,55 - - 

Fíler Calcário 2,75 - - 

Agregado miúdo 1 2,61 4,8 1,51 

Agregado miúdo 2 2,81 4,8 1,61 

Agregado graúdo 1 2,51 19,0 1,40 

Agregado graúdo 2 2,55 12,5 1,44 
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2.2 Dosagens do concreto 

Para análise de durabilidade, foram utilizadas 4 dosagens de concreto, sendo 2 de concretos 

convencionais e 2 de concretos autoadensáveis com adições minerais com materiais regionais. Com 

foco na aplicação em indústria de pré-moldados no estado do RN. Conforme a Tabela 2, é possível 

identificar o quantitativo de materiais, em quilogramas, para produção de um metro cúbico de 

concreto. 

Tabela 2: Composições dos concretos por metro cúbico. 

Materiais 
Composições dos concretos em kg/m³ 

CCV400 (kg) CCV365 (kg) CAA 340 (kg) CAA320 (kg) 

Cimento 400 365 340 320 

Metacaulim - - 19 32 

Fíler Calcário - - 78 99 

Agregado miúdo 770 801 825 846 

Agregado graúdo 950 994 761 781 

Água 200 193,45 238 214,4 

Aditivo: PF 1,4 1,3 2 1,9 

Aditivo: SP - - 3,9 5 

2.3 Método de mistura 

Os concretos foram produzidos em betoneiras com capacidade de 150 litros de eixo 

inclinado. Para a mistura foi utilizado um processo proposto por Selik et al (2014) que pode ser 

dividida em 5 etapas. A primeira consiste na colocação do agregado graúdo com um terço da água 

de amassamento misturando-se por 30 segundos, em seguida colocou-se o cimento e o fíler calcário 

e mais um terço da água de amassamento misturando-se por mais um minuto. Na terceira etapa 

colocou-se agregado miúdo e o restante da água, misturando-se por mais um minuto. Em sequência 

acrescenta-se os aditivos e mistura-se por mais um minuto e ao final a adicionou-se à mistura o 

metacaulim, misturando-se por dois minutos, totalizando um tempo de mistura de 

aproximadamente 6 minutos, contando com pequenas pausas para acrescentar os materiais. 

2.4 Caracterização dos concretos no estado fresco 

A caracterização dos concretos convencionais no estado fresco se deu com a medida do 

abatimento segundo a ABNT NBR NM 67/1998, sendo especificado o abatimento de 10cm para 
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CCV400 e CCV365. Para os concretos autoadensáveis, realizou-se os ensaios de caracterização 

especificados nas normas ABNT NBR 15823-2:2010 e 15823-3:2010, as quais descrevem o método 

para realização dos ensaios de slump flow, T500 e j-ring.  

2.5 Resistência à compressão axial 

Para todas as composições foram realizados ensaios de compressão axial aos 7 e 28 dias de 

idade de acordo com a ABNT NBR 5739. Os resultados apresentados neste trabalho resultam da 

média aritmética de ensaios em três corpos de prova. 

2.6 Ensaio de durabilidade LNEC E-463 

A determinação da difusão de íons cloretos foi realizada de acordo com a especificação do 

LNEC E-463. Para a realização deste ensaio foram utilizados três CP´S de cada dosagem, que foram 

ensaiados após os 28 dias de idade. O teste consiste na aferição colorimétrica da difusão de íons 

cloreto em um provete de amostra de concreto após ser submetido a uma diferença de potencial 

que irá acelerar a difusão dos íons catódicos através do provete. Foram utilizados provetes 

cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 50 mm de altura, proveniente do corte de três CP´s cilíndricos 

com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. A preparação dos provetes se dá com o tratamento 

por vácuo e imersão em solução saturada de Ca(OH)2. De acordo com a padronização, é utilizado 

uma solução anódica (0,3M NaOH) e outra catódica (10% NaCl) e é aplicado inicialmente uma 

voltagem de 30V nos provetes, se necessário faz-se uma correção regida em norma. Com o 

indicativo de solução de nitrato de prata (0,1M AgNO3), por aspersão sobre o provete rompido 

diametralmente, é possível observar, por processo colorimétrico, a frente de penetração dos íons 

cloretos através da precipitação de cloreto de prata (AgCl) sobre a região afetada. Esta atividade 

permite determinar o coeficiente de difusão de cloretos por meio da migração de íons em regime 

não estacionário.  

Figura 1: Ilustração do equipamento para ensaio de difusão de cloretos 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização no Estado Fresco 

As propriedades de fluidez, capacidade de enchimento, viscosidade e habilidade passante 

dos concretos autoadensáveis foram determinadas pelos ensaios de slump flow test, T500 test, J-

ring são mostradas na tabela 3. Ambas as composições do concreto convencional foram formuladas 

para obter um abatimento de, aproximadamente, 10 cm. 

Tabela 3: Propriedades dos concretos no estado fresco. IFRN,2015. 

Composições Slump test T500 
Slump flow 

test (mm) 
J-ring (mm)

CCV400 102 * * * 

CCV365 96 * * * 

CAA340 * 1,46 668,3 615 

CAA320 * 1,65 648,3 600 

* Ensaio não adequado para este tipo de concreto.

3.2 Resistência à compressão axial 

Constata-se a influência do fator de empacotamento causado pela maior quantidade de 

finos através do acréscimo do fíler cálcario e do metacaulim nos concretos autoadensáveis em 

comparação aos concretos convencionais, pois mesmo com a redução do cimento, os CAA’s 

apresentaram maior resistência desde os 7 dias de cura. Também se destaca a alta resistência da 

composição CAA320, apresentando cerca de 60 MPa aos 28 dias, enquanto as demais dosagens 

permaneceram na faixa de dos 50 MPa. 

Figura 2: Resistência à compressão axial dos corpos de prova aos 7 e 28 dias de idade, com 

respectivos desvios padrão. 
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3.3 Difusão de íons cloreto 

O coeficiente de difusão de cloretos em regime não estacionário é apresentado na figura 3. 

Comparando-se apenas os concretos convencionais percebe-se que o CCV400 apresenta um menor 

coeficiente de difusão por possuir maior quantidade de cimento em relação ao CCV365. Ainda se 

percebe que mesmo possuindo menor consumo de cimento as dosagens de CAA apresentaram uma 

penetração muito menor, uma vez que a presença do metacaulim promoveu melhor 

empacotamento da mistura e corroborando com o que foi apresentado por Nicolas et al. 

Através da análise visual da figura 3 evidenciam a eficiência dos CAA’s 320 e 340 perante os 

CCV’s. A região clarificada é a área afetada por difusão de cloretos, a coloração é resultado da 

precipitação do cloreto de prata após a reação dos íons cloretos com o nitrato de prata.  

Figura 3: Determinação da difusão de íons cloretos aos 28 dias de cura. 

CCV400 CCV365 

CAA340 CAA320 

Figura 4: Provetes submetidos à análise colorimétrica de nitrato de prata. 
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4 CONCLUSÃO 

Através deste estudo experimental pode-se concluir: 

 O uso dos CAA’s testados oferece uma grande vantagem em relação aos CCV’s utilizados
atualmente nas indústrias de pré-moldados em Natal-RN/Brasil quanto à proteção da
armadura a ataques de cloretos, comuns nesta região.

 É possível fazer CAA’s com boa durabilidade em relação aos CCV’s reduzindo até 20% o
consumo de cimento com o auxílio de adições minerais e possuindo maiores resistências à
compressão.

 O CCV365 não apresentou diferença significativa de resistência em relação ao CCV400,
porém possui menor proteção a cloretos.

 O teor de metacaulim mais alto em CAA320 em relação ao CAA340 proporcionou resultados
benéficos para durabilidade, resistência a compressão.
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UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA PARA MINIMIZAR 
OS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO DESMONTE DE ROCHAS 
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RESUMO 
A atividade de mineração no Brasil, no curso dos 
últimos anos, tem apresentado um progresso 
expressivo, constituindo-se num dos setores 
responsáveis por gerar riquezas ao país. Entretanto, 
como toda a atividade humana tem resultado em 
difusão de impactos ambientais, e o tipo da mineração 
desse estudo não está isenta dessa realidade. 
Portanto, é vital que se tenha um estudo detalhado 
dos impactos gerados por essa atividade, 
principalmente quando envolve a população do 
entorno das operações de desmonte de rocha. Assim 
sendo, o objetivo desse artigo é o de analisar a 
utilização de estratégias de produção mais limpa como 
ações de mitigação dos impactos ambientais 

decorrentes do desmonte de rochas ornamentais. 
Para alcançar esse objetivo, o estudo seguiu alguns 
passos metodológicos, como: levantamento de 
literaturas, realização de leituras, elaboração de 
fichamentos e de textos iniciais. A partir da adoção de 
estratégias de Produção mais Limpa, obteve-se como 
resultados a diminuição de impactos como, 
ultralaçamento, ruídos, poeiras e gases tóxicos, 
vibrações e custos de produção. Conclui-se que a 
aplicação da Produção mais Limpa é de fundamental 
importância para minimizar os impactos ambientais e 
também sensibilizar a sociedade para melhor 
aproveitar os recursos naturais existentes.

PALAVRAS-CHAVE: desmonte de rochas, produção mais limpa, impactos ambientais. 

PRODUCTION STRATEGY OF USE CLEANER TO REDUCE ENVIRONMENTAL 
IMPACTS ARISING OUT OF ORNAMENTAL ROCK BLASTING 

ABSTRACT 
The mining activity in Brazil in the course of recent 
years has shown significant progress, becoming one of 
the sectors responsible for generating wealth in the 
country. However, as all human activity has resulted in 
dissemination of environmental impacts, and type of 
mining this study is not exempt from this reality. 
Therefore, it is vital to have a detailed study of the 
impacts generated by this activity, especially when it 
involves the surrounding population of rock blasting 
operations. Therefore, the aim of this paper is to 
analyze the use of cleaner production strategies and 
actions to mitigate environmental impacts arising 

from the dismantling of ornamental stones. To achieve 
this goal, the study followed some methodological 
steps, such as lifting literature, performing readings, 
preparation of fichamentos and early texts. Since the 
adoption of Cleaner Production strategies, was 
obtained as a result of the reduction impacts as 
ultralaçamento, noise, dust and toxic gases, vibrations 
and production costs. It is concluded that the 
application of Cleaner Production is very important to 
minimize environmental impacts and also sensitize 
society to make better use of natural resources.

KEY-WORDS: disassemble Rocks, cleaner production, environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade da mineração necessária para o desenvolvimento industrial do país, em seus 

mais diversos setores produtivos, sempre foi um dos sustentáculos dos poderes econômico e 

político. Atualmente é responsável por uma parcela considerável na formação do produto interno 

bruto brasileiro. 

O Brasil está entre os cinco maiores produtores de rochas ornamentais no mundo, 

empregando diretamente 100 mil pessoas, sendo seus produtos utilizados principalmente na 

construção civil. 

Comercialmente, as rochas ornamentais são definidas essencialmente à luz de duas 

principais categorias, que são os “granitos” e os “mármores”, distinguidas com base na sua 

composição mineralógica. Os granitos abrangeriam as rochas silicatadas, ou seja, formadas por 

minerais estruturalmente constituídos por tetraedros de SiO4, ao passo que os mármores incluiriam 

as rochas de composição carbonáticas. Estas duas categorias de rochas respondem largamente 

pelas variedades de rochas ornamentais e de revestimento comercializadas, representando cerca 

de 80% da produção mundial. (VIDAL, 2002)  

No Brasil, dados da ABIROCHAS/CETEM (2002) indicam que os “granitos” correspondem a 

57% da produção nacional de rochas ornamentais, enquanto apenas 19% são relativos aos 

“mármores”. 

Os impactos decorrentes do desmonte de rocha na pedreira, associados a uma demanda 

estimulada pela especulação imobiliária e competição pelo uso e ocupação do solo, geram diversos 

conflitos socioambientais, cujas complexidades se devem à falta de metodologias de intervenção, 

que reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos. Os conflitos gerados por essa atividade 

mineral, inclusive em várias regiões metropolitanas no Brasil, devido à expansão desordenada e sem 

controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem uma constante evolução na condução dessa 

atividade para evitar situações de impasse. (SÁNCHEZ, 1989) 

Portanto, incorporar a preocupação ambiental, o bem-estar social com a saúde do 

trabalhador a partir do momento que se pretende reduzir custos e acrescentar índices de 

produtividade, com uma melhor imagem perante a sociedade, requer a agregação da aplicação de 

técnicas de Produção mais Limpa. Essas contribuem para uma melhor gestão dos recursos naturais 

Diante do exposto, a aplicação desta ferramenta é de fundamental importância para minimizar os 

impactos ambientais e sensibilizar a sociedade para melhor aproveitar os recursos naturais 

existentes. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (PNUDI apud 

SÀNCHEZ, 2001), incluir a Produção mais Limpa requer mudanças de atitudes, gestão ambiental 

responsável e promoção da inovação tecnológica. Essa estratégia de melhoria do desempenho 
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ambiental pode contribuir com a prevenção integrada aos processos, produtos e serviços para 

aumentar a ecoeficiência e evitar ou reduzir os danos ao homem e ao ambiente. Por isso, o objetivo 

do presente estudo é analisar a utilização de estratégias de produção mais limpa como ações de 

mitigação dos impactos ambientais decorrentes do desmonte de rochas ornamentais. 

2 METODOLOGIA 

O estudo resultou a partir de alguns passos metodológicos, como: levantamento de 

literaturas, leituras, fichamento e elaboração de textos iniciais sobre o tema, objetivando analisar a 

utilização de estratégias de produção mais limpa como ações de mitigação dos impactos ambientais 

decorrentes do desmonte de rochas ornamentais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da metodologia utilizada foram identificados os problemas ambientais mais usuais 

do desmonte de rochas ornamentais, dando ênfase na aplicação da ferramenta de gestão ambiental 

Produção mais Limpa, mas também apontando vias para sua redução, incluindo novas soluções 

técnicas para tais problemas, buscando melhor equilíbrio entre os requisitos de proteção ambiental, 

as pressões da opinião pública e as atividades de pedreiras. A partir dos suportes teóricos e dos 

procedimentos metodológicos adotados, os resultados do estudo em pauta estão apresentados a 

seguir. 

3.1 Ultralançamento 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua norma NBR 9.653, define 

ultralançamento como o arremesso de fragmentos de rocha decorrente do desmonte com uso de 

explosivos, além da área de operação (ABNT, 2005). 

O ultralançamento é um dos efeitos maléficos resultante do desmonte e apresenta o 

principal risco de acidente envolvendo os trabalhadores e a população do entorno. 

Na tentativa de minimizar esse impacto ambiental propomos técnicas de mitigação como, 

evitar afastamento insuficiente ou excessivo, evitar desvio no furo, utilizar retardos entre linhas ou 

entre furos, adequar o plano de fogo à rochas com anomalias geológicas, usar tampão adequado e 

certificar-se que o talude remanescente estar preservado.   

3.2 Ruído e Sobrepressão Atmosférica 

A poluição sonora provocada pelas atividades de desmonte com explosivos está relacionada 

aos ruídos das detonações, do trânsito de caminhões e máquinas. O que mais incomoda a população 
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do entorno é o procedimento da detonação secundária dos blocos, e este incomodo sendo realizado 

de forma continuada provoca danos à saúde e ao bem estar da população exposta. 

Definindo sobrepressão atmosférica como toda propagação de uma onda elástica pelo ar, 

Eston (1998) considera ruído como a sobrepressão situada na faixa de frequências entre 20 Hz e 

20.000 Hz que é considerada desagradável segundo algum critério humano. As sobrepressões com 

frequências inferiores a 20 Hz denominam-se infra-sons e aquelas com frequências superiores a 

20.000 Hz, ultra-sons. 

Sanchez (1995) e Eston (1998) consideram, entretanto, que as principais fontes de 

sobrepressão – uma vez que definem ruído como uma sobrepressão em faixa de frequência audível 

– em um desmonte de rochas com explosivos estão relacionadas a liberação de gases através de

fraturas e da parte superior da coluna de explosivos, como: ejeção do tampão, a detonação de

explosivos não confinados, o deslocamento da fração do maciço rochoso sujeita ao desmonte e a

refração das ondas sísmicas através da atmosfera.

O limite de pressão acústica admitido pela ABNT é de 134 dBL pico no ambiente externo à 

área de operação da mina, assim entendida como aquela sujeita a concessão, licenciamento ou área 

de propriedade da empresa. 

Para minimização desse impacto ambiental deve-se utilizar o sistema de iniciação silencioso 

(Sistema Nonel), evitar a utilização de cordel detonante e otimizar o plano de fogo. 

3.3 Poeiras e Gases Tóxicos 

Para Rodrigues (1993) e Ribeiro (1995) o lançamento de material particulado fino (poeira) 

para a atmosfera decorre das atividades de desmonte, carregamento e transporte. Além de causar 

desconforto ambiental, a poeira é também nociva à saúde humana, provocando diversas doenças 

no sistema respiratório, das quais as mais graves são as pneumoconioses. As pessoas mais afetadas 

são aquelas que trabalham diretamente junto aos focos emissores de poeira (constituindo uma 

questão de saúde ocupacional), mas em graus variáveis afeta também os moradores das áreas 

circunvizinhas às minerações. 

Com a finalidade de minimizar esses impactos ambientais devem ser empregadas as 

seguintes medidas: evitar sobrecargas nos furos, molhar o material desmontado, evitar uso de 

explosivo exsudado, não retirar os invólucros dos cartuchos, não adicionar quaisquer substâncias 

combustíveis, utilizar equipamentos de perfuração dotados de coletores de pó ou a realização de 

perfuração a úmido, fazer uso de cortina vegetal e realizar as detonações em condições 

atmosféricas que facilitem a dispersão da poeira minimizando seus efeitos maléficos sobre a 

população. 
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3.4 Vibrações 

O desmonte de rocha com explosivos produz ondas sísmicas que refletem, causando o 

fraturamento do maciço rochoso, essas ondas procuram preferencialmente as zonas de menor 

resistência, ou seja, a superfície, causando vibrações. As ondas se atenuam em decorrência do atrito 

interno, que se transforma em calor. Esse é um dos cuidados que deve ser priorizado, como 

também, ter conhecimentos do comportamento das propriedades da rocha a ser trabalhada, pois 

os resultados das detonações são mais influenciados pelas propriedades do maciço rochoso do que 

pelas propriedades dos explosivos. 

A parte da energia explosiva que é utilizada no mecanismo de fragmentação, como também, 

não é usada em trabalho útil, provoca perturbações que se manifestam pela movimentação de suas 

partículas constituintes em torno de sua posição de equilíbrio, que será tão acentuada quanto maior 

for à intensidade da perturbação, dentro dos limites elásticos do meio. Essa movimentação de 

partículas é transmitida àquelas situadas em seu entorno, e assim sucessivamente, causando a 

propagação da onda através do maciço. Manifestam-se inicialmente como ondas compressivas, às 

quais se seguem ondas cisalhantes e sua interação em interfaces com o ar geram ondas de 

superfície. 

Langefors e Kihlström (1978) sustentam que também deveriam ser feitas considerações 

sobre como tais vibrações são entendidas, já que parte considerável desta animosidade decorre de 

um falso conceito de risco de danos por parte de leigos, os quais consideram, ainda, que o 

empreendimento não disponibiliza informações quando ocorre algo desagradável. As principais 

fontes geradoras de vibração ocorrem geralmente devido ao emprego errôneo da utilização da 

energia explosiva como: carga máxima de explosivo por espera ocasionando movimento oscilatório 

do maciço rochoso acima dos limites exigidos pelas normas da ABNT, e consequentemente as ondas 

de choque geradas pela detonação serão bem maiores.      

E para minimizar ou diminuir a vibração deve ser adotado os seguintes procedimentos: 

reduzir o diâmetro de furação, adotar retardos dentro dos furos, limitar a carga máxima por espera, 

utilizar retardos de no mínimo 20 ms, reduzindo a quantidade de explosivo que detona 

simultaneamente. 

3.5 Produção mais Limpa 

A Produção mais Limpa tem suas origens nas propostas correlatas estimuladas pela 

Conferência de Estocolmo de 1972, como o conceito de tecnologia limpa (clean technology), um 

conceito de tecnologia que deveria alcançar três propósitos distintos, porém complementares: 

lançar menos poluição ao meio ambiente, gerar menos resíduos e consumir menos recursos 

naturais, principalmente os não renováveis (BARBIERI, 2004).   

2103



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

De acordo com UNIDO (2006), a Produção mais Limpa consiste em uma estratégia preventiva 

e integrativa, que é aplicada a todo ciclo de produção para fazer: a) aumentar a produtividade, 

assegurando um uso mais eficiente da matéria-prima, energia e água; b) promover melhor 

performance ambiental, através da redução de fontes de desperdícios e emissão; c) reduzir impacto 

ambiental por todo ciclo de vida de produto através de um desenho ambiental com baixo custo 

efetivo. 

Segundo SEBRAE (2011), Produção mais Limpa é a aplicação de uma estratégia técnica, 

econômica e ambiental integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso 

de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem dos 

resíduos e emissões geradas, com benefícios ambientais de saúde ocupacional. 

Já de acordo com CEBDS (2004), entende-se como Produção mais Limpa, a aplicação 

contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada a processos, produtos e serviços para 

aumentar a eficiência global e reduzir riscos aos seres humanos e ao ambiente natural. 

De forma geral, vale destacar alguns elementos chaves formadores do conceito de Produção 

mais Limpa, sendo eles: estratégia, prevenção, integração e redução de risco. Desta forma, pode-se 

considerá-la como uma Ferramenta de Gestão Ambiental aplicada a partir de uma estratégia 

preventiva e integrativa, tanto para serviços quanto para processos e produtos, de forma a se 

reduzir os riscos ambientais e possibilitar maior segurança ao trabalhador. 

A preocupação de ter um marco teórico da Produção mais Limpa, parte de um entendimento 

errôneo em pensar que trata-se de uma fase posterior à implementação de um sistema de gestão 

ambiental. Vale salientar que essa ferramenta tem se mostrado como uma forma efetiva de 

controle da poluição e de redução de impactos ambientais (PIMENTA, 2008). 

Contemporaneamente, torna-se importante avaliar os benefícios da Produção mais Limpa 

para a saúde dos trabalhadores. Neste sentido, ressalva-se que a qualidade no processo produtivo 

(Qualidade Total) deve está correlacionada com a qualidade nas condições de trabalho. 

Segundo Husband et al. (1999), custos e outros impactos não explicam totalmente porque 

as pequenas e médias empresas não têm adotado os métodos de qualidade num nível significativo. 

A falta de entendimento e a baixa interpretação desses métodos por parte dos proprietários, 

gerentes e operadores das pequenas e médias empresas podem justificar o pouco uso desses 

métodos. A Produção mais Limpa pode ser facilmente comparada a um desses métodos de 

qualidade e dessa forma, encontra na falta de conhecimento das empresas, a respeito dos 

benefícios trazidos pelo uso dessa metodologia, uma barreira para sua implementação. 

Baseando-se nas ideias de Fernandes (2001), a Produção mais Limpa pressupõe quatro 

atitudes básicas. A primeira, e a mais importante, é a busca pela não geração de resíduos, através 

da racionalização das técnicas de produção; a segunda atitude proposta é a minimização da geração 

dos resíduos; a terceira atitude é o reaproveitamento dos resíduos no próprio processo de 
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produção, enquanto a quarta alternativa é a reciclagem, com o aproveitamento das sobras ou do 

próprio produto para a geração de novos materiais (HENRIQUES e QUELHAS, 2007). 

Adaptando esse conceito para o desmonte de rocha impõe-se a questão ambiental através 

da redução na eliminação ou minimização dos riscos ao trabalhador, tornando-se possível a 

adequação aos requisitos do desenvolvimento sustentável, dentro de uma condição essencialmente 

relacionada à “ecoeficiência”. Logo, qualquer que seja o modelo utilizado terá que provê métodos 

de análise dos impactos socioambientais e propor soluções econômicas e técnicas que visem 

melhoria na produção da empresa e principalmente prevenir e melhorar a saúde dos trabalhadores. 

A Ferramenta de Gestão Ambiental Produção mais Limpa, aplicada a partir de uma estratégia 

preventiva na atividade do desmonte de rocha, verificando-se as etapas de decapeamento do 

terreno, desmonte, carregamento e transporte, visa minimizar os impactos ambientais e o risco aos 

trabalhadores através da identificação dos elementos das atividades que interagem com o meio 

ambiente, ou seja, os aspectos ambientais. 

4 CONCLUSÃO 

A avaliação dos impactos ambientais acarretados pelo desmonte de rocha, utilizando 

substâncias explosivas, constitui-se numa atividade técnico-científica essencial para a instalação do 

empreendimento mineiro, para monitoramento dos seus efeitos ambientais, fornecendo 

instrumentos para uma correta gestão ambiental por parte da empresa, da administração pública e 

da comunidade envolvida. 

Os problemas ambientais e o encaminhamento para soluções geralmente não são 

suficientes para permitir uma convivência harmônica entre as minerações e as populações do 

entorno, porém, fornece subsídio sobre o qual será efetuada a avaliação dos benefícios econômicos 

e sociais. 

Diante do exposto, a aplicação da Produção mais Limpa é de fundamental importância para 

minimizar os impactos ambientais e sensibilizar a sociedade para melhor aproveitar os recursos 

naturais existentes, pois reduz custos operacionais, além de buscar soluções economicamente 

viáveis para a redução da geração dos resíduos, ou até mesmo a não geração de “sobras” nas etapas 

ao longo do processo (HENRIQUES e QUELHAS, 2007). 

É necessário o uso de tecnologias adequadas, para que se conheça a relação existente entre 

o projeto e a execução do plano de fogo, levando-se em consideração a relação causas com os

efeitos, procurando sempre controlar os danos ao meio ambiente.
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A aplicação contínua da Produção mais Limpa tende a reduzir os efeitos maléficos da 

atividade do desmonte de rochas ornamentais, tornando o uso dos recursos naturais mais eficiente, 

minimizando a poluição ambiental e os riscos para a saúde humana. 

Portanto, com a realização deste trabalho foram propostas técnicas que atenuam os 

impactos negativos advindos de ultralançamento, ruídos, vibrações, poeiras e gases tóxicos, através 

da aplicação do modelo de gestão ambiental Produção mais Limpa. Contribuindo de forma 

significativa para desenvolvimento das atividades de lavra do granito ornamental. 
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AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ANEL VIÁRIO DO ACESSO AO 
AEROPORTO DE NATAL: UMA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA CNT 

L. P. Cunha¹, F. H. S. Silva2, E. N. Santana3 ,  C. S. L. de Assunção4

luanapcunha@hotmail.com1, fernanda_heloal@hotmail.com 2, emilly.nayara.ifrn@hotmail.com 3, 
carla.teixeira@ifrn.edu.br 4. 

RESUMO 
Num mercado cada vez mais competitivo, as 

estratégias logísticas vem ganhando ainda mais 

relevância. Neste cenário, destaca-se a importância 

do modal aéreo, essencial para o escoamento de 

cargas e passageiros de forma rápida para grandes 

distâncias. Porém, o modal aéreo não realiza o 

transporte porta a porta, necessitando de um outro 

modal para fazer a integração. Portanto, é 

fundamental entender se a infraestrutura de acesso 

não se torna um gargalo para o pleno funcionamento 

da capacidade das operações de um terminal. Assim, 

este trabalho, fruto de um projeto de Pesquisa do 

IFRN, tem por objetivo principal analisar e classificar o 

acesso ao Aeroporto Governador Aluísio Alves, 

segundo as normas da CNT- Confederação Nacional 

de Transportes. Diante dos resultados obtidos, 

constatou-se que as rodovias do anel viário de acesso 

ao Aeroporto, necessitam se readequar para atender 

a demanda de escoamento de cargas do Aeroporto, 

uma vez que este possui grande capacidade no fluxo 

de movimentações de pessoas e cargas, pois 75% da 

malha rodoviária da malha rodoviária do anel viário 

não apresentam um nível adequado de segurança e 

desempenho oferecido aos usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Infraestrutura Logística, anel viário, metodologia CNT 

INFRASTRUCTURE ASSESSMENT OF THE RODE TO THE AIRPORT OF 
NATAL: AN APPLICATION OF THE CNT METHODOLOGY 

ABSTRACT 
In an increasingly competitive market, 

logistics strategies has gained even more relevance. 
In this scenario, it highlights the importance of air 
transportation, essential for the flow of cargo and 
passengers quickly over long distances. But the air 
does not perform modal transport door to door, 
necessitating a modal others to do the integration. 
Therefore, it is critical to understand that the access 
infrastructure does not become a bottleneck for the 
full operation of the capacity of a terminal 
operations. This work, the result of a research project 

IFRN has as main objective to analyze and classify the 
access to the airport Governor Aluísio Alves, under 
the rules of CNT- National Transport Confederation. 
On the results, it was found that the highways ring 
road access to the airport, need to readjust to meet 
loads of flow demand Airport, since it has large 
capacity drives in the flow of people and cargo, as 
75% of the road network of the road network of the 
ring not have an adequate level of security and 
performance offered to users. 

KEY-WORDS: logistics infrastructure, ring road, CNT methodology 
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1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da economia mundial, o Brasil vem obtendo oportunidades para

desenvolver seus potenciais. Neste cenário, a logística se apresenta como ponto de debate, no 

sentido de integrar as etapas que agregam valor ao produto desde a obtenção da matéria-prima 

até o produto acabado.  

O setor de transporte alcança relevante importância no cenário globalizado, uma vez que 

através desse intermédio, as organizações logram êxito na distribuição de seus produtos até os 

seus usuários finais, atingindo as metas estabelecidas (Ballou, 1993). De modo fundamental, o 

transporte influencia diretamente nos custos finais e no sucesso das operações logísticas, devido 

às diversas decisões a serem tomadas em relação à atividade de locomoção. Dentre os critérios, 

estão: a seleção do modal, a roteirização dos embarques, a programação dos veículos e a 

consolidação dos fretes. Para realizar a atividade de transporte existem cinco opções de modais, 

sendo estes: o ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. 

A distribuição de cargas, através do modal aéreo, é recomendada para mercadorias de alto 

valor agregado, pequenos volumes e encomendas urgentes que devem chegar ao local em um 

determinado local em um curto prazo. É adequado para viagens de longas distâncias e 

intercontinentais. Assim, atinge crescente relevância para o avanço logístico do país, visto que 

possui um elevado alcance e velocidade superior aos demais modais de transporte (Balou, 1993; 

Tovar e Ferreira, 2006).     

No ano de 2007, o Governo Federal, iniciou um programa de incentivo ao desenvolvimento 

econômico do país, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este programa promove a 

retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística 

e energética do país.      

Dentro dos projetos do programa, ocorreu a construção de um novo aeroporto para a 

região metropolitana de Natal. O aeroporto é um dos de maior capacidade em operação no Brasil, 

principalmente no transporte de cargas. É importante ressaltar que o escoamento destas cargas 

desembarcadas no aeroporto será feita unicamente através do modal rodoviário, já que não há 

previsões para construções de infraestrutura que atenda a outros modais de transporte para a 

distribuição destas cargas. 

Diante disso, é necessário que se discuta se a infraestrutura periférica do terminal está

preparada para atender a capacidade da demanda das atividades do aeroporto. Com esse intuito, 

o presente trabalho, fruto de um Projeto de Pesquisa do IFRN, tem como objetivo analisar e

classificar as rodovias que compõem o anel viário do Aeroporto Governador Aluísio Alves, segundo

as normas da CNT- Confederação Nacional de Transportes, a fim de compreender os gargalos que

possam limitar o embarque e o escoamento de cargas e passageiros.

        2   REFERNCIAL TEÓRICO 
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Segundo Martins (2002), a logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de 

todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o consumidor. Para que 

se apresente como uma ferramenta proveitosa, frente à integração das etapas, é necessário que 

se estabeleça categoricamente os conceitos fundantes da logística, para que esta vigore êxito nas 

atividades executadas. 

Essas atividades são classificadas em primárias e secundárias. As primárias segundo Ballou 

(1993) são assim consideradas, porque ou elas contribuem com a maior parcela do custo total da 

logística ou são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística, sendo elas: 

transporte, estoque e processamento de pedidos. As secundárias são divididas em: a) 

Armazenagem; b) Movimentação de materiais; c) Compras; d) Gestão da Informação; e) 

Embalagem, e, por fim, Programação do Produto. 

Perante esse cenário, dentre as atividades citadas, a operação que absorve maior 

porcentagem dos custos finais, é a atividade transporte, uma área fundamental de decisões no 

mix logístico representando cerca e 30% a 65% dos custos desconsiderando os de aquisição 

(BALLOU, 2006). O autor ressalta ainda que, embora haja diversas decisões a serem tomadas em 

relação à atividade de transporte, as principais são: a seleção do modal, a roteirização dos 

embarques, a programação dos veículos e a consolidação dos fretes.  

O sistema de transporte é essencial para a movimentação da economia de um país. Como 

afirma Tovar e Ferreira (2006): “Sem este sistema os produtos não chegariam até seus 

consumidores, às indústrias não teriam acesso às matérias-primas e nem teriam condições de 

escoar sua produção”. É um setor totalmente horizontalizado viabilizando todos os outros setores 

da economia. Dentre as opções de modais existentes estão o modal ferroviário, o rodoviário, o 

aquaviário, o dutoviário e o aéreo. 

De acordo com Alvarenga e Novaes (2000), para organizar a matriz de transporte é necessário 

estabelecer uma visão sistêmica que envolve a elaboração de um projeto, mas para isso é preciso 

que se conheça: os fluxos nas diversas ligações da rede; o nível de serviço atual; o nível de serviço 

desejado; as características ou parâmetros sobre a carga; os tipos de equipamentos disponíveis e 

suas características (capacidade, fabricantes, dentre outros). 

Entretanto, diante das alternativas possibilidades de modais de transporte, no Brasil há 

predominância do modal rodoviário, sendo este responsável pela maior porcentagens de 

escoamento das cargas, diante desta problemática prevalece a falta de investimentos em 

melhorias nas infraestruturas de transporte que estimulem progressos na indústria e vice-versa, 

ocasionando o crescimento econômico nacional. A diminuição da vantagem competitiva se 

expressa claramente diante da natureza do produto, interferindo na qualidade deste, caso seu 

escoamento não venha a ser executado com eficiência. 

Com apenas 13% das rodovias pavimentadas, o Brasil está atrasado se comparado com as 

principais economias do mundo, apesar de possuir uma das malhas rodoviárias mais extensas. Em 
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contrapartida, os Estados Unidos, país com características territoriais semelhantes detém 4,37 

milhões de km de rodovias pavimentadas, malha 20 vezes maior do que a brasileira (214 mil km). 

A Índia, mesmo tendo um terço do território brasileiro, possui uma malha rodoviária pavimentada 

sete vezes maior do que a do Brasil (CIA, 2011; BRASIL, 2011). 

Os asfaltos de má qualidade, as falhas de construção, a falta de conservação e o excesso de 

peso dos caminhões são alguns dos fatores que afetam as condições das rodovias nacionais. 

Estudos apontam que 1% de carga acima do limite em um eixo isolado aumenta em 4,32% o 

desgaste do pavimento. Ou seja, se a sobrecarga for de 5% no caminhão, uma rodovia projetada 

para durar dez anos tem sua vida útil reduzida para 8,1 anos. Já se o peso exceder 20%, a 

durabilidade do pavimento vai cair para apenas 4, 5 anos (REIS, 2011). 

      A preferência pelo modal rodoviário ocasionou problemas de desenvolvimento no Rio 

Grande do Norte, devido à escassez de investimentos nas diferentes regiões, em que o estado não 

acompanhou o crescimento, impossibilitando a melhoria do tráfego. Os empecilhos encontrados 

devem ser tratados com sua devida importância, visto que as divergências no transporte podem 

ocasionar problemas na qualidade do produto. (Borges e Falani, 2014) 

      3 MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa possui abordagem de cunho qualitativo e descritivo, pois tem como foco 

descrever um cenário onde não são utilizados métodos estatísticos no tratamento dos dados, e de 
natureza exploratória, no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, 
apresentando pressupostos teóricos que irão nortear a investigação, desenvolvendo conceitos e 
ideias a partir dos níveis de conservação, segurança e conforto. Os critérios utilizados na avaliação 
será o Modelo CNT de Classificação de Rodovias, que as avalia em quatro critérios: geometria das 
vias, pavimento, sinalização e infraestrutura de apoio, conforme Figura 1. 

2111



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

A avaliação da infraestrutura viária segundo as normas da CNT ocorreu a partir do Acesso 

ao Aeroporto até a RN 160, no trecho localizado em São Gonçalo do Amarante (região 

metropolitana). As vias analisadas foram: Acesso ao aeroporto (TRECHO 1); BR 101 (trecho do 

entorno entorno do acesso ao Aeroporto – TRECHO 2); Avenida Tomaz Landim (TRECHO 3); 

Avenida Bernardo Vieira (TRECHO 4); Avenida Salgado Filho (TRECHO 5); BR 101 (Trecho até 

Parnamirim – TRECHO 6); BR 304 (Entre os munícipios de Macaíba e São Gonçalo – TRECHO 7); RN 

160 (Município de São Gonçalo – TRECHO 8), que compõe o anel viário do Aeroporto, conforme 

exibe a figura 2. 

Com intuito de avaliar as características das rodovias pavimentadas que afetam, direta ou 
indiretamente, a segurança e o desempenho oferecidos aos usuários do sistema rodoviário 
nacional, a CNT subdivide a classificação em relação ao pavimento, à sinalização e à geometria da 
via. Além desses critérios, foi avaliado a infraestrutura de apoio que permite a avaliação do nível 
de serviço da rodovia.   

O trecho 1 foi analisado de maneira a identificar e especificar cada critério disposto pela 

CNT, porém, dentre os critérios avaliados esta não apresentou índices que limitem capacidade do 

terminal. Assim, a rodovia foi classificada como eficiente pelos critérios avaliados, uma vez que foi 

observado que o tráfego flui de forma segura, não obrigando a redução de velocidade dos 

usuários. A pavimentação apresenta conforto e segurança durante o fluxo de veículos no trecho. 

Além disso, a sinalização horizontal e vertical permite a visualização das informações necessárias 

aos motoristas. 

Além disso, foi avaliada também a infraestrutura de apoio, que determina o nível de 

serviço das rodovias. Contudo é importante ressaltar que estas estruturas não afetam na 

classificação qualitativa da via. Porém, como pode ser observado, o trecho não conta com itens de 

assistência aos usuários, uma vez que todos os critérios verificados estão ausentes.  

Figura 2: Anel Viário de Acesso ao Aeroporto 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Mas, é importante ressaltar que esta via está em operação desde 2014 e se encontra em

período de povoamento. 

O trecho 2 analisado apresenta défices na eficiência das atividades de escoamento de 

pessoas e cargas, uma vez que a geometria da via não está adequada. No trecho constatou-se que 

as curvas perigosas não estão precedidas de sinalização para advertir os usuários Além disso, o 

pavimento da BR 101 não promove segurança no trafego, pois a superfície apresenta desgastes e 

trincas durante o percurso, obrigando a redução de velocidade. Quanto à sinalização horizontal, 

que separa e ordena as correntes do tráfego, a pintura está desgastada, dificultando a transição e 

orientação dos condutores. A sinalização vertical, conta com placas legíveis, porém a visibilidades 

está comprometida devido a vegetação que obstrui parcialmente a leitura. Além disso, os 

dispositivos auxiliares estão ineficientes para o tráfego seguro na via. Cabe salientar que a via 

possui fluxo intenso, gerando constantes congestionamentos. Já a infraestrutura de apoio do 

trecho possibilita adequada assistência aos usuários, uma vez que a maioria dos critérios 

verificados encontram-se presentes. 

A Avenida Tomaz Landim (Trecho 3), localizada no município de Natal, em área urbana 

também foi analisada conforme os critérios designados pela CNT, com intuito de especificar e 

identificar a eficiência desta rodovia. Apresenta ineficiência para o escoamento das cargas e o 

fluxo de veículos com passageiros, em razão das atuais condições desta via. No trecho analisado, 

as condições da geometria da via não concedem segurança, já que a ponte e o viaduto não 

possuem defensas que auxiliem, em possíveis acidentes. Além disso, o pavimento encontra-se 

desgastado com manchas escurecidas, desagregação do asfalto, dentre outros, obrigando a 

redução de velocidade. Vale ressaltar que, por ser classificada como via urbana, está não tem 

obrigatoriedade de possuir acostamento em toda sua extensão. A sinalização, por sua vez, é 

adequada e transmite segurança, uma vez que as faixas horizontais estão visíveis e as placas estão 

instaladas de forma adequada. Quanto a infraestrutura de apoio, o trecho 3 possui locais 

suficientes para o suporte na transição dos veículos e no planejamento estratégico das rotas. 

A avaliação no trecho 4 constatou condições adversas ao tráfego de escoamento de cargas 

e de passageiros, uma vez que a enérgica circulação de veículos requer condições favoráveis e 

apropriadas aos usuários das vias, porém estas não foram identificadas quando averiguadas. A via 

conta com pavimentação em condições péssimas, sinalizações horizontais pouco visíveis, devido à 

falta de manutenção, dificultando o tráfego fluente numa via que requer elementos básicos por 

estar ligada ao terminal aeroportuário.  

A Avenida Salgado Filho (Trecho 5) é uma das principais e maiores avenidas da capital 

potiguar. Nela se concentram vários estabelecimentos comerciais, além do maior shopping do 

estado, campus universitário e do IFRN. Segundo os critérios de avalição da CNT, trecho 5 contém 

não conformidades. Nos critérios em relação à geometria, a falta de acostamento e a presença de 

curvas perigosas acarretam contratempos na via. No quesito pavimentação, as condições de 
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superfície apresentam trinca na malha e remendos, obrigando a redução de velocidade em muitos 

trechos. A sinalização horizontal apresenta desgastes em alguns trechos e a sinalização vertical 

não é completamente visível. 

A BR 101 (Trecho 6), construída pelo Exército Brasileiro, é uma rodovia 

Federal longitudinal do Brasil. Esta é a maior BR e uma das mais importante no que diz respeito ao 

escoamento de cargas, iniciando-se em Touros/RN finalizando, somente, em São José do 

Norte/RS.  A rodovia analisada classifica-se como adequada e apta para absorver o grande fluxo de 

passageiros e cargas previstos. A via tem condições apropriadas, acostamento e em infraestrutura 

de apoio. Entretanto, a sinalização vertical da rodovia detém falhas, pois em muitos trechos 

verificou-se a ausência de placas e as existentes estavam com visualização prejudicada devido à 

alta vegetação. Embora, a via não mostre uma perfeita adequação em todos os critérios, a 

rodovia, quando comparada às outras vias analisadas, mostra um bom desempenho. Importante 

ressaltar que esta é uma importante via de ligação do RN à outros estados. 

A BR 304 (Trecho 7) localizada entre os munícipios de Natal e Macaíba foi classificada como 

ótima, Embora a via não mostre uma perfeita adequação em todos os critérios, a rodovia, quando 

comparada às outras vias analisadas, mostra um bom desempenho. Importante ressaltar que esta 

é uma importante via de ligação do RN à outros estados. 

A rodovia RN 160 (Trecho 8) que liga os municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante 

(sede do aeroporto), apresenta preocupantes défices em seu planejamento e operação, uma vez 

que as condições da via e o pavimento foram classificados como destruídos em boa parte da sua 

extensão. Outro agravante, é a falta de acostamentos e a sinalização (horizontal e vertical) 

deficiente ou ausente do trecho. Esta rodovia é um gargalo importante para as operações do 

aeroporto. Após avaliar o trecho, verificou-se que esta via necessita de uma dedicação redobrada, 

uma vez que ela torna-se um limitador da capacidade do Aeroporto por não possuir uma 

infraestrutura coerente e adequada para atenda o grande fluxo de passageiros e cargas que são 

escoadas diariamente, prejudicando uma atividade essencial para o aeroporto e para a economia 

de toda a região metropolitana de Natal. Por se encontrar nessas circunstâncias, a rodovia é 

classificada como péssima e ineficiente. 

5 CONCLUSÕES
Este artigo visou analisar e classificar as rodovias que compõem o anel viário do Aeroporto

Governador Aluísio Alves, segundo as normas da CNT- Confederação Nacional de Transportes, a 

fim de identificar potenciais gargalos para o escoamento de cargas e passageiros. Baseado nas 

pesquisas de campo, na observação e na metodologia da CNT foi possível diagnosticar que 75% da 

malha rodoviária do anel viário não apresentam um nível adequado de segurança e no 

desempenho oferecido aos usuários, em razão das condições de pavimentação inadequada, 

resultando na classificação entre regular e péssimo, por apresentar buracos, trincas, 

aprofundamentos dentre outros problemas.  
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Além disso, constatou-se que 50% da sinalização horizontal das vias do anel viário estão 

transmitindo a divisão dos fluxos de veículos, enquanto a outra metade apresenta pintura 

desgasta, gerando grandes riscos ao fluxo de veículos destas vias. Quanto à análise da sinalização 

vertical, que é composta pelas placas e os dispositivos auxiliares, as rodovias condutor garantindo 

a eficácia dos dispositivos de controles, porém apenas 50% destas vias apresentam a visibilidade 

suficiente aos usuários, uma vez que existe vegetação cobrindo a visualização das placas, 

impedindo o cumprimento dos princípios de tráfego da rodovia.   

Portanto, é necessária a readequação das rodovias que atendem à demanda de 

escoamento de cargas do Aeroporto Governador Aluísio Alves, uma vez que este possui grande 

capacidade no fluxo de movimentações de pessoas e cargas. Vale salientar que se tais problemas 

não forem sanados, as vias tornar-se-ão verdadeiros gargalos, ocasionando futuros colapsos 

logísticos, que interferem diretamente no nível de serviço das rodovias e do aeroporto, como 

também na expansão econômica da região.  
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RESUMO 
As atividades relacionadas à saúde são atividades 
complexas que requerem, sobre a cadeia produtiva, 
sequências de ações muito bem definidas para a 
geração de seus “produtos”, (os chamados 
procedimentos; serviços). Cada procedimento 
demanda um mix específico de insumos (bens) e 
processos de trabalho (serviços), cuja composição 
pode variar entre diferentes organizações.  A função 
de servir à população promovendo a saúde com 
completa assistência médica, preventiva, terapêutica 
e curativa, demonstra uma responsabilidade social 

amplamente expressiva, e comportam alto risco 
inerente à sua atividade. O presente trabalho, 
realizado em um Hospital Universitário Federal da 
Região Nordeste, tem por objetivo analisar a atuação 
das operações logísticas nos parâmetros de 
planejamento, operação e controle dos fluxos de 
mercadorias, no almoxarifado da instituição, cujo 
setor alimenta diversas áreas componentes da 
organização, de modo que se estabeleça uma análise 
demonstrativa em que a logística se apresente como 
um fator potencial para suas atividades. 

PALAVRAS-CHAVE: Logística, Gestão de Estoques, Gestão Hospitalar, Estudo de caso

MEANS AND MATERIALS MANAGEMENT ASSESSMENT OF A UNIVERSITY 
HOSPITAL NORTHEAST FEDERAL: THE USE OF LOGISTICS AS TOOL DRIVING 

THE EFFICIENCY OF THE TASKS OF THE WAREHOUSE HOSPITAL 

ABSTRACT
The health-related activities are complex activities 
that require, on the production chain, sequences of 
actions very well defined for generating their 
"products" (so called procedures; services). Each 
procedure requires a specific mix of inputs (goods) 
and work processes (services), whose composition 
may vary between different organizations. The 
function of serving the population by promoting 
health with comprehensive medical care, preventive, 
therapeutic and healing, shows a broadly expressive 

social responsibility, and involve high risk inherent to 
their activity. This work, carried out in a federal 
university hospital in the northeast region, aims to 
analyze the performance of the logistics operations 
in the parameters of planning, operation and control 
of the flow of goods in the warehouse of the 
institution, whose industry feeds various component 
areas of the organization, in order to establish a 
demonstration that the logistic analysis is presented 
as a potential factor for their activities 

KEY-WORDS: Logistics, Inventory Management , Hospital Management , Case Study
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de saúde possui a função de servir à população promovendo à saúde com 
completa assistência médica, preventiva, terapêutica e curativa. Sendo fundamentais à 
comunidade, com grande importância e participação na vida das pessoas, desde o 
nascimento, durante a vida, por motivos de prevenções, cura de doenças ou males que nos 
afetam nas mais variadas formas, até a morte (LIMA GONÇALVES, 1998; MIRANDA et al., 
2007). 

Todavia, as organizações hospitalares, na maioria dos casos, não possuem 
compreensão nítida de almejar a excelência em suas atividades, não estando sensíveis ao 
fato dessa atitude encurtar os ciclos internos, tais como: reduzir filas de espera, a otimizar 
produtividade, melhorar o serviço prestado ao paciente, dentre outros benefícios. Além 
disso, esse ramo assume uma relevante posição no mercado, decorrente de sua função 
econômica e social (SICSÚ et al., 2006).  

Por esse motivo, se faz necessária a atuação da Logística nesse âmbito, pois com essa 
ferramenta diversas áreas e setores podem ser fomentados ao máximo, de modo eficiente e 
eficaz; um desses setores que podemos citar, devido a sua importância, é o estoque, uma 
vez que esse pode se tornar pulmões contra flutuações inesperadas. Por exemplo, para 
desempenhar suas atividades no setor de farmácia, é prescindível o uso seguro e racional 
das medicações prescritas pelo profissional, e ainda de responder à demanda das 
necessidades de tratamento farmacológico dos pacientes hospitalizados, para tanto para 
que a farmácia hospitalar mantenha sob sua guarda os estoques desses produtos, é de suma 
importância que exista uma real conservação e segurança na estocagem dos matériais dessa 
natureza, uma vez que esses podem acarretar e/ou agravar problemas nos pacientes, como 
também, desenvolver novas complicações, podendo causar até a sua morte. Neste sentido, 
o objetivo geral da pesquisa é analisar a utilização das ferramentas logísticas relacionadas ao
setor de almoxarifado, a fim de contribuir e melhorar a gestão do hospital.

Sendo assim, a pesquisa justifica-se por conduzir uma descrição e avaliação da 
competência e relevância do Almoxarifado de um Hospital Universitário da Região Nordeste, 
por meio de um estudo de caso. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Martins (2002), a logística é responsável pelo planejamento, operação e 
controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o 
consumidor. Para que se apresente como uma ferramenta proveitosa, é necessário que se 
estabeleça categoricamente os conceitos fundantes da logística, para que esta vigore êxito 
nas atividades executadas. 

Essas atividades são classificadas em primárias e secundárias. As primárias segundo 
Ballou (1993) são assim consideradas porque ou contribuem com a maior parcela do custo 
total da logística ou são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. 
São elas: transporte, estoque e processamento de pedidos. As secundárias são: 
armazenagem, movimentação de materiais, compras, gestão da informação, embalagem e 
programação do produto.  

2117



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Do ponto de vista da logística, a atividade estoque é dentre os processos que as 
empresas executam a operação que implica significativa cautela e decisões de alto risco e 
impacto, uma vez que sem um estoque adequado, a atividade de marketing poderá detectar 
perdas de vendas e declínio da satisfação dos clientes, segundo Bowersox & Closs (2010). 

“Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, 
materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de 
produção e logística das empresas”. Ballou (2006). Como visto, existem diversos tipos de 
estoques cada um exercendo suas respectivas importâncias dentro da organização. A 
atividade age como o principal ponto estratégico de uma empresa, posto que sua criação foi 
dada para absorver futuros problemas que podem ocorrer na linha de produção de uma 
organização. De acordo com Tubino & Ribeiro (2000). 

O almoxarifado, dentre os tipos de estoque, é um modelo um tanto diferenciado do 
que se tem compreensão, justamente por se tratar de um local devidamente apropriado 
para armazenagem, proteção e conservação de materiais de uso da empresa, em recinto 
coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde 
permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, regidos pela política geral de 
estoques da empresa ou instituição. As ferramentas guardadas no almoxarifado 
correspondem em média por 50% do patrimônio da empresa, desse modo exige ser muito 
bem planejado e administrado, a fim de que seus custos sejam os menores possíveis, 
conforme Paoleschi (2009). 

Para a agilização das atividades, o controle, em particular das funções referentes ao 
almoxarifado, deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual 
seja, recebimento, armazenagem e distribuição. Entre essas etapas, configura-se a 
codificação dos itens recebidos pelo almoxarifado de números e/ou letras, facilitando 
identificação e localização quando o número de itens é volumoso. Além de evitar a confusão 
na identificação dos materiais, Paoleschi (2009). 

Segundo Moura (2005) “o propósito de qualquer armazém é fornecer o material 
certo, na quantidade certa, no lugar certo e no momento certo.” Porém, para que tudo isso 
aconteça faz-se necessário à cadeia de suprimentos trabalhe de forma integrada para 
facilitar o fluxo de materiais dentro do estoque. 

Um bom gerenciamento dos materiais é de suma importância para qualquer empresa 
varejista. Segundo Medeiros (2007) a classificação ABC merece destaque, pois se trata de 
um recurso com frequente utilização na gestão de materiais e, esta determina de forma 
eficaz os itens com maior, média ou menor rotatividade. 

 Classe A: Itens que possuem um alto valor/importância no consumo ou na
fabricação;

 Classe B: Itens que possuem um valor intermediário, porém importante no geral para
a empresa;

 Classe C: Itens de pouco valor, que não detém uma preocupação maior por parte da
empresa.
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Viana& Medeiros (2002) afirmam que o objetivo da administração de materiais é 
determinar quando e quanto adquirir, para repor o estoque. Isto determina que a estratégia 
do abastecimento sempre é acionado pelo usuário. Para tanto, exige-se responsabilidade e 
compreensão de toda a cadeia, para que não se cometa erros. 

Frente a gama de complexidade das atividades logísticas nos diferentes ramos de 
atuação, destacam-se organizações como os hospitais, visto que compreendem a função de 
servir à população promovendo a saúde com completa assistência médica, preventiva, 
terapêutica e curativa, ou seja, uma responsabilidade social amplamente expressiva, 
segundo (LIMA GONÇALVES, 1998; MIRANDA et al., 2007). 

A gestão dessas organizações possui caráter de complexidade ímpar e poucos 
processos industriais são tão complicados quanto os hospitalares. Além de comportarem um 
alto risco inerente à atividade 

(LIMA GONÇALVES, 2002; PORTER; TEISBERG, 2007), lidam com uma população 
heterogênea e com ambientes de intensos fluxos de materiais, informações, profissionais 
com alta qualificação e usuários (ARAÚJO, 2010; LONDOÑO, 2003), e compreendem uma 
intricada sequência de transações ou relacionamentos entre pacientes, prestadores de 
serviços, organizações ligadas à saúde (equipamentos médicos, unidades de nível primário, 
secundário, terciário, laboratórios etc.) e de apoio, como de suprimentos de alimentação, 
materiais de escritório, limpeza e higiene (STILES; MICK; WISE, 2001). 

Apesar dos grandes investimentos, nessas organizações, em pesquisas de 
desenvolvimento em saúde e em todo o setor acadêmico de ciências da vida (SICSÚ et al., 
2006), constatam-se, ainda, várias carências, principalmente no setor público, no que tange 
a um serviço com maior valor agregado ao usuário, gestão administrativa racional e melhoria 
nos aspectos técnicos do serviço (PORTER; TEISBERG, 2007), bem como conhecimento sobre 
as especificidades de seus processos, do planejamento e controle de seus custos totais 
(MIRANDA et al., 2007; VECINA NETO; MALIK, 2007), com uma infraestrutura de 
suprimentos adequada, pois a falta de materiais e medicamentos é uma constante nos 
hospitais (BARBUSCIA, 2009). 

Diante disso, Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2007) e Kim (2007), há empresas 
que já perceberam esse potencial estratégico da logística, mas, no geral, as organizações 
ainda não despertaram para o grau de relevância e poder que a gestão das suas melhores 
práticas competitivas pode provocar aos seus concorrentes, por isso, dá-se a importância 
para a harmonia e sincronia das atividades realizadas, para que estas logrem êxito durante 
todos os processos da sua função produção. 
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Definição de 
Metas 

Revisão 
bibliográfica 

Entrevista + 
visitas técnicas + 
coleta de dados 

Análise dos 
dados 

Resultado obtido 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa, quanto aos objetivos, classifica-se como um estudo exploratório que, 

segundo Hair Jr. et al. (2005), é um tipo de pesquisa orientada para a descoberta de tópicos ainda 

não pesquisados. Quanto aos meios, a pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso no 

almoxarifado de um Hospital Universitário, unidade na região Nordeste, que atua produzindo e 

disseminando conhecimentos na área de saúde. Quanto à abordagem, o artigo foi dividido em 

etapas: Abordagem quantitativa, que teve, como propósito, coletar dados sobre as 

movimentações dos materiais no almoxarifado da organização estudada, quantificando-os para os 

fins pretendidos e abordagem qualitativa, teve como propósito levantar informações 

complementares sobre a gestão do estoque, para tanto, realizou-se uma entrevista com o gestor 

do almoxarifado. Além da entrevista, optou-se por incluir na pesquisa a análise de dados 

documentais e dos relatórios do sistema de informação da organização, referente as 

movimentações de materiais que complementassem as informações necessárias para atingir o 

objetivo formulado. 

. 

4 RESULTADOS 

O Hospital Universitário foi criado em 1909, instituição de médio porte, certificado como 
organização de ensino, oferece para os usuários serviços assistenciais referenciados de média e 
alta complexidade, nas áreas de transplante, cardiovascular, cardiologia, oftalmologia, neurologia, 
obesidade mórbida, dentre outros. A organização possui 201 residentes - distribuídos em 32 
programas, 1.137 alunos de graduação, sendo graduandos de 10 cursos, conta também com 12 
mestrandos e doutorandos. 

A estrutura de governança é formada por um colegiado executivo composto pela 
Superintendência e três gerências: Gerência de Atenção à Saúde, Gerência de Ensino e Pesquisa e 
Gerência Administrativa - responsável pelo gerenciamento e implementação das políticas de 
gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, bem como pela gestão de 

Figura 1: Metodologia da pesquisa 

      .  
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pessoas e da logística e infraestrutura hospitalar, sendo esta última onde a pesquisa será 
realizada.  

O almoxarifado do hospital é dividido em: (a) Central, (b) Nutricional e (c) Farmacêutico, 
cuja administração dos materiais é realizada de forma integrada e com os mesmos procedimentos 
internos e externos. O setor é composto por oito funcionários que realizam atividades específicas: 
recebimento, a guarda e distribuição dos materiais, bem como a administração, controle dos 
recursos e planejamento das necessidades dos materiais, por se tratar de um setor movimentado 
e deter de um baixo número de funcionário, esses não permanecem ociosos.   

O hospital analisado, por pertencer a Rede Federal, não se pôde fornecer informações a 
respeito da área e Layout utilizado pelo almoxarifado da instituição, uma vez que esse possui 
caráter sigiloso. Os dados obtidos foram por meio da observação e ultimação dos pesquisadores, 
entretanto, estima-se que o almoxarifado armazene uma média de 800 tipos de produtos.  

Todas as atividades realizadas pelo almoxarifado recebe a nomenclatura de POP 
(Procedimento Operacional Padrão), que é dividido em três subáreas: Recepção dos materiais, 
Armazenamento e Distribuição. Cada vertente possui uma determinada importância e 
responsabilidade sequenciada e ordenada, que serão descritas a seguir:  

1. Recepção dos materiais: Após o material, que deve estar acompanhado de
documentos hábeis (normalmente a Nota Fiscal), dá entrada no almoxarifado
ocorre à conferência, que objetiva verificar se o produto corresponde om exatidão
à descrição contida na nota fiscal concedida pelo fornecedor, levando em conta os
seguintes critérios: (a) Quantidade, (b) Marca e (c) Características do material, em
seguida, estando conforme, o produto será acolhido pelo almoxarifado ou, quando
for o caso, será solicitado ao setor demandante do material um exame qualitativo,
uma vez que os materiais do hospital possuem natureza específica, por esse motivo,
apenas os profissionais que irão utilizá-los poderão avaliar se o material está
conforme ou não conforme de acordo com suas especificidades;

2. Armazenamento: Logo após a aceitação do material, o assistente administrativo do
almoxarifado cadastra o documento fiscal no sistema de informação utilizado pela
Instituição que é o SIPAC-Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos, interface representada na Figura 2, após esse cadastro o funcionário irá
classificar o material quanto ao seu consumo, se é imediato ou não. Conforme o
caso é produzido pelo sistema o lançamento automático da entrada do material
recebido, o que mantém as fichas de controle eletrônicas individuais de cada
material movimentado. No verso da Nota fiscal (ou outro documento cabível) são
colocados os vistos, pelo chefe administrativo do almoxarifado, a fim de garantir
que o material foi recebido devidamente. Logo após esse processo, o material é
autorizado para a movimentação física, o qual, até então, estava na área de
processamento;
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Figura 2: Interface do SIPAC 

3. Distribuição: Os setores do hospital requisitam os materiais através do SIPAC, o

sistema autoriza o processo de distribuição dos materiais, desde a requisição até a

baixa no estoque, gerando diversos relatórios gerenciais, inclusive de custo. O

almoxarifado preocupa-se em realizar, periodicamente, o confronto das

quantidades solicitadas com o histórico de consumo, a tabela de previsão de

demanda por material e setor e o saldo de estoque, de forma a mensurar a

quantidade a ser atendida. Após ser definido o quantitativo e os materiais a serem

fornecidos é finalizada a requisição no sistema e, em seguida, é impressa duas vias

para o processamento de coleta e preparação do fornecimento, o sistema

automaticamente lança as saídas nas fichas de controle e apropriação da despesa

por centro de custo. Na medida em que os materiais forem retirados, serão

anotados: data, código do setor requerente, quantidade retirada e calculo do novo

saldo final. Na entrega, propriamente dita, é recolhida a assinatura do setor que

solicitou o produto, a fim de certificar o recebimento.

O processo de codificação dos materiais do almoxarifado é realizado por meio do sistema 

de informação utilizado pela instituição, SIPAC. Essa atividade se dá pela seguinte forma: O bem é 

inserido nos registos da empresa, através do sistema, que em seguida gera um código número, 

isto é, composto apenas por números, que irá conter todas as informações necessárias do 

produto; esse método colabora para uma rápida identificação e manuseio dos produtos estocados 

no almoxarifado. Vale salientar que dependendo da natureza do produto alguns podem receber a 

etiqueta metálica de tombamento, por se caracterizarem como carga patrimonial do hospital. 

Por meio do desenvolvimento da pesquisa, pode-se observar que os funcionários do 

almoxarifado possuem conhecimentos e fundamentação na área da Logística, visto que, todas as 
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Confecção da 
Requisitação 
Eletrônica de 

Materiais 

Procedimentos  para 
Separação de 

Materiais 

Procedimentos 
para Recebimento 

dos materiais 

atividades e atribuições do setor são pensadas de maneira estratégica, tendo o foco na redução de 

tempo e custo, um exemplo prático disso está nas na disposição dos materiais armazenados, pois 

os materiais que possuem maior rotatividade encontram-se mais próximos da saída, para que não 

exista desperdício de movimentação. Para calcular essa rotatividade, como também, os custos de 

cada material, o hospital universitário utiliza-se da Curva ABC, que estar representada na Tabela 1.  

F 

Tabela 1: Curva ABC de um Hospital Universitário da Região Nordeste 

Como se pode observar, as maiores porcentagens dos produtos encontram-se na classe C, 

apresentando um maior custo para o hospital, mas esses materiais apresentam baixo valor 

unitário, que somas pela quantidade representam esse significativo resultado.  

Por se tratar de um almoxarifado central, esse estoque possui relações com todos os 

demais setores da instituição, pois os esses solicitam diretamente ao almoxarifado os materiais 

necessários para realizar os procedimentos, realizada pelo sistema de informação e o 

almoxarifado encarrega-se das atividades restantes, a Figura 4 melhor representa os 

Procedimentos Operacionais Padrão do almoxarifado, que todos os setores devem seguir.  

   

Figura 3: Fluxograma ilustrando o elo do almoxarifado e os outros setores 

Uma preocupação evidente do almoxarifado da instituição é o processo de catalogação dos 

produtos estocados, nesses catálogos possuem: o código do produto, uma breve descrição e uma 

foto ilustrando o material, esse documento é totalmente funcional no âmbito do almoxarifado e 

inclusive estar disponível no site da instituição, caso os usuários desejem avaliar os materiais que o 

hospital universitário detém.  

Classe Quantidade de Produtos Porcentagem (%) Consumo (R$) Percentual 

acumulado (%) 

A 87 10,77% 689.476,75 79,91% 

B 174 21,53% 129.830,34 15,05% 

C 547 67,70% 43.484,65 5,04% 

Total 808 100% 862.791,74 100,00% 
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4 CONCLUSÃO 

Após a realização da pesquisa, pôde-se avaliar o cenário Logístico em que o setor de 
almoxarifado da instituição se encontra, concluindo que essa ferramenta encontra-se atuante 
nesse setor, uma vez que o almoxarifado preocupasse em desempenhar um papel importante 
para a organização, de forma eficiente e eficaz. Por esse motivo, suas atividades são planejadas de 
modo a reduzir o desperdício de custo e tempo. Essa preocupação se dá pelo fato do almoxarifado 
interferir significativamente na cadeira Logística do hospital e nas atividades nos demais setores, 
pois esses são diretamente dependentes do bom despenho do mesmo. Sabendo disso, os 
funcionários desse setor preocupam-se em utilizar métodos e instrumentos logísticos- citados 
anteriormente no decorrer do trabalho, a fim de reduzir e/ou eliminar erros, podendo ser: atraso 
na entrega dos materiais solicitados, almoxarifado mal abastecido, incertezas de comunicação, 
gerência precária dos materiais estocados, dentre outros problemas que podem vir a surgirem. 

Por meio das visitas e observações que foram necessárias para a realização dessa pesquisa, 
constatou-se que a Logística apesar de ser utilizada, essa não é totalmente aproveitada 
devidamente pelo setor, uma vez que foram notadas pequenas falhas e défices, que se sanados 
podem aperfeiçoar operações que geram significativas mudanças em diversos aspectos e setores 
da instituição Federal. 

Por fim, podemos concluir que ferramentas administrativas e gerenciais podem auxiliar no fluxo e na 
gestão de estoques dentro das organizações, vale salientar que é de suma importância que essa questão 
essa discutida, a fim de fomentar essa área de estudo, uma vez o estoque é um setor primordial para que 

as empresas logrem êxito no mercado atual. No contexto hospitalar essa questão tornasse ainda 
mais importante, pois trata-se de uma organização que possui uma responsabilidade social 
amplamente expressiva, em outras palavras, sua função é servir à população promovendo a saúde 
com completa assistência médica, preventiva, terapêutica e curativa, comportando alto risco 
inerente à sua atividade, salientando a real importância da atuação da Logística, pois essa pode 
diminuir significativamente erros em processos; aumento no nível de serviço da instituição, 
resultando uma maior satisfação de seus usuários, além de  dá subsídio para que a empresa atue 
em um novo patamar competitivo e se destaque no campo de atuação.  
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1 INTRODUÇÃO 

A plataforma Arduino, criada em 2005, é constituída

de circuito impresso. Tem como público alvo as pessoas que desejam criar protótipos de

eletrônica, objetos ou ambientes interativos. A placa pode receber sinais dos mais variados tipos

de sensores em suas entradas e pode i

outros atuadores. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino realizando a tarefa de

controle e monitoramento de temperatura de um ambiente de baixo custo utilizando a Lógica

Fuzzy. Um sistema térmico de baixo custo e em escala reduzida foi montado para realização de

ensaios experimentais. A modelagem matemática do sensor de temperatura e a descrição dos

demais componentes são apresentados também.

A motivação inicial deste trabal

poderem acompanhar a temperatura de um determinado ambiente. A aplicação da Lógica

permitiu uma evolução gradual da temperatura, de forma econômica, uma vez que sistema

consumiu energia sem desperdício.

Como contribuição pretende

Yourself” (DIY) para construção de alguns itens, reaproveitamento ou reuso de componentes. E

por fim, integrar materiais de disciplinas distintas como Instrumentação

Microcontroladores e Eletrônica Analógica.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Lógica Fuzzy 

Em 1965, o professor Lofit

jornal acadêmico “Information and

nova teoria de conjuntos, onde segundo Feitosa citado

2004), a passagem da pertinência para a não pertinência fosse feita de uma forma lenta e gradual

e não abrupta como na teoria usual de conjuntos. Assim

ou difuso). 

Na teoria de Sistemas de Controle, u

ação esquematizada pelos seguintes elementos

2002): Fuzzificador ou Codificador

de decisões); e Defuzzificador ou Decodificador

Instit
d
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A plataforma Arduino, criada em 2005, é constituída basicamente por uma pequena placa

de circuito impresso. Tem como público alvo as pessoas que desejam criar protótipos de

eletrônica, objetos ou ambientes interativos. A placa pode receber sinais dos mais variados tipos

de sensores em suas entradas e pode interagir com sua vizinhança acionando luzes, motores ou

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino realizando a tarefa de

controle e monitoramento de temperatura de um ambiente de baixo custo utilizando a Lógica

. Um sistema térmico de baixo custo e em escala reduzida foi montado para realização de

ensaios experimentais. A modelagem matemática do sensor de temperatura e a descrição dos

demais componentes são apresentados também. 

A motivação inicial deste trabalho foi propor uma maneira das pessoas em uma residência

poderem acompanhar a temperatura de um determinado ambiente. A aplicação da Lógica

permitiu uma evolução gradual da temperatura, de forma econômica, uma vez que sistema

erdício. 

Como contribuição pretende-se difundir a filosofia do “Faça Você Mesmo” ou “Do It

Yourself” (DIY) para construção de alguns itens, reaproveitamento ou reuso de componentes. E

por fim, integrar materiais de disciplinas distintas como Instrumentação

Microcontroladores e Eletrônica Analógica. 

 

Em 1965, o professor Lofit Asker Zadeh da Universidade de Berkeley (USA) publicou no

and Control” o trabalho intitulado “Fuzzy sets

nova teoria de conjuntos, onde segundo Feitosa citado (BILOBROVEC, MARÇAL e KOVALESKI,

, a passagem da pertinência para a não pertinência fosse feita de uma forma lenta e gradual

e não abrupta como na teoria usual de conjuntos. Assim, surgiram os Conjuntos

Na teoria de Sistemas de Controle, um controlador baseado em Lógica

o esquematizada pelos seguintes elementos constituintes (FILHO, GOSMANN e BAUCHSPIESS,

ou Codificador; Regras (base de conhecimento); Inferência (l

ou Decodificador. Esta estruturapode ser visualizada na

basicamente por uma pequena placa 

de circuito impresso. Tem como público alvo as pessoas que desejam criar protótipos de 

eletrônica, objetos ou ambientes interativos. A placa pode receber sinais dos mais variados tipos 

nteragir com sua vizinhança acionando luzes, motores ou 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino realizando a tarefa de 

controle e monitoramento de temperatura de um ambiente de baixo custo utilizando a Lógica 

. Um sistema térmico de baixo custo e em escala reduzida foi montado para realização de 

ensaios experimentais. A modelagem matemática do sensor de temperatura e a descrição dos 

ho foi propor uma maneira das pessoas em uma residência 

poderem acompanhar a temperatura de um determinado ambiente. A aplicação da Lógica Fuzzy 

permitiu uma evolução gradual da temperatura, de forma econômica, uma vez que sistema 

se difundir a filosofia do “Faça Você Mesmo” ou “Do It 

Yourself” (DIY) para construção de alguns itens, reaproveitamento ou reuso de componentes. E 

por fim, integrar materiais de disciplinas distintas como Instrumentação Eletrônica, 

Zadeh da Universidade de Berkeley (USA) publicou no 

Fuzzy sets”. Ele propôs uma 

(BILOBROVEC, MARÇAL e KOVALESKI, 

, a passagem da pertinência para a não pertinência fosse feita de uma forma lenta e gradual 

, surgiram os Conjuntos Fuzzy (nebuloso 

gica Fuzzy pode ter sua 

(FILHO, GOSMANN e BAUCHSPIESS, 

ncia (lógica de tomada 

. Esta estruturapode ser visualizada na Figura 1. 
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O fuzzificador tem por função transformar os valores numéricos das entradas em suas

respectivas variáveis linguísticas.

A base de dados fornece de

do controlador e sua estratégia usada, geralmentefornecida por pessoas especialistas no sistema

A inferência tem por característica transformar os valores linguísticos de entrada, junto

com as regras, em valores linguísticos de saída.

O defuzzificador tem por objetivo traduzir os valores linguísticos de saída, inferidos pelas

regras, em valores numéricos de saída, utilizáveis numa ação de controle concreta no mundo real.

Em resumo, uma grande vantagem da L

de esses controladores comport

pessoas utilizam para inferir conclusões baseadas em

Simões 1999). 

2.2 Sensor de Temperatura

No projeto foi utilizado um termistor

semicondutor de baixo custo e que diminui sua resist

temperatura. Tem como vantagem a medi

sensor uma característica não-linear, conforme a

a Erro! Fonte de referência não encontrada.

a) 
Figura 2: Sensor de Temperatura Utilizado
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Figura 1: Blocos do Controlador Fuzzy.

tem por função transformar os valores numéricos das entradas em suas

respectivas variáveis linguísticas.  

A base de dados fornece definições numéricase a base de regras caracteriza os objetivos

gia usada, geralmentefornecida por pessoas especialistas no sistema

A inferência tem por característica transformar os valores linguísticos de entrada, junto

linguísticos de saída. 

tem por objetivo traduzir os valores linguísticos de saída, inferidos pelas

regras, em valores numéricos de saída, utilizáveis numa ação de controle concreta no mundo real.

Em resumo, uma grande vantagem da Lógica Fuzzy implementada nos controladores, é a

comportem-se conforme o raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as

pessoas utilizam para inferir conclusões baseadas em informações que elas já conhecem

Sensor de Temperatura NTC 

No projeto foi utilizado um termistor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo),

de baixo custo e que diminui sua resistência elétrica com o aumento da

como vantagem a medição de variação rápida de temperatura

linear, conforme a Erro! Fonte de referência não encont
Erro! Fonte de referência não encontrada.(b) mostra o sensor NTC utilizado neste projeto.

b) 
: Sensor de Temperatura Utilizado – a) Curva Característica do Sensor; b) Semicondutor

tem por função transformar os valores numéricos das entradas em suas 

a base de regras caracteriza os objetivos 

gia usada, geralmentefornecida por pessoas especialistas no sistema. 

A inferência tem por característica transformar os valores linguísticos de entrada, junto 

tem por objetivo traduzir os valores linguísticos de saída, inferidos pelas 

regras, em valores numéricos de saída, utilizáveis numa ação de controle concreta no mundo real. 

nos controladores, é a 

isto é, o processo que as 

informações que elas já conhecem (Shaw & 

ciente de Temperatura Negativo), 

trica com o aumento da 

mperatura, isso confere ao 

Erro! Fonte de referência não encontrada.(a). Já

utilizado neste projeto.

a) Curva Característica do Sensor; b) Semicondutor NTC. 
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Um circuito divisor de tens

uma tensão mensurável pela placa Arduino. Na

permitiu que um aumento de temperatura implicasse no

�� � ��� ∙ � ��
�� 	 �
��



A saída do divisor de tens

receber essa tensão precisou calcular a resist

�
�� � ��� ∙ ���
��

 � ��

De posse do valor de resist

sistema em Kelvin. A relação entre resist

de Steinhart-Hart, conforme Eq.(

���� � 1
� 	 � ∙ ln��
��� 	 � ∙ �ln

onde: � � 0,001129148, � � 0,
Por fim, a conversão de temperatura de Kelvin para graus Celsius é dada pela

���� � ���� � 273,15

De posse desses coeficientes foi poss

Arduino capaz de converter a tens

depois determinar a temperatura em Kelvin e por

em graus Celsius, conforme Código 1

//Conversao da leitura do sensor em temp

sensorRead=analogRead(A0);// le porta A0

V0=sensorRead*0.0048875855;

Rntc=(5*300/V0)-300;// RNTC=(Vcc*R1/Vin)

b1=log(Rntc);// LN(RNTC) 

b1=0.000234125*b1;// b*LN(RNTC)

c1=log(Rntc);// LN(RNTC) 

c1=0.0000000876741*c1*c1*c1

tempK=0.001129148+b1+c1;// 

O cálculo da temperatura acontece a cada 1,0 segundo. Seu valor é necessário para

determinar a porcentagem de tensão
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circuito divisor de tensão foi escolhido para converter a resistência do sensor

vel pela placa Arduino. Na configuração escolhida, o divisor de tensã

que um aumento de temperatura implicasse no aumento de tensão 

da do divisor de tensão �� foi conectada à entrada analógica A0 do

o precisou calcular a resistência �
��, pela Eq.(2).

De posse do valor de resistência �
�� foi possível determinar a temperatura atual do

o entre resistência e temperatura no sensor NTC

(3). 

ln ��
����$

,000234125 e � � 0,0000000876741.

Por fim, a conversão de temperatura de Kelvin para graus Celsius é dada pela

cientes foi possível implementar o trecho de c

capaz de converter a tensão fornecida pelo sensor NTC, calcular a resist

temperatura em Kelvin e por fim, converter de Kelvin para uma temperatura

Código 1. 

//Conversao da leitura do sensor em temp 

// le porta A0 

;// converte p/ volt 

// RNTC=(Vcc*R1/Vin)-R1 

// b*LN(RNTC) 

c1;// c*(LN(RNTC)^3) 

// a+b*LN(RNTC)+c*(LN(RNTC)^3)

Código 1: Trecho de Código para Arduino.

O cálculo da temperatura acontece a cada 1,0 segundo. Seu valor é necessário para

determinar a porcentagem de tensão que será aplicada na lâmpada. 

ncia do sensor NTC em 

ção escolhida, o divisor de tensão 

o ��, dada pela Eq. (1).

(1) 

gica A0 do Arduino e este ao 

(2) 

vel determinar a temperatura atual do

NTC é dada pela equação 

(3) 

Por fim, a conversão de temperatura de Kelvin para graus Celsius é dada pela Eq. (4). 

(4) 

o trecho de código fonte para 

calcular a resistência �
��,

m, converter de Kelvin para uma temperatura 

O cálculo da temperatura acontece a cada 1,0 segundo. Seu valor é necessário para 
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2.3 Plataforma Arduino 

Surgiu em 2005, no Interaction Design Institute

professor chamado Massimo Banzi. Ele se deparou com dois desafios:

programação para seus alunos de

mercado. Ao discutir esse problema com David Cuartielles

o Arduino.

Segundo Banzi et. al (200

protótipos de eletrônica.  É uma placa de circuito impresso com

entradas analógicas para utilização com sensores

ATMega328; e conversor USB <> Serial

seu ambiente integrado de desenvolvimento

IDE) baseado em Processing, que

Neste projeto foi utilizado um

Atmega2560. Ela conta com 54 pinos digitais

MHz, entrada USB, entrada de alimentação, soquete de comunicação ICSP e um botão reset.

3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

3.1 Montagem do Protótipo

A montagem do sistema proposto começou pelo ambiente fechado em escala reduzida.

Foi reaproveitada uma caixa de papelão (33 x 21 x 12 cm), onde fo

para uma lâmpada incandescente de 220 V/60 W e

de temperatura NTC, conforme Figura

I
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Interaction Design Institute na cidade de Ivrea, na Itália, com um

Banzi. Ele se deparou com dois desafios: 

seus alunos de design; e a inexistência de placas baratas disponíveis no

esse problema com David Cuartielles, eles decidiram criar sua placa própria,

l (2005) o Arduino é uma plataforma desenvolvida para criação de

protótipos de eletrônica. É uma placa de circuito impresso com entradas e

para utilização com sensores; pinos de alimentação; microcontrolador

ATMega328; e conversor USB <> Serial. Para programar uma placa Arduino é necessário utilizar

de desenvolvimento (do inglês, Integrated Development

que utiliza uma linguagem baseada em Wiring. 

Neste projeto foi utilizado um Arduino  Mega 2560, uma placa com o microcontrolador

54 pinos digitais, 16 pinos analógicos, 4 portas seriais

, entrada USB, entrada de alimentação, soquete de comunicação ICSP e um botão reset.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

do Protótipo 

A montagem do sistema proposto começou pelo ambiente fechado em escala reduzida.

Foi reaproveitada uma caixa de papelão (33 x 21 x 12 cm), onde foi colocada

a lâmpada incandescente de 220 V/60 W e uma base retangular para instalação do sensor

Figura 3.  

Figura 3: Ambiente em Escala Reduzida.

na cidade de Ivrea, na Itália, com um 

Banzi. Ele se deparou com dois desafios: ensinar eletrônica e 

; e a inexistência de placas baratas disponíveis no 

ecidiram criar sua placa própria, 

Arduino é uma plataforma desenvolvida para criação de

entradas e saídas digitais; 

; pinos de alimentação; microcontrolador 

Para programar uma placa Arduino é necessário utilizar 

Development Environment ou 

placa com o microcontrolador 

portas seriais, um cristal de 16 

, entrada USB, entrada de alimentação, soquete de comunicação ICSP e um botão reset. 

A montagem do sistema proposto começou pelo ambiente fechado em escala reduzida. 

i colocada uma base branca 

base retangular para instalação do sensor 
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A fiação que vem da tomada elétrica

seguida, a fiação que vai para lâmpada foi conectada ao borne 2. E por fim,os

vem da placa Arduino foram ligados no borne 3

esquema elétrico de montagem da placa

a) 
Figura 4: Placa Dimmer para Controle de Brilho da Lâmpada

A Figura 5 mostra todo o sistema proposto montado. Nela é poss

conexões de todas as partes apresentadas anteriormente e presença d

controlar todo o sistema, como também, para produzir os gráficos de temperatura

O funcionamento da placa

em dois vídeos publicados na Internet.

seguinteendereço http://youtu.be/5YWZ

endereço http://youtu.be/407Hmb84KAM
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que vem da tomada elétrica foi ligada ao borne de força 1

a fiação que vai para lâmpada foi conectada ao borne 2. E por fim,os

vem da placa Arduino foram ligados no borne 3 da placa dimmer, conforme

esquema elétrico de montagem da placa dimmer pode ser visualizado na Figura

b) 
para Controle de Brilho da Lâmpada - a) Conexões Elétricas

mostra todo o sistema proposto montado. Nela é poss

conexões de todas as partes apresentadas anteriormente e presença d

controlar todo o sistema, como também, para produzir os gráficos de temperatura

Figura 5: Sistema em Escala Reduzida Proposto.

funcionamento da placa dimmer no controle de brilho da lâmpada

em dois vídeos publicados na Internet. O primeiro vídeo pode ser visualizado pelo

http://youtu.be/5YWZ-cRxhy0 eo segundo vídeo foi publicado no seguinte

http://youtu.be/407Hmb84KAM. 

1da placa dimmer. Em 

a fiação que vai para lâmpada foi conectada ao borne 2. E por fim,os fios de controleque 

conforme a Figura 4(a). O 

Figura 4(b). 

Conexões Elétricas; b) Esquema Elétrico.

mostra todo o sistema proposto montado. Nela é possível observar as 

conexões de todas as partes apresentadas anteriormente e presença de um netbook para 

controlar todo o sistema, como também, para produzir os gráficos de temperatura versus tempo. 

no controle de brilho da lâmpada pode ser visualizada 

deo pode ser visualizado pelo 

deo foi publicado no seguinte 
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3.2 Controlador Inteligente

O controlador foi configurado com uma variável de entrada e uma variável de

variável de entrada foi chamada de

mosta o conjunto Fuzzy gerado, onde os valores lingu

medbaixo, setpoint, medalta e alta.

A variável de saída foi chamada de

instalado na placa dimmer. Esta vari

ms. Lembrando que um tempo menor

com isso um brilho maior. A 

linguísticos foram de: zero a oito

O Bloco de Regras produzido

da variável de entrada. Essas regras foram organizadas

I
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Controlador Inteligente Fuzzy 

O controlador foi configurado com uma variável de entrada e uma variável de

foi chamada de temper e foi definida com valores de 20 a 60 º

gerado, onde os valores linguísticos possíveis para 

alta e alta. 

Figura 6: Variável de Entrada temper.

da foi chamada de output e representou o tempo

. Esta variável controlou o tempo para ligar o TRIAC,

. Lembrando que um tempo menor de disparo representa um tempo maior da lâmpada ligada e

Figura 7 apresenta o conjunto Fuzzy gerado, onde os valores

zero a oito. 

Figura 7: Variável de Saída output.

O Bloco de Regras produzido possuiu 5 regras, de maneira a cobrir todas as combina

de entrada. Essas regras foram organizadas na Figura 8. 

Figura 8: Regras Fuzzy Utilizadas.

O controlador foi configurado com uma variável de entrada e uma variável de saída. A 

20 a 60 ºC. A Figura 6

 temper foram: baixo, 

tempo de disparo do TRIAC 

tempo para ligar o TRIAC, que variou de 0 a 8 

aior da lâmpada ligada e 

gerado, onde os valores 

maneira a cobrir todas as combinações 
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Para a máquina de infer

mínimo [min] e como agregaçã

utilizando a média da pertinência máxima (do inglês,

4 RESULTADO EXPERIMENTAL E DISCUSSÃO

Para comprovação do funcionamento do controle

temperatura versus tempo, com base nos dados

Figura 9 mostra a evolução da temperatura com o controle

escolhida foi de 35 ºC durante todo o ensaio de

Outro detalhe sobre o gráfico é que a temperatura real do sistema foi identificada pela

cor azul, enquanto que a cor vermelha mostra a média móvel da temperatura. A média móvel foi

utilizada com o objetivo de sua

diminuir os ruídos de leitura. 

Figura 9: Resposta da Temperatura Utilizando o Controlador Inteligente

Com base no gráfico apresentado é possível visualizar o

Fuzzy proposto. Estratégia de controle esta que pode ser embarcada na placa Arduino por meio de

estruturas condicionais IF ... THEN, de baixo custo computacional e de grande

for necessário controlar grandezas de evolução lenta como a temperatura ou o nível de um

tanque, por exemplo. O que não requer grandes aparatos tecnológicos.
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quina de inferência foi usada a Mamdani, que utiliza como implica

ção a sua co-norma máximo [max]. A defuzzificação

ência máxima (do inglês, Mean of Maximum – MoM)

RESULTADO EXPERIMENTAL E DISCUSSÃO 

Para comprovação do funcionamento do controle Fuzzy foi produzido um

com base nos dados capturados pela porta Serial da placa Arduino.

temperatura com o controle inteligente funcionando. A referência

todo o ensaio de aproximadamente 600 segundos ou 10 minutos.

Outro detalhe sobre o gráfico é que a temperatura real do sistema foi identificada pela

cor azul, enquanto que a cor vermelha mostra a média móvel da temperatura. A média móvel foi

utilizada com o objetivo de suavizar as oscilações de temperatura do sistema, como também,

Resposta da Temperatura Utilizando o Controlador Inteligente

Com base no gráfico apresentado é possível visualizar o pleno funcionamento do

de controle esta que pode ser embarcada na placa Arduino por meio de

estruturas condicionais IF ... THEN, de baixo custo computacional e de grande

ezas de evolução lenta como a temperatura ou o nível de um

tanque, por exemplo. O que não requer grandes aparatos tecnológicos. 

Mamdani, que utiliza como implicação a t-norma 

defuzzificação foi calculada 

MoM). 

produzido um gráfico de 

capturados pela porta Serial da placa Arduino. A 

funcionando. A referência 

aproximadamente 600 segundos ou 10 minutos. 

Outro detalhe sobre o gráfico é que a temperatura real do sistema foi identificada pela 

cor azul, enquanto que a cor vermelha mostra a média móvel da temperatura. A média móvel foi 

vizar as oscilações de temperatura do sistema, como também, 

Resposta da Temperatura Utilizando o Controlador Inteligente Fuzzy.

pleno funcionamento do controle 

de controle esta que pode ser embarcada na placa Arduino por meio de 

estruturas condicionais IF ... THEN, de baixo custo computacional e de grande aplicabilidade onde 

ezas de evolução lenta como a temperatura ou o nível de um 
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5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a placa Arduino

que possui 01 microcontrolador Atmega

Lógica Fuzzy, proposta em 1965, permite dotar os computadores de raciocínio dedutivo, o mesmo

utilizado pelo ser humano para concluir sobre algo com base nas informações disponíveis.

O trabalho também mostrou a montagem de um ambiente fechado em escala reduzida e

de baixo custo, com o objetivo de transformá

redor de uma lâmpada foi medida por um sensor

essa informação o Arduino conseguiu controlar o acionamento d

placa dimmer. Esta alterou o brilho da lâmpada de forma a alterar a temperatura do sistema.

Como aplicação um controlador inteligente

de temperatura foram capturadas da

de 35 ºC foi alcançada depois aproximadamente 150 s e mantida em torno desse valor até

terminar o ensaio em 600 s. 
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, proposta em 1965, permite dotar os computadores de raciocínio dedutivo, o mesmo
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REVITALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES PARA O LABORATÓRIO DE TRATAMENTO DE MINERIOS DO 

CURSO DE MINERAÇÃO DO IFRN – CNAT CENTRAL 

RESUMO 

Para melhorar a qualidade do ensino e viabilizar o 
cumprimento do conteúdo programático, bem como 
da atualização das disciplinas do Módulo de 
Tratamento de Minérios, do curso de Mineração do 
IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte), torna-se 
necessário e imprescindível a Normatização do 
Laboratório de Tratamento de Minérios sobre as 
Rotinas de Segurança do Trabalho a fim de se evitar 
acidentes, principalmente reforçando a 
aprendizagem dos conteúdos que dizem respeito a 

Segurança do Trabalho, Cominuição e Classificação, 
Concentração Mineral e Mineração e Meio Ambiente. 
A participação do IFRN na formação de TÉCNICOS EM 
MINERAÇÃO é fundamental para um competente 
desempenho profissional de seus formandos. Por 
este motivo o presente trabalho, visa integrar e 
articular a melhor aprendizagem dos alunos através 
do permanente desenvolvimento de competências e 
habilidades na execução de atividades relacionadas à 
exploração e extração de bens minerais. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, laboratório, tratamento de minérios. 

REVITALIZATION AND IMPLEMENTATION OF ACCIDENT PREVENTION OF 
PATTERNS FOR LABORATORY IFRN MINING COURSE MINING TREATMENT - 

CNAT CENTRAL 
ABSTRACT 

To improve the quality of education and 

enable compliance with the program content, as well 

as update the disciplines of mining treatment 

module, the course of the Mining IFRN (Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte), makes If necessary and 

indispensable the Standardization of mining 

treatment Laboratory on Occupational Safety 

routines in order to avoid accidents by reinforcing the 

learning of the contents that relate to Safety, 

Comminution and Classification, Mineral and Mining 

and Concentration Environment. The participation of 

IFRN in forming TECHNICAL MINING is critical to a 

competent professional performance of its graduates. 

For this reason the present work aims to integrate 

and articulate better student learning through the 

ongoing development of skills and abilities in the 

execution of activities related to exploration and 

extraction of mineral assets. 

KEY-WORDS: IFRN, laboratory, treatment of ores 

MEYER, M.F.1, GOMES, Y.S. 2, 
1Professor - IFRN. mauro.meyer@ifrn.edu.br 

3Aluno - IFRN. Ysgomes98@gmail.com 

2135



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1   INTRODUÇÃO 
      Os bolsistas fizeram preliminarmente um levantamento do Laboratório de 

Tratamento de Minérios sendo identificados os aspectos do antes e depois da avaliação in 
loco das condições gerais do laboratório. Será apresentado aqui neste relatório parcial a 
descrição das etapas do cronograma que já foram executadas e as que ainda estão sendo 
implementadas.  Os bolsistas fizeram uma pesquisa de como são as principais rotinas básicas 
de segurança do trabalho utilizadas no laboratório. Este relatório tem como objetivo 
fornecer um guia geral e regras básicas consideradas mínimas para o funcionamento seguro 
do Laboratório de Tratamento de Minérios. 

1. Proteger os técnicos, alunos e professores de riscos e acidentes de laboratório.
2. Definir as responsabilidades do Bolsista e do pessoal técnico para o funcionamento

seguro do laboratório.
3. Fornecer um padrão de boas práticas de segurança do laboratório.

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PRINCÍPIOS GERAIS 

As Boas Práticas do Laboratório exigem que cada bolsista, técnico de laboratório, 

professor, aluno ou visitante observem o seguinte ao utilizar as dependências dos mesmos: 

1. Não consumir alimentos e bebidas no laboratório.

2. Usar os equipamentos do laboratório apenas para seu propósito designado.
3. Assegurar-se que o bolsista do laboratório esteja informado de qualquer condição de

falta de segurança.
4. Conhecer a localização e o uso correto dos equipamentos de segurança disponíveis.
5. Determinar causas de risco potenciais e as precauções de segurança apropriadas

antes de começar a utilizar novos equipamentos ou implantar novas técnicas no
laboratório e confirmar se existem condições e equipamentos de segurança
suficientes para implantação do novo procedimento.

6. Evitar perturbar ou distrair quem esteja realizando algum trabalho no laboratório.
7. Verificar que tanto alunos quanto visitantes estejam equipados com os

equipamentos de segurança apropriados.
8. Assegurar que todos os agentes que ofereçam algum risco estejam rotulados e

estocados corretamente.
9. Consultar os dados de segurança existentes antes de utilizar reagentes químicos com

os quais não esteja familiarizado e seguir os procedimentos apropriados ao manusear
ou manipular agentes perigosos.

10. Seguir os procedimentos de descarte adequados para cada reagente ou material de
laboratório.

11. Nunca pipetar ou sugar diretamente com a boca materiais biológicos, perigosos,
cáusticos, tóxicos, radioativos ou cancerígenos.
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Figura 1 – Procedimentos e condutas observadas em ambiente escolar no IFRN – 

Campus Natal Central. 

2.2   EQUIPAMENTO PESSOAL DE PROTEÇÃO – GERAL 

No laboratório deve-se usar equipamento de proteção pessoal apropriado aos riscos 

existentes. O pessoal de laboratório deve sempre consultar o supervisor com relação ao 

equipamento de proteção específico para cada laboratório. Deve se usar os seguintes 

Equipamentos de Segurança; Luvas, Botas ou sapato, Óculos, Jaleco e Máscara Respiratória. 
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Figura 2 – Sinalização dos EPI´s utilizados em laboratórios

1. Utilizar proteção apropriada para os olhos sempre quando necessário.
2. Usar outros equipamentos de proteção conforme for necessário.
3. Não usar cabelo solto, quando for longo.
4. Lavar as mãos ao final dos procedimentos de laboratório e remover todo o

equipamento de proteção incluindo luvas e aventais.
5. Não utilizar os fornos de micro-ondas ou as estufas dos laboratórios para aquecer

alimentos.
6. Aventais e luvas utilizados no laboratório que possam estar contaminados com

materiais tóxicos ou patogênicos não devem ser utilizados nas áreas de café, salas de
aula ou salas de reuniões.

7. Antes de sair do laboratório, lavar sempre as mãos para minimizar os riscos de
contaminações pessoais e em outras áreas.

8. No laboratório sempre devem existir locais para a lavagem das mãos com sabonete
ou detergente apropriado e toalhas de papel descartáveis.

Figura 3 – Sinalização dos EPI´s utilizados em laboratórios 

2.3   SAÚDE E HIGIENE  
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2.4 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO  DO LABORATÓRIO 

Foram realizadas mudanças no laboratório no dia 30/10/2014 pela observação de 

que necessita-se de uma melhor organização com o objetivo de facilitar as pesquisas e o 

ambiente de trabalho. Com isso foram divididos os materiais em 5 bancadas: 

Bancada 1: 
Ficaram os materiais somente de balanças de precisão. 
Bancada 2: 
Ficaram os materiais de plásticos e vidros. 
Bancada 3: 
Ficaram apenas as peneiras. 
Bancada 4: 
Ficaram as formas e porcelanatos. 
Banca 5: 
Ficaram os equipamentos de segurança (Epi’s). 

Figura 4 – Organização das bancadas da sala de análises. 

Observações: 
É de extrema importância para o local, as utilizações de SINALIZAÇÃO e limpeza pois 

não adianta obter a divisão do material, se no local não estiver nenhuma sinalização, 
consequentemente as pessoas envolvidas não irão saber encontrarem o que precisa e 
voltará a mesma desorganização de antes. É muito importante observar a funcionalidade das 
máquinas e equipamentos que estão presente no laboratório. Principalmente para o bem 
estar e segurança de todos. 
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Figura 5 – Organização dos equipamentos de proteção individual EPI´s. 

Sugestões: 
Para melhor situar a localização do laboratório pode-se dar uma visibilidade maior 

para a sala, como na sinalização da porta: Sala de análises, Sala de peneiramento e Sala de 
pesquisa. Foi realizada no ar-condicionado que se encontrava com um pequeno vazamento 
de água e logo abaixo dele uma substância bastante suspeita, podendo causar algum 
problema futuro. 

Então para a solução provisória foi necessário a utilização de uma mangueira 
encaminhado a água para distante desse material. Porém será necessário realizar um 
planejamento para solucionar de vez esse problema e não deixar que ele venha a acarretar 
futuramente. 

2.5   PESQUISA SOBRE SINALIZAÇÕES 

Sinalização é o conjunto de estímulos que informam um indivíduo sobre a melhor 
conduta a tomar perante determinadas circunstâncias e situações importantes. As NR –  
Normas Regulamentadoras são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho. Foram 
criadas e devem ser observadas a fim de promover saúde e segurança do trabalho na 
empresa. As NR existem também para nos ensinar como cumprir a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e para detalhar a CLT. 

As NR’s (Normas Regulamentadoras), relativas à segurança e saúde ocupacional, são 
de observância obrigatória para toda a empresa ou instituição que admitem empregados 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso também inclui empresas privadas e 
públicas que tem funcionários regidos pela CLT, órgãos públicos da administração direta e 
indireta, bem como, também os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário que tem 
funcionários regidos pela CLT, fonte NR 1 item 1.1.1. 

As cores utilizadas para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim 
de indicar e advertir sobre riscos existentes, identificar equipamentos de segurança, 
delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases, 
devem atender ao indicado na Norma Regulamentadora 26 e atender os dispostos das 
normas técnicas oficiais.  
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Figura 6 – Rotulagem de advertência da utilização de produtos químicos. 

3 METODOLOGIA: COLETA DE DADOS DAS ROTINAS 
Nesta fase foi feito um levantamento não só escrito, mas de registros de fotos dos 

ambientes diversos do laboratório ao qual contribui para um diagnóstico mais preciso sobre 
a situação geral do Laboratório. 

Figura 7 – Má armazenagem de produtos químicos e amostras. 

4   SITUAÇÃO GERAL DO LABORATÓRIO
 

O laboratório apresenta vários problemas de ordem estrutural além de problemas de 
ordem de segurança, meio ambiente e elétricos. Ele deverá passar por uma reforma por 
completo além de melhorias no sistema de ventilação e sinalizações que já estão sendo 
implementadas em alguns ambientes do laboratório. 
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Figura 8 – Problemas de ordem estrutural do laboratório.

As medidas de revitalização já estão sendo implementadas em alguns ambientes mas 
a parte de estrutura física e ventilação requer a participação de outras medidas que vão 
além do que foi proposto pelo projeto como licitações para reforma estrutural e melhor 
estudo do sistema de ventilação a ser disponibilizada no laboratório como um todo. Ou seja 
o laboratório terá que ser derrubado e posteriormente reconstruído no mesmo local pois as
reformas não são viáveis do ponto de vista econômico.
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TECPULSE – ANÁLISE DA SAÚDE PELO PULSO  

J. M. A. Nunes, L. B. de Sena, L. M. G. Duarte e P. I. A. Nascimento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Zona Norte 
E-mail: jackmatheus4@gmail.com; laviniabotelho1999@hotmail.com; gomesluciana13@yahoo.com.br

RESUMO 

O envelhecimento da população brasileira em 
conjunto com o aumento da expectativa de vida é um 
fenômeno universal. De acordo com projeções das 
Nações Unidas, a população idosa aumentará de 3,1%, 
em 1970, para 19% em 2050 e isso leva a diversos 
problemas sociais. Um deles é o abandono desta 
população por parte de familiares, como também a 
falta de aceitação de auxílios por parte dos idosos, que 
muitas vezes preferem morarem sozinhos, a ter a 
companhia de cuidadores ou até familiares. A vida 
idosa também traz algumas doenças que se não 

percebidas e tratadas com urgência podem acarretar 
em grandes sequelas, inclusive o óbito, como por 
exemplo, as quedas constantes, que podem ocasionar 
luxações, fraturas e traumatismos. Com o advento das 
novas áreas de pesquisa da eletrônica, como os 
sensores corporais, redes de sensores sem fio e a 
internet das coisas, esse projeto tem como finalidade 
o desenvolvimento de um aparelho de pulso que possa
monitorar sinais vitais dos idosos e também identificar
e acionar os responsáveis no momento de quedas e
mudanças drásticas de comportamento.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, quedas, cuidados, sinais vitais, monitoramento. 

TECPULSE - HEALTH ANALYSIS BY PULSE

ABSTRACT 

The aging of Brazil’s population together with the 

increase of expectation of life is a universal 

phenomenon. According with projections of United 

Nations, the elderly population will increase of 3,1%, 

in 1970, for 19% in 2050 and this leads to many social 

problems. One of them is the abandonment of this 

population by relatives, as also the lack of acceptation 

by the elderly, who oftentimes prefer to live alone, to 

have the company of caregivers or until relatives. The 

elderly life also bring some diseases that if not 

perceived and treated with urgency can result in big 

sequels, including death, for example, the constant 

falls, that can occasion dislocations, fractures and 

traumas. With the advent of new areas of electronics 

reseach, like the body sensors, wireless sensors 

network and the internet of things, this project have 

the purpose the development of a wrist apparatus 

which may monitor vital sings of the elderly and also 

identify and add the responsible in the fall times and 

drastic changes in behavior.

KEY-WORDS: Elderly, falls, care, vital signs, monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

É notório que a maior disposição particular do organismo para adquirir doenças dos idosos 
a sofrerem lesões decorrentes de uma queda deve-se a alta prevalência de diferentes doenças 
presentes nesta população, associado com a diminuição da qualidade das coordenações motoras e 
de equilíbrio corporal, como também do processo de envelhecimento, fazendo de uma queda, por 
mais banal que pareça, podendo trazer consequências graves em diversos aspectos da vida do idoso. 

 (PERRACINI, 2006) "A queda pode ser reflexo de uma doença aguda como infecção urinária 
ou respiratória, arritmia cardíaca, acidente vascular encefálico, delírio, dentre outras. A mesma 
pessoa pode cair em diferentes momentos por várias razões". (PERRACINI, 2006).  

A perda acentuada da saúde vem de alguma forma sendo monitorada pelo idoso, a 
ocorrência de acidentes pode antecipar restrições e mudar drasticamente o quadro de vida deste 
individuo; ele torna-se parcial ou completamente dependente de terceiros, sofre constrangimentos 
psicológicos, tendo a necessidade de ter alguém constantemente com ele, monitorando-o, e físicos 
pelas próprias dificuldades, seja dentro ou fora de casa. Se o imóvel onde habita apresentar outros 
andares que não aquele plano “térreo” ou apenas com alguns desníveis, por mais banal que isso 
possa parecer, são sem dúvida, características de uma residência que podem facilitar o 
acometimento de quedas e com consequências de maior gravidade. 

Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) analisou os arranjos 

domiciliares dos idosos, apresentando dados comparativos de 130 países (United Nations, 2005). 

Dentre as principais conclusões do informe destacou-se que: aproximadamente uma em cada sete 

pessoas idosas (90 milhões) vive sozinha. 

Tendo em vista todas as ocorrências e necessidades apontadas anteriormente, tomamos a 

iniciativa de criar não só um aparelho, mas um acompanhante que auxilie, ajude e, 

consequentemente, acompanhe o usuário em todos os momentos do dia-a-dia.  

Sistemas de monitoramento de sinais vitais disponíveis no mercado atualmente são em sua 

maioria para medição de apenas um sinal vital, como por exemplo, os aparelhos de medição de 

pressão arterial ou termômetros. Esses equipamentos são em grande parte de medições pontuais, 

ou seja, o paciente tem que lembrar-se  de fazer a medição quando necessário. Equipamentos que 

façam a medição constante são mais caros e complexos de utilizar, além de que são incômodos de 

se utilizar no dia-a-dia. Com o advento da tecnologia das comunicações sem fio e dos sensores 

vestíveis, há possibilidade de uma pessoa por meio de um relógio de pulso estar conectado a 

servidores e com isso compartilhar informações. Então é sugerido um equipamento que realize 

medições de temperatura, pulso e que possua efetuar a detecção de movimentos bruscos como 

quedas.  

O aparelho consiste em um relógio de pulso, acoplado a um buzzer, com uma tela LCD que 

emitirá informações sobre o usuário do dispositivo. Caso esta informação seja um sinal, o buzzer 

será ligado e terá uma frequência diferente para cada tipo de alerta, como: temperatura, 
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batimentos cardíacos, pressão arterial, entre outras funcionalidades que podemos vir a pensar. 

Nosso projeto possui, também, como objetivo, enviar alguns alertas para o idoso, tais como: 

inatividade física (pelo tempo no qual estiver parado), falta de água no organismo (pela última vez 

que o idoso bebeu água), hora do remédio (programando a hora, dia e qual remédio tomar), entre 

outros alarmes que podemos aplicar ao projeto futuramente. Além de transmitir alguma 

informação importante do idoso para um dispositivo portátil que ficará com algum parente próximo 

ou responsável pelo mesmo. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ultimamente a população 
idosa vem crescendo muito por causa dos avanços na medicina, prevenções por vacinas, melhor 
qualidade de vida, entre outros fatores que ajudaram e ajudam a aumentar a expectativa de vida 
da população idosa. No Brasil, o percentual da população idosa está concentrado, em sua maior 
parte, no município do Rio de Janeiro e o menor no município de Palmas, com base no gráfico 
feito com os números do censo demográfico de 2010. 

Entretanto o numero de óbitos entre esta população vem crescendo alarmantemente. O 
aumento deste número está atrelado ao fato desta população já ter uma saúde fragilizada e 
desgastada, porém a questão disso estar acontecendo não deve ser um fator para diminuirmos 
os cuidados, pelo contrário, nesta época da vida é que os cuidados e a atenção precisam ser 
dobrados.
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O gênero de idosos que mais dão entrada em internações nos hospitais brasileiros, são os 
homens com 456.878 mil. As mulheres estão com 261.514 mil internações de diferença dos 
homens, estando com 195.364 internações. 

Todos os anos vários idosos vem à óbito por motivos de desdém, não intencional, da parte de 
seus cuidadores. O gráfico a seguir mostra algumas destas causas, que em conjunto com o 
destrato se torna fatal. 

Muitas das causas das mortes podem ser evitadas ou pelo menos tratadas se fossem 
identificadas no principio curando totalmente ou aumentando o período de vida dos idosos, mas 
isto se torna impossível graças ao tempo de demora para a detecção da doença e para o inicio 
do tratamento. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia deste projeto é baseada em etapas de desenvolvimento teórico aliado ao 
desenvolvimento de modelos de estudo do equipamento, além de teste e construção do protótipo 
final. 

A primeira fase do projeto teve como principal objetivo o Referencial Teórico do trabalho, 
onde os pesquisadores observaram o material relacionado à população idosa do Brasil, os principais 
problemas de saúde, taxa de incidência e comportamento. Além de estudar materiais relacionados 
à eletrônica utilizada, como a plataforma Arduino, Bluetooth, internet e redes de sensores sem fio. 

O começo da primeira parte já foi executado. O aprendizado sobre Arduino e sua linguagem 
(utilizando Arduino Uno) foi inicializada. Foram executados alguns projetos descritos em um CD 
contido em um kit de micro controlador, e algumas noções introdutórias foram aprendidas, tais 
como: 

 Protoboard;

 Arduino Uno;

 LED (Diodo Emissor de luz);

 Resistor;

 LDR (Resistor Emissor de Luz);

 Buzzer;

 NTC;

 LCD (Liquid Cristal Display);

 Potenciômetro (resistor regulável).

E tendo em vista o domínio dos conhecimentos adquiridos com as práticas dos projetos 
executados é encerrada a primeira parte. 

A segunda parte do projeto consiste na criação e montagem do protótipo. Será 

utilizada a tecnologia SMD (Surface Mounting Device – Dispositivo de montagem de superfície) para 

o desenvolvimento do circuito na placa. O dispositivo será pensado para ser confortável para o

idoso, tornando-o um acessório que não incomode o mesmo.

Nesta parte do projeto precisamos solucionar alguns pontos essenciais, sendo estes: 

 Criar circuitos necessários para medir os sinais vitais e a queda dos pacientes para
que o equipamento se torne o melhor possível para o usuário (sem integração com
outras funções);

 Fazer com que o equipamento emita todos os alertas e exiba as informações
necessárias no LCD (sem integração com outras funções);

 Transmissão de dados a longa distância (sem integração com outras funções);

 Criação do sistema de carregamento da bateria do equipamento (em protoboard);
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 Juntar todas as funcionalidades em protoboard;

 Criação do protótipo final (O protótipo final será blindado para acompanhar o idoso
em todas as horas, inclusive na hora do banho).

E com todos estes pontos executados com êxito encerra-se a segunda parte da 
metodologia. 

A terceira parte da nossa metodologia consistirá em testar o equipamento e realizar as 
alterações necessárias para melhor cuidado com o idoso. Os testes serão realizados em dois 
principais ambientes: 

 Em laboratório (testes que tentam traduzir o dia-dia do idoso);

 Nos idosos (com acompanhamento técnico).

Depois faremos um questionário com os usuários que testaram o equipamento. Após isso, 
faremos as alterações e adequações ao projeto com base nas respostas dos idosos, tentando 
melhorar os pontos negativos, deste modo se encerra a terceira parte. 

O quarto e o último passo é produzir toda documentação necessária (para patenteá-lo) 
introduzir o acompanhante (aparelho) à sociedade, ajudando - assim - vários idosos, parentes e 
hospitais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a autora do artigo "A influência das quedas na qualidade de vida de idosos" 

o conceito de saúde para este grupo populacional não pode se basear no parâmetro de completo

bem-estar físico, psíquico e social preconizado pela Organização Mundial de Saúde(OMS), mas deve

se reger pelo paradigma da capacidade funcional.

A queda é um evento acidental que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para 

um nível mais baixo, em relação a sua posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil 

e apoio no solo.  

As quedas apresentam diversos impactos na vida de um individuo, especialmente quando estes 

apresentam uma idade mais avançada, que podem incluir hospitalização, luxações, e, em casos 

extremos, o óbito. Além das consequências diretas da queda, os idosos restringem suas atividades 

devido a dores, psicológicos abalados, incapacidades, medo de cair, atitudes protetoras de 

familiares e cuidadores ou até mesmo por aconselhamento de profissionais de saúde. A pesquisa 

feita na comunidade do rio de janeiro, com idosos que já sofreram algum tipo de queda, em 2015 

afirma essa pesquisa: 
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Quando se inicia um projeto como este, deseja- se resultados imediatos.  Contudo para 

realizar a pesquisa e elaboração do mesmo necessita de muita cautela, visto que se trata de um 

equipamento que estará ligado diretamente com pessoas, ou melhor, toda a população da terceira 

idade, e um erro poderia causar danos irreparáveis, tanto para o portador, quanto para a família 

deste, tendo em vista a fragilidade desta população. A principio espera-se que o aparelho faça com 

que a vida de milhares de idosos torne-se mais independente, e, consequentemente, a dos seus 

parentes mais despreocupada. Fazer da terceira idade um período de libertação e liberdade, onde 

um simples banho torne-se algo comum, do dia a dia, em que o usuário do aparelho não necessite 

faze-lo com auxilio de ninguém. Objetivando facilitar a vida dos usuários, o aparelho também tem 

como principal característica simplificar o acompanhamento dos médicos envolvidos com o 

paciente, visto que nosso dispositivo poderá adiantar a descrição de algum problema, através de 

dados coletados, e também auxiliar a dos familiares, deixando-os despreocupados, pois, estes 

saberão de imediato ou antecipadamente se algo aconteceu ou se houve alguma alteração em sua 

rotina.  

5 CONCLUSÃO 

Nosso objetivo final é colocar em prática todas as teorias, argumentos e planejamentos 
apresentados neste documento. Construindo o protótipo de um produto vestível aplicado a 
qualquer idoso, para que não seja um obstáculo ou incômodo, que faça parte das atividades diárias 
do usuário sem tal interrupção, tornando-o um acessório auxiliador, que irá servir de acompanhante 
para o mesmo comportando-se como complemento no dia-a-dia. Com isso, prevenir doenças e 
traumas que acometem esta população. Também, conquistar a confiança dos familiares em seus 
parentes de idade acentuada, e torná-los mais independentes, tanto na parte psicológica quanto na 
física, podendo até mesmo diminuir o número atual de pacientes em leitos hospitalares e/ou UTIs, 
visto que o aparelho irá detectar os sinais vitais de imediato, adiantando o trabalho dos médicos, e 
ajudando estes com detecção da causa de sintomas ou doenças mais graves e evitando problemas 
de quadro mais acentuado. Além disso, o projeto tem como resultado esperado melhorar a 
formação técnico-científica dos alunos envolvidos, possibilitando uma melhor formação integrada 
e difundindo o pensamento científico de cada um.  
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RESUMO 

Neste projeto, foi proposto uma nova 
geometria multifractal para o design de superfícies 
seletivas em frequência (FSS) com resposta em 
dual band. A principal vantagem desta geometria é 
projetar uma FSS dual band com maior 
flexibilidade no controle da frequência de 
ressonância e na largura de banda. Além disso, a 
estrutura pensada possui fácil implementação. A  

validação desta foi verificada através de 
simulações em um software comercial e, em 
seguida, a FSS analisada foi construída e os 
resultados experimentais obtidos. Como resultado, 
comprovou-se uma boa concordância entre os 
valores simulados e os experimentais. A estrutura 
ainda apresenta estabilidade angular e polarização 
independente.

FREQUENCY SELECTIVE SURFACES WITH MULTIFRACTAL GEOMETRIES 

ABSTRACT 

In this project, we proposed a new 
multifractal geometry for design of frequency 
selective surfaces (FSS) with dual band response. The 
main advantage of the proposed geometry is to 
design dual band FSS and makes it flexible in terms of 
controlling resonance and  bandwidth. In addition, 

the proposed angular stability and polarization 
independence structure is easy to implement. The 
validation of the proposed structure was initially 
verified through simulations in a commercial software 
and then the structure was built and experimental 
results were obtained.  

A good agreement between numerical and 
experimental results is observed. The structure shows 

PALAVRAS-CHAVE: FSS; Geometria multifractal; Polarização independente; Flexibilidade, Dual band.

KEY-WORDS: Angular stability, FSS, multifractal geometry, polarization independence. 
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1   INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas na construção de estruturas planares 

tem realizado um papel chave na implementação de aparelhos com baixo peso, pequeno volume e 

baixo custo, fazendo destas estruturas atrativas para aplicações em sistemas aeroespaciais e na 

comunicação sem fio. Assim como na WLAN, Bluetooth, WMAN, entre outros. 

Na literatura, existe um grande número de trabalhos com superfícies seletivas em 

frequência (FSS) e é notável que o uso da geometria fractal em FSS está aumentando. 

O estudo da geometria fractal não é algo recente. De fato, este iniciou em 1974 com o 

matemático Benoît Mandelbrot usando a palavra "fractal" para indicar objetos cuja complexidade 

geométrica não pode ser caracterizada como uma dimensão integral. Podemos citar como 

exemplos: galáxias, áreas costeiras, flocos de neve e conjunto de cantos. 

Recentemente, diversos pesquisadores tem focado seus estudos nas respostas dos FSS 

multibanda. Isto ocorre por causa de varias aplicações como na comunicação móvel, onde redes 

de computadores sem fio necessitam de operações multibanda com frequência de ressonância 

fechada. A geometria fractal é uma boa solução para este problema. Estas estruturas são 

reconhecidas por suas propriedades de auto similaridade e dimensões fracionarias (FALCONER, 

1990).  

Curvas fractais são baseadas em um conceito geométrico matemático (MANDELBROT, 

1983). A FSS com forma geométrica fractal tem um grande comprimento efetivo, que pode ser 

projetado de várias formas. As formas fractais têm algumas propriedades muito interessantes tal 

como a capacidade de possuir um grande comprimento elétrico arbitrário confinado a um volume 

finito. 

O uso dos elementos fractais no projeto do FSS permite o desenvolvimento de um filtro 

espacial compacto com melhor desempenho comparado com estruturas convencionais (ROMEU e 

RAHMAT-SAMII, 2000). Diversas interações em fractais podem ser usadas para o projeto do FSS 

com resposta em frequência multibanda associada com estrutura auto similaridade contida em 

(OLIVEIRA, CAMPOS e SILVA, 2009). 

Muitos estudos em superfícies seletivas em frequência com elementos fractais foram 

realizados analisando apenas estruturas com geometria monofractal, onde a proporção das 

frequências de ressonância adjacente é aproximadamente igual a dimensão fractal (SINGH e JAIN, 

1994 RATHEE e ASHRAF, 2011). Entretanto, estas estruturas não podem ser usadas para projetos 

multibanda com diferentes razões de frequência de ressonância.  

Neste trabalho, uma análise do FSS com um novo tipo de geometria multifractal, é 

produzida. Esta estrutura aperfeiçoa o design de estruturas FSS multibanda e permite a 

construção de superfícies com diferentes proporções de frequência de ressonância multibanda. 
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A geometria proposta é uma nova geometria multifractal, desenvolvida pelos autores deste 

projeto. A construção geométrica deste começa com um quadrado como elemento iniciador,   , e 

o elemento gerador,   , é uma combinação de um elemento quadrado com a probabilidade de 

massa    e quatro elementos e mesmo formato com probabilidade de massa   , cada. Este 

processo é repetido “ad infinito”, assim obtendo cada elemento. Portanto, depois de m interações 

nós obtemos 5m elementos, onde m=0, 1, 2 ... ∞  e    é o n-ésimo elementos fractais. A razão ρ é 

definida por: 

 (1) 

Assim, sendo   a probabilidade medida dos níveis fractais, então, se I é um intervalo de Qn, nós 

temos: 

  (2) 

Onde, pela construção de I, o elemento com probabilidade P1 é tomado K vezes e os 

elementos com probabilidade P2  são tomados n-k vezes. Por exemplo, para   , K=1 e n=4. Agora, 

generalizando a definição acima para todos os elementos, ele tem Qn (y) como o conjunto que

contem subintervalos de comprimento   , então a dimensão local é definida como: 

  
  

 (3) 

Também,     é o número de elementos com comprimento   contido em   (y), então: 

 (4) 

Se nós considerarmos apenas os valores de y maiores que 0, nós definimos a função f(y) ou 

a dimensão multifractal, com a seguinte fórmula: 

  

  
 (5) 

A geometria proposta é mostrada na figura 2. Nesta imagem, (a) possui uma geometria 

monofractal e a (b) possui geometria multifractal. Então, como você pode ver, a dimensão de 

geometria multifractal é modificada independentemente. Isto prova a ótima flexibilidade do 

projeto. 

Na figura 3 é mostrado um diagrama espectral para a estrutura proposta. Pode ser visto 

que o espectro multifractal tem um valor máximo de dimensão fractal de um monofractal, ou ρ= 1 

e a área ocupada pelos patches condutores é altamente concentrada. É observado que reduzindo 

ρ, a multifractalidade do sistema aumenta e favorece a propagação da área ocupada pelos patches 

condutores. 

P= P1
P2

n = P1 kP2 n-k

y = log( (I))
log(     )

N    =   
4k        n!

k!(n-k)

fn (y)  =  log(N  )
log(     )
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Figura 1: Geometria proposta: (a) monofractal e (b) multifractal 

Fonte: BRAZ, Erico C. 

Figura 2: Espectro multifractal para diferentes razões de fractalidade 

Fonte: BRAZ, Erico C. 
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3   METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico, a fim de obter um melhor 

embasamento teórico a respeito deste assunto. Para isto, foram consultados livros relacionados 

ao assunto e revistas científicas disponibilizadas pelo Capes e pelo IEEE, que tiveram sua 

publicação entre 2012 e 2015, utilizando como filtros “FSS”, “Frequency Selective Surface”, entre 

outros.  

É importante relatar que dentro desse período de levantamento bibliográfico, sempre 

havia reuniões com o professor orientador a fim de maiores explicações e de retirar as duvidas 

ainda existentes após a leitura. 

Após esta etapa, o segundo momento foi iniciado, onde foram feitas simulações orientadas 

pelo professor, com o objetivo de avaliar seus resultados e se estes fossem satisfatórios o 

produziríamos. Para isto, utilizamos o programa Ansoft Designer. 

Com isto terminado, a terceira etapa principiou na realização de testes em laboratório e 

obtenção dos resultados, para que assim pudéssemos comparar com o obtido através das 

simulações e vermos se estes eram os desejados. Este foi realizado na UFRN pelo nosso 

orientador, utilizando um analisador de uma rede de vetores de Rohde & Schwarz (ZVB – 14), que 

opera entre 14 MHz até 10 GHz, com duas antenas cornetas operando na banda de 700 MHz até 

18 GHz com 16 dBi de ganho. Uma fotografia do modo como a medição é feita é apresentado na 

Figura 1. Um anteparo no qual é fixa o FSS é circundando por absorvedores para evitar difração 

nas pontas e alinhadas com metal para garantir que o sinal passe apenas entre a janela com FSS. 

Figura 3: Fotografia de um aparelho de medição 

Fonte: BRAZ, Erico C. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para analisar o efeito da multifractalidade, simulações do coeficiente de transmissão foram 

realizadas para diferentes valores de ρ e para polarizações verticais e horizontais. Na figura 4, nós 

podemos observar a coeficiência de transmissão para diferentes cenários de simulação e 

polarização vertical. É perceptível que o acréscimo da multifractalidade habilita a redução na 

frequência de ressonância e acréscimo da largura de banda, o que não ocorre para geometrias 

monofractais. Em casos monofractais, há uma redução na frequência e na largura de banda. Na 

figura 5, nós observamos o mesmo comportamento para polarização horizontal. Assim, pode ser 

visto que a estrutura tem a independência de polarização. 

Figura 4: Coeficiente de transmissão para várias razões de fractalidade e polarização vertical. 

Fonte: BRAZ, Erico C. 

Figura 5: Coeficiente de transmissão para várias razões de fractalidade e polarização horizontal. 

Fonte: BRAZ, Erico C. 
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Depois de simulações já mostradas, foi projetado um FSS com geometria multifractal nível 

2, que foi obtida de um elemento iniciador (patch quadrado) com 15 mm de lado. A célula 

individual tem periodicidade de 15,5 mm nas direções x e y. As probabilidades    e    iguais a 

0,0178 e 0,1878, respectivamente, foram usados, dando uma razão de ρ = 0,095.  

Após a caracterização experimental, que tinha como objetivo validar as análises realizadas, 

ser feita utilizando um Analisador de Rede de Vetores de Rohde & Schwarz (ZVB – 14), pôde ser 

visto que a estrutura projetada tem possíveis aplicações nas Faixas S- e X-. 

Na Figura 6, pode ser visto uma comparação entre os valores medidos para uma FSS com 

incidência normal. Os resultados medidos e simulados mostram uma boa concordância. Na 

segunda ressonância, uma pequena diferença pode ser notada. Isto pode ter ocorrido devido ao 

fato de que o FSS foi construído em uma máquina fresadora, assim, podendo ter uma leve redução 

na espessura do dielétrico, o que poderia ser mais critico em altas frequências.  

Figura 6: Comparação entre os resultados simulados e medidos do coeficiente de transmissão sobre normal 
incidência do FSS projetado. 

Fonte: BRAZ, Erico C. 
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5   CONCLUSÃO

Neste projeto, uma nova geometria multifractal foi apresentada para o design de uma FSS 

dual band. A FSS apresentou potencial para aplicações nas faixas S- e X-. A principal vantagem da 

estrutura proposta consiste em desenvolver uma FSS multibanda com várias relações de 

frequências entre as bandas adjacentes e facilidade para construção das estruturas projetadas. 

Além disso, a estrutura proposta aumenta o grau de liberdade no design da superfície multibanda 

de acordo com o número de interações fractais. A validação da FSS proposta foi inicialmente 

verificada por meio de simulações em um software comercial e, em seguida, com medições. 
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RESUMO 

O projeto tem como objetivo a criação do 
protótipo de um barco autossustentável com um 
sistema embarcado para transmissão de vídeo em 
tempo real, que seja utilizado para monitoramento 
de rios em locais inóspitos e/ou de difícil acesso. O 
protótipo utiliza uma placa open source de 
prototipagem arduino, a partir da qual será possível a 
transmissão de vídeo. A energia gerada através dos 

painéis solares será armazenada em uma bateria, 
capaz de fazer o barco funcionar em locais escuros, 
ou em dias nublados ou à noite. O protótipo foi 
implementado de forma que possua o menor custo 
possível para que possa servir a órgãos públicos e 
privados que desejem fazer o monitoramento de rios 
ou mangues, sem a necessidade direta da 
intervenção humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Energia solar, monitoramento de rios, sustentabilidade, arduino, sistema web. 

SELF-SUSTAINING BOAT PROTOTYPE WITH EMBEDDED SYSTEM FOR 
INHOSPITABLE PLACES AND / OR DIFFICULT ACCESS MONITORING - 

PROBASEMOLI  

ABSTRACT 

The project aims to create the prototype of a self-
sustaining boat with an embedded system for real-
time video transmission, which is used for monitoring 
rivers in inhospitable places and / or difficult to 
access. The prototype uses an open source arduino 
prototyping board, from which the video 
transmission will be possible. The energy generated 

by the solar panels is stored in a battery, able to 
make the boat work in dark places or on cloudy days 
or at night. The prototype was held so that has the 
lowest cost possible for it to serve public and private 
agencies wishing to monitoring rivers or wetlands 
without the need for direct human intervention. 

KEY-WORDS: Solar energy, monitoring rivers, sustainable, Arduino, web system. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país que possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com a 

participação de 43,8% das energias renováveis no total de energia consumida. Se comparado com 

a média mundial, o país posiciona-se na vanguarda do setor energético, com uma utilização 

sustentável dos seus recursos naturais [1]. Dentre os principais tipos de energia limpa produzida 

no Brasil, estão: energia hidrelétrica, já bem difundida, energia solar e eólica cada vez mais 

crescentes. 

Dentre as energias limpas oferecidas no território brasileiro, a escolhida para este trabalho 

foi a energia solar, já que a mesma demonstra ser a que mais se enquadra nos padrões de 

sustentabilidade e é praticamente inesgotável e abundante em grande parte do planeta. As 

vantagens da energia solar ficam evidentes quando os custos ambientais de extração, geração, 

transmissão, distribuição e uso final de fontes fósseis de energia são comparadas à geração por 

fontes renováveis, como elas são classificadas [2].  

Na atual situação hídrica em que vivemos, sabemos que o bem mais precioso que temos é 

a água. Embora haja uma grande preocupação em armazená-la e diminuir o seu consumo, cada 

vez mais a sua quantidade se torna escassa e sua qualidade se deteriora. 

A água para ser consumida pelo homem não pode conter substâncias dissolvidas em níveis 

tóxicos e nem transportar em suspensão microrganismos patogênicos que provocam doenças. 

Para que se possa, portanto, avaliar se uma água é de qualidade de acordo com o uso requerido, 

devem-se fazer análises de suas características físico-químicas e biológicas. Nota-se assim a 

importância da realização de análises de água, visando não só adequar a legislação específica de 

cada uso requerido, como também prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente. Com 

isso, evitam-se sérios problemas econômicos e ambientais e possibilita o uso sustentável da água 

para as gerações atuais e futuras, considerando que a água é um bem finito e cada vez mais 

escasso [3]. 

Nesse contexto, como: a forte radiação solar no Brasil, a importância da análise da água e a 

importância de manter um país cada vez mais sustentável viabilizando a integridade física, 

praticidade e facilidade para os trabalhadores que fazem análise de água em locais inóspitos, foi 

desenvolvido um protótipo de um barco autossustentável com sistema embarcado para 

monitoramento de locais inóspitos e/ou de difícil acesso que pudesse suprir as necessidades de 

tais funcionários da rede pública ou privada. 

O sistema embarcado do protótipo tem a função de coletar imagens e enviá-las utilizando 

protocolos de rede. A partir de uma página web podemos efetuar a recuperação destes dados. Em 

um primeiro momento, o produto irá realizar o monitoramento de ambientes a partir do uso de 

uma câmera externa embarcada na placa Arduino, entretanto qualquer outro sensor ou proposta 
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de monitoramento podem ser aplicados a esse projeto. É nesse contexto que o Arduino entra em 

destaque, pois ele atende satisfatoriamente a essas necessidades. 

O projeto deste barco foi realizado com o intuito de facilitar o monitoramento de rios e de 

lugares de difícil acesso, para que através de uma transmissão de vídeo em tempo real, o operador 

do protótipo possa guiar o barco e realizar a função desejada, sem que ele necessite comprometer 

sua integridade física. Outro fator em que os utilizadores serão beneficiados é em relação aos 

gastos, visto que quando se usa diesel ou qualquer outro combustível para alimentar o motor, o 

operador do barco gasta bem mais do que se utilizasse um barco com placas solares. Isso porque 

para utilizar o combustível, é necessário um gasto contínuo, além da vida útil dos motores a 

combustão ser menor do que a dos motores elétricos alimentados por placas solares. 

Os fatores aqui apontados como propícios para o desenvolvimento do trabalho são 

bastante claros. A necessidade de unir a segurança e integridade física a sustentabilidade foi o 

principal objetivo a ser alcançado no mesmo, principalmente quando isso abrange a sociedade em 

que vivemos. Utilizar os fatores como energia solar e sustentabilidade fizeram com que o 

desenvolvimento do trabalho se tornasse mais útil e importante, tanto economicamente quanto 

socialmente.  

Dentre os principais objetivos e contribuições presentes neste trabalho, pode-se citar: a 

construção de um protótipo de um barco autossustentável com sistema embarcado para 

monitoramento de locais inóspitos e/ou de difícil acesso, assim como implantar no mesmo uma 

câmera que possa ser controlada a uma distância segura, limitada apenas pelo alcance da rede 

wireless, facilitando assim o monitoramento de rios e locais inóspitos e/ou de difícil acesso. 

Um outro objetivo é desenvolver um código otimizado que consiga enviar os comandos 

com o mínimo de delay possível, tornando possível a integração do controle do protótipo do barco 

e a recepção do vídeo em tempo real em apenas uma única interface, implementando assim um 

sistema embarcado de acesso remoto, que possa ajudar a trabalhadores que se expõem aos riscos 

de monitoramento dessas localidades. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As placas ou painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para captar a energia 

proveniente do sol e convertê-la em energia elétrica para que possa ser utilizada pelo homem. 

Consiste na excitação dos elétrons de alguns materiais na presença da luz solar. Quando os 

elétrons entram em contato com os prótons, temos a geração de um campo magnético, que por 

sua vez gera a energia elétrica [4]. A Figura 1 mostra uma placa solar. 
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Figura 1. Painel solar de 6V utilizado no protótipo. 

A estrutura do código do projeto se divide em três partes: a primeira parte é onde 

importamos as bibliotecas, e onde declaramos as variáveis utilizadas pelo arduino. A segunda 

parte é a de setup, onde definimos o tipo dos pinos do arduino (se eles são de entrada ou de 

saída); nessa parte também inicializamos as comunicações begin e variáveis que iniciam os 

componentes (sensores, servos e shield ethernet). A terceira parte é a de loop, ou seja, é a parte 

que contém toda a programação do barco, pois ela é responsável por executar as tarefas repetidas 

vezes. 

Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseado em hardware e software 

de fácil utilização, este projeto faz uso de uma placa arduino mega 2560.  

O Arduino Mega 2560 (Figura 2) é uma placa de micro controlador baseado no 

ATmega2560. Ele tem 54 pinos digitais de entrada / saída (dos quais 15 podem ser usados como 

saídas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (portas seriais de hardware), um cristal oscilador de 

16 MHz, uma conexão USB, uma entrada de força, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. Ele 

contém tudo que é necessário para apoiar o micro controlador. Basta conectá-lo a um 

computador com um cabo USB ou ligá-lo com um adaptador AC-CC ou bateria para começar. O 

Mega 2560 é uma atualização que veio para substituir o Arduino Mega[5]. 

Figura 2. Arduino Mega 

2560. Fonte: arduino.cc.

2162



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

3 METODOLOGIA 

O projeto criado, chamado PROBASEMOLI, é um barco autossustentável movido a partir da 

energia solar com um sistema embarcado para fazer o devido monitoramento de localidades 

inóspitas e de difícil acesso ao homem. Nele, há a implantação de dez placas solares, um roteador 

wireless, um arduino mega 2560, um shield ethernet, sensores de temperatura, um braço 

robótico, um circuito de acionamento de motor, um circuito receptor de rádio frequência, bateria 

e dois motores. O sistema de rádio controle foi criado para auxiliar o protótipo em uma possível 

perda de sinal wireless, proporcionando ao mesmo uma segurança extra em seu manuseio. No 

controle remoto, há apenas o circuito emissor de rádio frequência. O barco movimenta-se através 

da transformação da energia solar em elétrica, feita pelos painéis fotovoltaicos, e também por 3 

baterias de 3,7 volts em série, gerando um total de 11,1 volts, para que assim, haja a 

movimentação dos motores e, consequentemente, das hélices presentes no barco. 

Foram realizadas entrevistas com os órgãos de monitoramento e análise de rios na cidade 

de Currais Novos/RN. Foram entrevistados dois órgãos públicos: o primeiro foi a Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), e o segundo foi a Agência Nacional de Águas 

(ANA).  

 A construção do protótipo se deu da seguinte forma: primeiramente, foi discutido qual 

seria o modelo de barco para a elaboração do protótipo; em seguida realizamos a escolha dos 

materiais que seriam utilizados para a construção da estrutura do protótipo; chegamos a uma 

conclusão que o isopor seria o material utilizado, pois seu peso é leve e sua flutuabilidade é boa. 

Construímos o barco com isopor e palitos de dentes para ajudar na fixação das partes. Com a 

estrutura toda pronta, aplicamos fibra de vidro para que o barco tivesse uma maior rigidez, e na 

sequência, massa plástica para tirar as imperfeições da fibra. Depois de pronto, o barco ficou com 

as dimensões de 55 centímetros de comprimento, 16 de altura e 22 de largura. 

Os motores utilizados foram os speed 380, encontrados em uma lancha speed along, da 

qual ainda retiramos as camisas de eixo, eixos e hélices. Com os motores e demais componentes 

de transmissão em mãos, fizemos a instalação dos mesmos no protótipo.  

Uma das grandes preocupações deste projeto foi quanto ao sistema de controle do barco. 

Decidimos então utilizar duas formas de controle: uma por rádio frequência e a outra via wireless. 

A comunicação por rádio frequência servirá para casos de emergência, servindo como um sistema 

de segurança para quando houver a perda do sinal wireless, pois este tem um alcance inferior ao 

do rádio controle em questão. 

Para montarmos um circuito capaz de receber dados via ethernet e processá-los, foi 

necessário fazer o uso de um dispositivo com acesso a internet. Escolhemos o arduino por ser uma 

plataforma aberta e de desenvolvimento colaborativo. A placa arduino escolhida foi a mega 2560. 

Essa placa tem um poder de processamento satisfatório para conectarmos o controlador do 
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arduino na rede de computadores. Utilizamos um shield ethernet e um roteador wireless, onde 

acoplamos o shield ethernet sobre o arduino mega, e conectamos o cabo de rede do shield em 

uma das portas LAN do roteador. 

Os comandos para controlar o barco são dados a partir de um dispositivo móvel, no qual irá 

acessar uma página web de controle que está armazenada no cartão de memória do shield 

ethernet. Esses comandos serão trafegados via wireless em uma rede interna, e serão lidos pelo 

arduino, que por sua vez irá executar esses comandos, mandando o sinal para o circuito de 

controle dos motores, e retornando as informações dos sensores para o dispositivo móvel que 

está controlando o mesmo, assim como a imagem em tempo real da câmera IP que está 

conectada ao roteador, fornecendo um streaming de vídeo para o dispositivo de controle. 

Para montar o sistema embarcado, foi necessário unir todos os circuitos. Sendo assim, o 

circuito do receptor de rádio frequência ficou acoplado ao circuito de controle dos motores. O 

circuito de controle de motor se configura como um acionamento darlington. O mesmo é utilizado 

pelo fato da corrente fornecida pelo controlador do arduino e do decodificador do circuito de 

rádio frequência serem muito baixas, o que exige uma amplificação para se alcançar a corrente 

exigida pelo relé. 

Com o circuito do receptor do controle de rádio frequência e o circuito de controle dos 

motores finalizados, montamos a placa do sistema embarcado. Em um primeiro momento, foi 

desenhado todo o circuito no Fritzing, e na sequência, confeccionada a placa de circuito impresso.  

Os pinos normalmente conectados e não conectados dos relés são isolados do circuito de 

controle do barco, pois quando acionados os mesmos podem gerar ruído advindo dos motores, 

que por sua vez podem danificar o circuito. Assim, esses pinos são alimentados com uma fonte de 

tensão externa.  

O conversor de tensão LM2596 é utilizado para converter a energia que chega da fonte de 

tensão para 5 volts, alimentando assim a câmera IP, o arduino, o roteador wireless, o circuito de 

rádio controle e o do controle dos motores. Esse conversor foi escolhido pelo fato de ter seu 

rendimento superior ao regulador de tensão LM7805 que dissipa toda a energia excedente em 

forma de calor, gerando uma grande perda de bateria. O aproveitamento do LM2596 é de 70% a 

90%, contra 25% do LM7805. 

O roteador wireless é um dos componentes fundamentais deste projeto, pois o mesmo é 

responsável por realizar a comunicação da câmera IP e do shield ethernet aos dispositivos móveis 

de acesso. A câmera IP e o shield ethernet são conectados ao roteador através de um cabo de rede 

UTP.  

Configuramos o roteador wireless com uma faixa de IP privado e restringimos o seu acesso 

a uma intranet (rede local). O protocolo de redes utilizado foi o IPv4. Em seguida, definimos uma 

2164



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

senha de segurança para se conectar ao roteador do PROBASEMOLI. A criptografia utilizada para 

proteger essa senha foi a WPA2-PSK, que atualmente se mostra a mais segura e inquebrável.  

Foi decidido construir um braço robótico para permitir uma futura análise da água. A 

montagem do braço robótico foi um processo relativamente simples, pois com várias pesquisas 

em alguns sites estrangeiros, conseguimos um modelo de braço robótico em um site de 

desenvolvimento colaborativo1. Com o arquivo contendo todas as peças necessárias para 

montagem do braço robótico, uma empresa da região realizou o corte destas peças a lazer. Depois 

de cortadas, foram comprados os parafusos e montado o braço robótico. Na sequência, foram 

adicionados os quatro servos motores que fazem a movimentação do mesmo. 

O sistema como um todo só funciona graças a programação que é passada para o micro 

controlador encontrado na placa arduino. O código ou sketch como é chamado, é a programação 

de todas as funcionalidades que o barco deve atender, ou realizar. Sendo assim, cada trecho de 

código realiza uma tarefa. 

A página web é responsável por mandar os comandos e monitorar os dados obtidos pelos 

sensores do arduino, sendo assim, a programação da página web foi desenvolvida para ser 

intuitiva e de fácil acesso. 

A programação da página é realizada da seguinte maneira: primeiramente, foi utilizado o 

componente gauge do jQuery que faz o designer do visualizador de temperatura; na sequência 

definimos todas as variáveis utilizadas. Na terceira parte, fazemos uma leitura dos dados e 

realizamos todas as funções do código. A quarta parte contem o CSS do site, sendo a parte 

responsável por todos os efeitos visuais sobre o HTML da página. Por último temos o código HTML 

de toda a página.  

Depois que todo o sistema embarcado do barco estava pronto, chegou a hora de pensar 

na implantação das placas solares fotovoltaicas. Após realizar uma pesquisa e estudar os painéis 

solares fotovoltaicos, foi decidido utilizar dez placas solares de 6 volts de tensão e 500mAh de 

corrente cada, ambas ligadas em paralelo, gerando um total de 6 volts de tensão e 5 ampéres de 

corrente. A ligação em paralelo é necessária para que haja corrente suficiente para alimentar os 

motores do barco, que tem um consumo alto. 

A estrutura para comportar os dez painéis solares foi feita de alumínio retirado de um box 

de banheiro velho. Assim, o mesmo foi cortado nas medidas exatas para encaixar as placas 

solares.  

1
 Link do site do criador do braço robótico: <http://www.thingiverse.com/thing:293707/#files>. 
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Uma das preocupações deste projeto foi quanto ao uso de programas de 

computador. Optamos por escolher softwares open source, ou seja, softwares livres. Os principais 

programas utilizados foram o Fritzing, Arduino ide, Sublime e Google Chrome.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Uma das etapas mais importantes do desenvolvimento do projeto foram os testes 

realizados no protótipo, pois estes, permitiram identificar e corrigir as falhas que apareceram 

durante o processo de construção do PROBASEMOLI. 

O teste de flutuabilidade foi o primeiro teste realizado com o protótipo, com o intuito de 

saber se o mesmo suportaria o peso que iria carregar. Já para testar os motores foi mais simples: 

conectamos os mesmos a um sistema de rádio controle de um outro projeto e colocamos o barco 

na água. Com isso, verificamos o seu comportamento, que foi satisfatório.  

No teste de controle do PROBASEMOLI, deu para verificar como estava a comunicação com 

o protótipo. Assim, testamos o controle via wireless e via rádio controle. O teste realizado foi

simples. Apenas colocamos o barco na água e enviamos os comandos direcionais para o mesmo.

O teste do sistema embarcado teve o objetivo de validar a página web de controle, assim, 

controlamos e verificamos todos os componentes do barco. A Figura 3 mostra a tela de controle 

do protótipo. 

Figura 3. Página de controle do PROBASEMOLI.

Com o projeto praticamente finalizado, realizamos o teste com os painéis solares. No lugar 

de conectar a bateria que alimentava os motores, ligamos os painéis solares e testamos o barco na 

água. O resultado superou as expectativas.

Com tudo pronto, e todas as alterações necessárias realizadas, fizemos o último 

teste do protótipo do barco. O teste durou algum tempo, pois medimos a eficiência que o mesmo 

teria usando as baterias. Com esse teste, constatamos que o barco tem uma autonomia de 34 

minutos. Além de verificar a sua autonomia, realizamos o teste a noite, para testarmos o seu 

2166



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

poder de iluminação e o seu monitoramento em locais escuros. O custo final dos componentes 

comprados foi de R$1.649,61. Os demais componentes utilizados, foram obtidos através de 

doações. Abaixo, há a imagem do protótipo finalizado e em funcionamento em uma piscina. 

Figura 4. Protótipo em funcionamento em uma piscina.

5 CONCLUSÃO 

O protótipo construído se utiliza de placas fotovoltaicas que geram energia solar, e quando 

esta energia é convertida em elétrica é capaz de gerar o movimento dos motores para que haja a 

locomoção do barco. O PROBASEMOLI foi projetado para realizar o monitoramento de locais 

inóspitos e de difícil acesso, por meio de um sistema embarcado, pois há uma carência de se fazer 

o monitoramento de rios e lagos.

Após a sua construção, o sistema embarcado cumpriu com o seu papel de fazer o 

monitoramento visual. Os painéis solares fotovoltaicos, funcionaram de maneira adequada, 

fornecendo tensão e corrente suficientes para alimentar os motores do barco. O sistema de 

controle de direção do barco e o braço robótico também surtiu efeitos bastante positivos. 

Os testes realizados mostraram que o protótipo funcionou conforme o planejado, no 

entanto para ser implantado em escala industrial, alterações serão necessárias, já que o protótipo 

não conta com um controlador de carga, para armazenar a energia advinda dos painéis solares. 

Ao fim deste projeto, vimos o quão importante é realizar o monitoramento de rios e lagos, 

a fim de garantir tanto a saúde como a qualidade da água para a população.  Vimos também, que 

seria interessante implantarmos no barco sensores para realizar a análise da água em tempo real, 

ou seja, analisarmos o pH, a turbidez e a condutividade da água, e georreferenciar esses dados e 

armazená-los em um banco de dados, como também, implantar outra câmera, um controlador de 

carga e um sistema para conectar o barco a nuvem, fazendo assim um armazenamento das 

informações mais precisas e em tempo real, pois o GPS vai fazer o georreferenciamento das 

amostras coletadas e analisadas, e o sistema da nuvem fará com que as informações coletadas 

sejam armazenadas em um banco de dados na internet. 
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O protótipo elaborado é apenas um primeiro passo para que haja a implantação e 

utilização de barcos controlados por sistemas embarcados movidos a energias sustentáveis. Por 

isso que está dentro de futuras perspectivas, também, a implantação desse sistema em larga 

escala, para que possam realmente ser utilizados por órgãos públicos e privados. 
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A PESCA ARTESANAL DE MOLUSCOS NO DISTRITO DE PATANÉ/AREZ-RN E OS 
IMPACTOS NA COMUNIDADE 
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E-mail: regia.lopes@ifrn.edu.br

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é apresentar o 
diagnóstico das pessoas envolvidas com a pesca 
artesanal de moluscos bivalves Anomalocardia 
brasiliana na comunidade de Patané, Distrito de 
Arez/RN e os aspectos sociais e ambientais 
relacionados com essa atividade. O estudo foi 
realizado por pesquisa documental e de campo e 
entrevistas com pescadores. A atividade é realizada 
predominantemente por homens na faixa etária de 25 
a 45 anos que realizam a coleta de moluscos e de 
crustáceos como sua única fonte de renda. O principal 
impacto ambiental é o descarte das conchas no 
próprio local de desembarque ou em quintais e 

terrenos baldios. Os principais fatores que contribuem 
para essa situação são: ausência da gestão da 
atividade por falta de capacitação dos pescadores, 
precariedade nas estruturas físicas de beneficiamento, 
ausência de alternativas locais para a reutilização das 
conchas em outros processos produtivos, além dos 
problemas sanitários causados na comunidade devido 
ao descarte em quintais e nos logradouros públicos. 
Dessa forma se faz necessário investimentos para 
melhoria da atividade, assim como estudos de 
alternativas para solucionar o problema, tendo em 
vista a importância econômica e social da pesca 
artesanal desse molusco para a comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Anomalocardia brasiliana, resíduo sólido, descarte inadequado. 

ARTISANAL FISHING MOLLUSCS IN PATANE/AREZ-RN AND IMPACTS IN THE 
COMMUNITY 

ABSTRACT 

This paper presents the diagnosis of people involved in 
artisanal fishing bivalve molluscs Anomalocardia 
brasiliana in the community of Patané, District Arez / 
RN and the social and environmental aspects involved 
at the activity. The study was conducted by research 
and field visits with the community and interviews 
with fishermen. The activity is held predominantly by 
men aged 25-45 years old that collect of molluscs and 
crustaceans as source of income. The main 
environmental impact is the disposal of shells in the 
site or in backyards and vacant glebe. The main factors 

contributing to this situation are: absence of 
management, little training, precariousness in the 
physical structures of processing, absence of 
alternatives to the reuse of shells in other processes. 
Oher associated problems is to public health due to 
disposal in backyards and public glebe. Thus it is 
necessary investments to improve the activity, as well 
as alternative studies to solve the problem, given the 
economic and social importance of artisanal fisheries 
of this shellfish to the community. 

KEY-WORDS: Anomalocardia brasiliana, solid waste, improper disposal 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesca de moluscos no litoral brasileiro é uma atividade bastante difundida que se destaca 

com grande importância econômica, histórica, social e cultural. Segundo Nishida (2000) para as 

comunidades ribeirinhas que vivem próximas aos manguezais, os moluscos representam um grupo 

de maior relevância econômica. Neste sentido a captura desse molusco se apresenta como uma 

alternativa para a oferta de alimentos e geração de renda nas comunidades locais envolvidas. O 

molusco Anomalocardia brasiliana está presente em toda a costa brasileira e recebe diversas 

denominações. No litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte é conhecido popularmente como 

liliu, e sua exploração de forma artesanal, vem causando impactos socioambientais decorrente das 

características rústicas de seu beneficiamento e da disposição inadequada dos resíduos no solo, em 

locais públicos, ao longo do mangue e nos quintais das próprias residências dos pescadores. 

Segundo Lima et al. (2007) quando o beneficiamento é realizado em locais próximos a extração, as 

conchas são deixadas no local em montanhas que se sobrepõem, causando assim um grande 

acúmulo após o beneficiamento e consequentemente impacto ao meio ambiente 

É cada vez mais consensual na literatura a importância do aproveitamento econômico dos 

resíduos de uma maneira geral, o que em regra também pode gerar significativos ganhos ambientais 

e sociais, permitindo a geração de ocupação direta, assim como oferecendo um destino 

ecologicamente correto e economicamente viável para os territórios produtores de tais resíduos.   

O presente artigo tem como objetivo apresentar o diagnóstico das pessoas envolvidas com 

a pesca artesanal de moluscos bivalves Anomalocardia brasiliana (conhecido localmente como lilio) 

na comunidade de Patané, Distrito de Arez/RN e a problemática do descarte inadequado do resíduo 

da pesca. Esse município situa-se a cerca de 60 km de Natal, capital do estado, possui uma área de 

167,264 km2 e uma população de 14.042 habitantes, tendo apresentado IDHM de 0,606 em 2010 

com evolução desde 2000 quando apresentou IDMH de 0,463 (IBGE, 2010).  

Considerando o IDHM em 2010, o município de Arês se situa em 83º dentre os demais 167 

municípios do estado, precisamente em 150º no quesito longevidade (IDHM de longevidade = 

0,725); 55º quanto à renda (IDHM de renda = 0,587); e, 63º com relação à educação (IDHM de 

educação = 0,523) (IBGE, 2010). Dessa forma a comunidade de Patané encontra-se em município de 

baixo IDHM, sendo esse estudo demandado em razão do elevado montante de resíduos do molusco 

(conchas) gerado pela pesca artesanal no município que vem gerando problemas na comunidade.  

2 RESÍDUOS DA PESCA: ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

É cada vez mais consensual na literatura a importância econômica, social e ambiental do 

descarte correto dos resíduos de uma maneira geral, e particularmente da pesca artesanal. Tanto 

vísceras de peixes como conchas de moluscos, tornam-se um problema ambiental quando não 

descartados adequadamente. De acordo com Diegues (1988; 1993) Silva Cavalcante & Costa (2009), 

citado por Santos (2011, p. 45): 
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A pesca artesanal é definida como aquela onde o pescador, sozinho ou em grupo, 
participa da captura do pescado, utilizando técnicas simples e instrumentos 
desenvolvidos pelos próprios pescadores. É responsável também, por grande parte 
dos empregos das áreas litorâneas, bem como tende a operar dentro dos limites 

de resiliência do ambiente. 

Na comunidade de Patané, município de Arez-RN, cerca de 1.575 moradores têm como 

atividade econômica a pesca artesanal, onde 60 deles se dedicam exclusivamente à pesca do 

molusco Anomalocardia brasiliana, o “liliu”, tendo nessa atividade a principal fonte de renda. Esse 

contexto não difere de outras regiões do Brasil e do mundo, já que a ampla atividade da pesca desse 

molusco, apresenta uma importância social e econômica para grupos de famílias desfavorecidas 

econômica e socialmente. 

Dentro do fator ambiental preponderante nessa atividade destaca-se o descarte das 

conchas, após a retirada da carne, que são empilhadas de forma difusa, nos próprios locais de pesca 

ou desembarque, bloqueando pequenos riachos de maré, ou descarte nas ruas e quintais dos 

pescadores. Essa disposição inadequada acaba gerando também problemas de saúde pública, já que 

se torna atrativo para vários tipos de vetores e causa também odores que incomoda as vizinhanças. 

A atividade artesanal de pesca é importante para as comunidades ribeirinhas tendo em vista 

que envolve fatores socioeconômico e culturais. Se faz necessário que essa atividade seja tratada 

de forma sustentável podendo gerar riquezas sem degradar o meio ambiente como corrobora 

Santos (2011), quando menciona que para que haja uma verdadeira interação entre o homem e os 

recursos naturais, é necessário a percepção de que as atividades desenvolvidas podem gerar 

alterações ou interferência no meio ambiente, necessitando portanto de incorporar conhecimentos 

para exploração econômica com equilíbrio ambiental.   

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia deste estudo contemplou duas etapas. A primeira consistiu numa pesquisa 

secundária que revisa a literatura quanto os resíduos da pesca da Anomalocardia brasiliana (liliu), 

bem como dados gerais do município de Arez/RN. 

Além da revisão da literatura foi feita uma pesquisa de campo na comunidade de Patané, 

realçando aspectos econômicos, sociais das pessoas envolvidas com a atividade da pesca do liliu e 

dos aspectos ambientais associados a essa atividade. 

O levantamento dos aspectos sociais foi realizado por meio de um instrumento de coleta de 

dados (questionário) que foi aplicado na comunidade no mês de maio/2015, contendo 20 questões 

que explorava as variáveis como idade, sexo, moradia, fonte de renda, produção (quantidade 

capturada), destino do liliu beneficiado (comercialização) e destino dos resíduos gerados. A 

aplicação do questionário se deu de forma direta com 45 pescadores da comunidade. A pesquisa de 

campo foi realizada no mês de agosto/2015 onde foram localizados por meio de instrumento (GPS) 

as coordenadas geográficas dos principais pontos de descarte dos resíduos (conchas) na 
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comunidade, e realizada uma estimativa dos resíduos acumulados nesses pontos. Assim, com a 

análise quantitativa dos dados das entrevistas, registro fotográfico e medições de campo serão 

analisados qualitativamente os impactos ambientais e sociais relacionados com essa atividade. 

4  RESULTADOS 

4.1 Caracterização da comunidade 

A comunidade de Patané faz parte do município de Arez, é de fácil acesso, porém não é 

atrativa para turistas e veranistas pelo difícil acesso às áreas adequadas para banho, sendo utilizada 

pelos moradores locais como ponto de lazer e de atividade econômica para extração do liliu..  

Figura 1: Localização da comunidade de Patané/AREZ/RN. 

Fonte: Lima e Lopes (2015) 

A comunidade de Patané tem uma população de 1.575 habitantes, com uma estimativa de 

60 pescadores que sobrevivem da captura do molusco liliu. Dentre os 45 pescadores pesquisados, 

27 (60%) são do sexo masculino e 18 (40%) são do sexo feminino, como mostra a Figura 1. Contudo 

é possível observar que movimentos opostos de ocupação entre o sexo masculino e feminino, isto 

porque a maioria dos homens que atuam na atividade se encontra na faixa etária de média idade, 

entre 35-45 anos (35%), enquanto que as mulheres preponderam nas faixas etárias mais jovens, 

entre 18-25 anos (33%), e na faixa mais elevada entre 45-65 anos (33%). 
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Figura 1: Localização da comunidade de Patané/AREZ/RN. 

Isso pode ser decorrente de que nessas faixas etárias as mais jovens ainda não têm uma 

atividade formal, assim como as mais velhas, que são as donas de casa e não têm uma profissão ou 

emprego. Já as mulheres na faixa etária de 25 a 45 anos são aquelas que estão em algum emprego 

ou mesmo exercendo a atividade doméstica quando não lhes sobram tempo para outra atividade 

produtiva. Já os homens, na sua maioria estão na idade produtiva porém pela falta de uma atividade 

econômica no município se dedicam a atividade de pesca. Quanto ao quesito moradia, 80% 

possuem casa própria e 20% não possuem. Os que possuem casa própria encontram-se 

preponderantemente na faixa etária entre 35-45 anos e os que não possuem estão concentrados 

na faixa etária de 25-35 anos.  

Para avaliar a origem da renda dos entrevistados relacionada com a pesca do liliu, as 
respostas enquadraram-se em três categorias: aqueles que realizavam exclusivamente a pesca do 
liliu, aqueles que pescavam o liliu juntamente com outros crustáceos e aqueles que além de pescar 
liliu tinham renda oriunda de outros benefícios sociais tais como bolsa família ou aposentadoria, 
como mostrado na Figura 2. 

Figura 2: Fonte de renda dos pescadores da Comunidade de Patané/AREZ/RN. 
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Os dados indicam que a grande maioria (62,2%) combina a pesca de liliu com outros 

crustáceos, sugerindo que a comercialização do liliu não parece suficiente para garantir a plena 

sobrevivência das famílias, em termos de geração de renda. Por outro lado 28,9% dos entrevistados 

tem na pesca artesanal do liliu a sua única fonte de renda, indicando a grande dependência destes 

dessa atividade. De um modo geral observa-se que 91,1% dos entrevistados utilizam o liliu como 

fonte de renda parcial ou integral, demonstrando a importância econômica desse molusco para a 

geração de renda e economia local. Também se observa que uma pequena parte dos entrevistados 

(8,9%) têm essa atividade como uma complementação de sua renda.  

Para análise de produtividade buscou-se avaliar a quantidades de liliu coletada (produção 

em quilogramas por semana), em cada faixa etária, por aqueles que coletam exclusivamente o 

molusco, como mostrado na Tabela 01. 

Tabela 1: Faixa etária x Produção de liliu. 

Faixa Etária 
Homens Mulheres 

Produção 
bruta 

(kg/semana) 

Produção 
líquida* 

(kg/semana) 
18 a 25 anos 3 6 66 6,6 

25 a 35 anos 9 2 555 55,5 

35 a 45 anos 12 4 370 37,0 

45 a 65 anos 3 6 113 11,3 

Total 1.104 110,4 

 Estimativa de acordo com Dias etal (2007) – para cada kg de molusco a geração de carne é de 10% do peso

Observa-se que mais de 50% do que é produzido é feito no estrato etário entre 25-35 anos, 
seguido do estrato entre 35-45 anos, que responde por 33,5% da quantidade coletada. A faixa etária 
de menor produtividade (6,0%) é entre 18-25 anos, onde estão concentradas as mulheres. Pesquisas 
futuras poderão aclarar se a baixa produtividade nesta faixa, particularmente entre as mulheres, 
decorre do fato destas combinarem esta atividade com demais afazeres (ex: lar, escola, outros 
trabalhos), ou porque realizam esta atividade somente para o consumo familiar, ou ainda, porque 
o liliu não é o principal crustáceo coletado por estas, dentre outras possibilidades. Também é baixa
a produtividade dentre os entrevistados de maior idade (10,2%), mas ainda assim é quase o dobro
da registrada no estrato mais jovem.

Para os pescadores que realizam a pesca do liliu juntamente outros tipos de moluscos e 
crustáceos, verificou-se uma produção de 118,3 kg/semana, que corresponde a uma produção 
aproximada daqueles que exercem exclusivamente a pesca do liliu (110,4 kg/semana). Essa 
produção também teve como faixa etária com maior produtividade aquela entre 35-45 anos 
(48,4%), indicando que para esta atividade é possível que a experiência exerça um peso significativo 
para o desenvolvimento e produtividade nessa atividade. Complementando a análise, a menor 
produtividade foi observada para aqueles pescadores de maior idade (12,5%), refletindo que o 
desgaste físico da atividade gera perdas na produção.  
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A menor produtividade na faixa etária de menor idade e de maior, tanto para homens como 

para mulheres, também pode ser explicada pela dificuldade de transporte da produção dos locais 

de desembarque até as residências, pois é feito toda com o esforço humano já que inexiste acesso 

de meios de transporte aos portos. Essa dificuldade foi relatada por uma das catadoras entrevistada. 

Com relação a comercialização do produto da pesca do molusco, verificou-se pelas respostas 

dos entrevistados, que há uma forte dependência destes pescadores com atravessadores (pessoas 

que vão à comunidade para comprar a produção), uma vez que 66,7% destes têm nesses atores a 

principal forma de escoamento da sua produção. Isto é particularmente verdadeiro nas faixas 

etárias intermediárias, entre 25 até 45 anos de idade, faixa essa que representa de fato a atividade 

como geradora de ocupação e renda. O consumo familiar e a venda direta ao consumidor também 

se apresentam como destino da produção da pesca do liliu, correspondendo igualmente com 16,7% 

das respostas para cada categoria.   

4.2 Resíduos gerados pela atividade 

A pesca do liliu era realizada, até meados de 2015 em 8 (oito) pontos de chegada dos 

pescadores na Lagoa de Guaraíras, conhecidos como pequenos portos. O Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) realizou 

fiscalização nessas localidades e proibiu a atividade em metade dos portos que se encontrava em 

situação mais crítica, degradando o manguezal em virtude do beneficiamento no próprio local, 

restringindo a pesca em apenas 4 (quatro) portos: Porto de Israel, o Porto das Pedras, o Porto de 

Camuci e o Porto de Zé Galvão como pode ser visto na Figura 3. 

Figura 3: Localização dos portos de chegada o liliu na Comunidade de Patané/AREZ/RN. 
Fonte: Elaboração própria utilizando o Google Earth 
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As estruturas para beneficiamento do liliu são geralmente muito rudimentares e se localizam 

às margens da lagoa de Guaraíras (no mangue), local de extração do molusco, tendo em vista a 

dificuldade de transporte da produção dos locais de desembarque até as residências e do acesso de 

meios de transporte a esses portos como mencionado anteriormente. Dessa forma o 

processamento do molusco (catação, cocção e extração) se dá próximo aos portos, que é o local de 

descarregamento da produção.  De acordo com os pescadores entrevistados  91,1% deles descartam 

as conchas no próprio local da coleta gerando enormes pilhas de materiais, como pode ser 

observado na Figura 04. 

Figura 4: Locais de descarte de conchas (a) Porto de Camuci (b) Porto de Zé Galvão (c) Porto da Pedra 
(d) Porto de Israel

O resíduo descartado além de causar a poluição visual da área com os grandes volumes 

resíduos amontoados. Esse mesmo problema também é relatado por Lima et al. (2007) quando 

comprova que o beneficiamento quando realizado em locais próximos a extração, geram 

montanhas que se sobrepõem, causando impacto visual e no solo, assim como pode impactar 

diretamente na regeneração do manguezal. Quando o resíduo é depositado em quintais ou terrenos 

baldios gera incômodos sanitários de odor e atração de vetores, como também foi diagnosticado 

por Rocha (2009) em estudos realizados com pescadores na reserva de Ponta do Tubarão, no 

município de Macau/RN e Rego Neto e Batista (2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A captura do molusco Anomalocardia brasiliana denominado na comunidade de Patané, 

distrito de Arez/RN de liliu, é uma atividade que envolve diversas famílias de pescadores que 

sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal ou mesmo como forma de complementar a renda 

da família. De acordo com o levantamento de campo 60% dos entrevistados são do sexo masculino, 

estando predominantemente na faixa etária entre 35-45 anos cuja produção é em torno de 95 

kg/semana, gerando renda para os pescadores que sobrevivem exclusivamente dessa atividade. A 

pesca do liliu envolve grande esforço físico, sendo bastante rudimentar, com estrutura de 

beneficiamento muito precária e dificuldade de acesso aos locais de coleta. Não existe qualquer 

gestão da atividade por parte do poder público, tais como organização e capacitação dos pescadores 

para sustentabilidade dessa atividade nos aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

 Os impactos ao meio ambiente são visíveis com degradação do manguezal, principalmente 

nas áreas próximas a lagoa de Guaraíras, assoreamento da lagoa, grande acúmulo de resíduos no 

solo causando impacto visual, supressão da vegetação. Ainda podem ser mencionados problemas 

sanitários causados na comunidade associados ao descarte em quintais e nos logradouros públicos, 

tais como odor e atração de vetores.  

Além disso os impactos sociais relativos à captura e beneficiamento do produto se dá na 

forma rústica que se realiza essa atividade, com poucos recursos tecnológicos desde equipamentos 

de coleta, equipamentos para extração do molusco das conchas, cocção e transporte do produto 

para alimentação ou comercialização. Todas essas atividades envolvem grande esforço físico e são 

realizadas sem nenhum equipamento de proteção individual e infraestrutura adequada à atividade. 

O grande desafio é desenvolver a atividade de forma sustentável, organizando os pescadores 

e capacitando-os para melhorar o processo produtivo, assim como viabilizar estudos de alternativas 

economicamente e tecnicamente viáveis para o beneficiamento das conchas que se amontoam em 

grandes volumes no próprio local de processamento, às margens do manguezal ou em quintais e 

terrenos baldios. A fiscalização do órgão ambiental estadual e as constantes reclamações dos 

moradores em função do impacto ambiental e sanitário tem gerado uma preocupação para o órgão 

municipal, que tem buscado nos meios acadêmicos alternativas para amenizar esse problema.  
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RESUMO 

O projeto consiste na extração e utilização de taninos 
presentes em espécies da caatinga, a destacar a 
Moringa oleifera e com foco na Jurema Preta – 
devido a sua grande disponibilidade na região – para 
utilização como coagulantes no tratamento de 
efluentes. As espécies vegetais estudadas foram 
preparadas na forma pulverizada e como extratos 
aquosos para aplicação como coagulante. Os 
efluentes oleosos, águas cinzas e águas em processo 
de eutrofização em corpos hídricos da região de Assu 
e Ipanguaçu-RN, serão investigados neste estudo. Os 
extratos líquidos foram preparados a partir da reação 
de Mannich. O líquido extraído de galhos e folhas das 

plantas foram misturados com a Base de Mannich 
preparada pela mistura entre um aldeído fórmico e 
um sal de amônio preparados em laboratório. As 
características dos coagulantes pulverizados 
destacaram uma densidade de 125 g/L e 
granulometria inferior a 300 μm (ultrafinos). Os 
extratos apresentaram coloração âmbar, 
característica de taninos comerciais, além de 
viscosidade alterada e sua aplicação no tratamento 
de águas oleosas apresentou agregação visual dos 
óleos dispersos em água. Os resultados indicam 
potencial para que estudos de tratamento e reuso de 
água sejam conduzidos posteriormente.

PALAVRAS-CHAVE: extratos vegetais, taninos, coagulação. 

USE OF TANNIN-BASED COAGULANT EXTRACTED FROM PLANTS OF THE 
CAATINGA 

ABSTRACT 

This work was conducted aiming to promote the 
extraction and use of tannins in the Caatinga species, 
Moringa oleifera and highlight focusing on Jurema 
Preta - due to its wide availability in the region - for 
use as coagulants in wastewater treatment. Plant 
species studied were prepared in powder form and as 
aqueous extracts for use as a coagulant. Oily 
wastewater, greywater and waters of eutrophication 
in water bodies of the Assu and Ipanguaçu-RN region, 
will be investigated in this study. The liquid extracts 
were prepared from the Mannich reaction. The liquid 
extracted from branches and leaves of the plants was 

mixed with the Mannich base prepared by mixing 
between a formaldehyde and an ammonium salt 
prepared in the laboratory. The characteristics of the 
powder coagulant highlighted a density of 125 g / L 
and particle size less than 300 micrometer (ultrafine 
size). The extracts showed amber color aspect, as 
commercial tannins characteristics, and altered 
viscosity. Its application in the treatment of oily water 
presented visual aggregation of oil dispersed in 
water. The results indicate potential for studies of 
water treatment and reuse can be subsequently 
conducted. 

KEY-WORDS: plant extract, tannin, coagulation. 

2179

mailto:anderson.ivanildo@hotmail.com1
mailto:mirela_karolayne@hotmail.com1
mailto:thainar.michelle@hotmail.com1
mailto:renato.dantas@ifrn.edu.br2


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1   INTRODUÇÃO

No atual cenário em que vivemos, com diversos casos de contaminação de rios por 

resíduos industriais e domésticos, a busca constante por meios de remediação desse quadro se faz 

necessária. O uso de produtos naturais para aplicação como coagulantes no tratamento de águas 

e efluentes tem se destacado no meio científico. Dentre as vantagens desses produtos, destacam-

se: baixo custo, elevada biodegradabilidade, praticidade e eliminação no uso de agentes 

reguladores de pH. 

O tanino é uma substância natural encontrada em plantas, pode estar em suas sementes, 

folhas, na madeira e até em cascas de frutas. Sua atuação consiste em defendê-la contra ataques 

de herbívoros, tornando seu sabor desagradável. Além de serem defensores naturais, podem ser 

utilizados na estabilização da cerveja, na produção de resinas, no curtimento de pele animal, etc.  

A aplicação de taninos também pode destacar-se na limpeza de efluentes, exercendo o 

papel de agente coagulante para remoção de resíduos dispersos. Sendo assim, o projeto consiste 

na extração dessa substância a partir de espécies encontradas na caatinga, visando seu estudo e 

aplicação na coagulação para limpeza de efluentes. 

O projeto foi conduzido com o objetivo de sintetizar e caracterizar os coagulantes a partir 
de extratos vegetais de espécies da Jurema Preta e Moringa Oleifera e aplicação desses 
coagulantes no tratamento de efluentes.  

Esse estudo inovador possui caráter de pesquisa aplicada, agregando valor econômico a 
um produto natural e possibilitando a sua aplicação em uma ampla variedade de efluentes.  

 2.1  Coagulação 

A remoção de impurezas na água é uma atividade que acompanha o homem ao longo da 

história. Para isso se faz uso de processos como a coagulação, que é definida por RAVINA (1993) 

como a desestabilização da dispersão coloidal, devido à compressão ou redução da dupla camada 

elétrica. Este termo também pode ser aplicado à desestabilização pela adição de eletrólitos 

hidrolisáveis, tais como Fe+3 ou Al+3. O resultado dessa desestabilização é a aglomeração das 

impurezas presentes na água, as quais apresentam propriedades de separação por aspectos físicos 

(forma, tamanho e densidade). 

2.2  Mecanismos de coagulação 

Os principais mecanismos atuantes na coagulação estão descritos abaixo, e foram 

baseados em diferentes bibliografias (BRATBY, 1980; KREMMER, 1988; RAVINA, 1993; DI 

BERNARDO 1993). 

2.2.1  Compressão da dupla camada elétrica 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Esse mecanismo ocasiona a desestabilização das partículas coloidais pela adição de uma 

grande quantidade de íons indiferentes de carga contrária. Este processo comprime/diminui a 

área de influência ao redor do colóide, porém, não necessariamente reduz a carga do mesmo. 

2.2.2  Neutralização de cargas 

Envolve a adsorção de um eletrólito carregado sobre a superfície de colóide, resultando 

numa carga líquida próxima a zero. Esse mecanismo é uma maneira prática para diminuição da 

barreira de energia repulsiva e para formação de flocos estáveis. 

2.2.3  Varredura ou aprisionamento 

Consiste na adição de quantidades relativamente grandes de coagulante que precipitam na 

forma de hidróxido. Com isso, alguma neutralização de cargas ocorre, porém, com o excesso na 

quantidade de coagulante, os colóides são aprisionados no floco de precipitado metálico sendo 

assim literalmente “varridos” do meio. 

2.2.4  Mecanismo de pontes 

Ocorre quando um floculante se adsorve primeiramente a um colóide, capturando-o, e 

posteriormente se ligando a vários outros formando uma malha ou entrelaçamento, mantendo 

todos unidos. É importante destacar que o comprimento da cadeia é maior quanto maior for seu 

peso molecular, sendo assim é melhor para formação de pontes. Esse mecanismo geralmente é 

empregado como complemento aos mecanismos citados anteriormente para produção de flocos 

resistentes e de rápido crescimento. 

2. 3  Coagulantes à base de extratos vegetais

Os biopolímeros vêm sendo estudados devido a suas propriedades de aglomeração de 

impurezas em águas, sua elevada biodegradabilidade e reduzido consumo de alcalinidade, frente a 

coagulantes convencionais a base de sais metálicos.  

Nesses polímeros naturais estão presentes os taninos, cujos conceitos inerentes estão 

descritos a baixo, estando por base nos seguintes autores: (HOWES, 1955; BELAVSKY, 1965; 

MUGICA e OCHOA, 1969; O’FLAHERTY et al, 1965; TEPF, 1974): 

A definição química de taninos (esquema da molécula representado na Figura 1) aponta-o 

como sendo “substâncias orgânicas de extrato vegetal capazes de precipitar proteínas”. 
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Figura 1. Esquema básico da molécula do tanino (BELAVSKY, 1965) 

Os taninos podem ser divididos em dois grandes grupos: condensados e hidrolisáveis. Os 

taninos condensados são substâncias com estrutura polimérica, assim como os taninos 

hidrolisáveis, porém apresenta constituição flavonoídica, enquanto o segundo grupo é formado 

pela esterificação de ácidos fenólicos. No grupo de condensados as ligações C-C dos taninos são 

mais dificilmente rompidas, já os hidrolisáveis recebem esse nome pela facilidade de rompimento 

das ligações do tipo éster. Ambos os grupos se assemelham na capacidade de complexação de 

substâncias orgânicas e metais, devido aos anéis polihidroxilados. 

A utilização dessa substância orgânica foi motivada por diversos fatores, tais como a oferta 

comercial de um agente coagulante/floculante que apresenta características distintas dos 

produtos inorgânicos que geralmente são utilizados, como a origem em fontes renováveis; e sua 

propriedade de biodegradabilidade. 

A atuação dos taninos ocorre pela compressão da dupla camada elétrica ou pela 

modificação do potencial superficial das partículas, desestabilizando assim as partículas pela 

eliminação da repulsão entre elas, ocasionando os coágulos. Normalmente é necessário adicionar 

um agente floculante de alto peso molecular, que proporciona maior tamanho aos agregados.  
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As etapas planejadas para a execução do projeto são ilustradas na Figura 2 e são descritas 

com detalhes a seguir. 

Figura 2. Fluxograma das etapas para produção e aplicação de coagulantes a base de extratos vegetais. 

3.1  Coleta do material 

Podas de espécies de Jurema e Moringa (aproximadamente 500 g de material) foram 

coletadas na área do IFRN-Campus Ipanguaçu, durante as primeiras horas da manhã, a cada 

quinze dias. Esse material coletado foi armazenado para produção do pó e extratos líquidos de 

taninos. 

Figura 3. Jurema preta coletada para preparo do coagulante no entorno do IFRN-Ipanguaçu. 

3.2  Secagem e trituração 

Os galhos e folhas da Jurema Preta e os galhos, folhas e vargens da Moringa foram 

submetidos à secagem em estufa por um período de 8 dias à temperatura de 40°C (Figura 4A), 

3   METODOLOGIA
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com o intuito de não destruir as estruturas dos polifenóis presentes nas plantas. Posteriormente, 

o material foi triturado no moinho de facas (Figura 4B), obtendo assim o pó desses materiais.

Figura 4. A) Biomassa (Jurema e Moringa) em estufa para secagem. Temperatura 40ºC. B) Moinho de facas usado na 
trituração do material. 

3.3  Preparo do coagulante 

Os materiais depois de triturados foram aplicados diretamente na forma pulverizada e 

também usados para o preparo de extratos coagulantes na forma líquida. A biomassa pulverizada 

foi imersa numa solução etílica e em água na proporção de 1g para cada 10 mL de extrato. Após 5 

dias de extração o líquido foi filtrado e submetido a mistura com a base de Mannich. 

Figura 5. Material seco destinado a trituração em moinho de facas. 

A reação de Mannich se dá pela pesagem exata de 1g de Cloreto de Amônio (NH4Cl) e 

dissolução em 20 ml de água. Em seguida, ocorreu a mistura com 20 ml de água e 5ml de 

formaldeído (previamente neutralizada em presença de fenolftaleína SI). Após o condicionamento 
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de no mínimo 1 hora a Base de Mannich apresentou aspecto levemente amarelado e foi misturada 

com o extrato da planta. 

3.4  Aplicação no tratamento de efluentes 

Após a preparação dos extratos líquidos e dos materiais pulverizados, os coagulantes foram 

submetidos a testes no tratamento de efluentes oleosos. Estudos posteriores serão testados no 

tratamento de águas cinzas e águas de ambientes eutrofizados. 

Os estudos de coagulação foram realizados em um reator cilíndrico de 2 Litros de volume, 

com agitação magnética. Estudos de separação do material coagulado foram realizados por 

flotação por ar dissolvido no sistema destacado na Figura 6. 

Figura 6. Unidade de coagulação e flotação por ar dissolvido utilizada nos experimentos. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

O preparo do extrato líquido do coagulante a partir da extração com álcool e água resultou 

em extrato de coloração verde e âmbar, respectivamente. A Figura 7 destaca o aspecto dos 

extratos produzidos. O coagulante líquido foi aplicado em testes preliminares com efluentes 

oleosos e foi possível identificar a agregação de óleos previamente emulsionados. Os extratos 

apresentaram coloração âmbar, característica de taninos comerciais, além de viscosidade 

alterada. 

2185



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 7. Extratos de Jurema Preta preparado na presença de álcool e água, após tempo de 72 horas de contato. 

A Figura 8 ilustra o material pulverizado da Moringa e Jurema preparado após trituração em 

moinho de facas. Estudos posteriores serão conduzidos com o material na forma pulverizada no 

tratamento de águas oleosas, águas cinzas e águas de ambientes eutrofizados dos corpos hídricos 

do Rio Piranhas-Açu. 

Figura 8. Coagulante de Jurema e Moringa na forma pulverizada com granulometria inferior a 300 micrometros. 

5   CONCLUSÃO

A partir dos estudos conduzidos neste trabalho foi possível identificar que os extratos 

líquidos de plantas da Caatinga apresentaram bom potencial na aplicação como coagulantes. Na 

forma pulverizada os resultados foram menos exitosos e a otimização dessa técnica ainda será 

estudada em experimentos posteriores. Os bons resultados obtidos na coagulação dos efluentes 

oleosos indicam grande potencialidade do estudo em efluentes de menor complexidade e menor 
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carga de sólidos, como as águas cinzas e águas de ambientes eutrofizados. Nesse sentido, 

experimentos serão conduzidos para o tratamento de diferentes tipos de efluentes sejam 

alcançados e que perspectivas de reuso de água na região semiárida sejam possibilitadas. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como 
principal objetivo analisar os métodos de estocagem 
adotados pelas farmácias da região metropolitana de 
Natal, que utilizam, em sua maioria, o método PVPS 
(primeiro que vence, primeiro que sai). O trabalho 
inicia-se com uma revisão da literatura sobre a área 
de estoque, seus tipos e métodos. Em seguida, foram 

visitadas algumas farmácias para a obtenção dos 
dados, através de uma entrevista. Com a obtenção 
dos dados pode-se concluir que a maioria das 
farmácias visitadas, mesmo utilizando o método 
PVPS, ainda possui problemas no controle de 
estoque. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e 
quantitativa.

PALAVRAS-CHAVE: Estoque, PVPS, Logística. 

STORAGE METHOD ADOPTED BY PHARMACIES THE METROPOLITAN REGION 
OF NATAL / RN   

ABSTRACT 

This article has the main objective analyze the storage 
method adopted by Natal metropolitan region of 
pharmacies, using in its most, the method FEFO (First 
expire, first out). The start-up work with a literature 
review on stock area, its types and methods. Then 

have visited some pharmacies to obtain data, through 
an interview. With obtaining of data that can be done 
most visited pharmacies using same method FEFO, 
still have problems in stock control. The characterized 
as search qualitative and quantitative. 

KEY-WORDS: Stock, FEFO, Logistics. 
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1  INTRODUÇÃO

A botica (ou apoteca), caixa de madeira onde eram alocados os medicamentos, foi uma das 

instituições ocidentais aportaram no Brasil com os portugueses. Os primeiros farmacêuticos, que, 

na época (século X), eram chamados de boticários, levavam suas boticas cheias de remédios para 

a casa dos clientes. Era um serviço porta a porta. Com o passar do tempo e o avanço das "curas 

medicinais", os clientes passaram buscar por medicamentos. Isso fez com que os remédios 

ganhassem um templo, que era a grande botica - não mais sendo uma caixa de madeira, mas uma 

casa onde se vendiam medicamentos. Hoje, esse templo chama-se farmácia (EDLER, 2006). 

Com o aumento constante da demanda, simultaneamente houve um aumento na oferta, o 

que acarretou em maiores riscos de perda de produto, por validade ou deterioração. Com isso, 

surgiu a necessidade de um estudo do controle de estoque para o ramo. Tendo como base a 

indispensabilidade de diferentes modos de se estocar, para cada tipo de empresa, surgiram 

diversos métodos de estocagem, como o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai), o UEPS 

(último que entra, primeiro que sai) e o PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai). Dentre esses 

vários modos de estoque, o PVPS trabalha com produtos perecíveis, o qual se encaixa a realidade 

das farmácias.  

Nesta perspectiva, o objetivo geral deste artigo é identificar quais os métodos de 

estocagem são adotados pelas farmácias da região metropolitana de Natal, justificando-se pelo 

fato de que, por elas trabalharem com produtos perecíveis, o método PVPS seria o mais adequado 

à sua natureza. Para tanto, foi realizado uma entrevista nas farmácias das cidades Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante e uma análise da mesma 

Este artigo está dividido em 5 (cinco) estágios, sendo o primeiro a introdução – onde se é 

norteado a história da farmácia, assim como a explicação do motivo de se utilizar os métodos de 

estocagem – o segundo a revisão bibliográfica – a qual fala sobre definições de termos utilizados 

durante todo o artigo – o terceiro é o método – em que cita e exemplifica cada processo seguido 

para a realização do artigo – o quarto é o resultado – que trata dos dados obtidos – e, por fim, o 

ultimo, que é a conclusão – na qual fala-se sobre a visão dos autores em relação aos dados 

obtidos, comparando-os com a revisão da literatura (estudo de caso).  

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Estoques 
Estoques são acumulações de materiais armazenados em processo, matérias-primas, 

suprimentos e produtos acabados encontrados em um sistema de transformação (BALLOU, 2006; 
SLACK et al., 2009). Segundo Silva (2014), todos os tipos de estoques existentes têm sua 
importância dentro de uma organização. 
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Manter os estoques proporciona certo nível de segurança em ambientes incertos, visto que as 
empresas podem garantir a disponibilidade de entrega dos produtos quando os consumidores os 
demandarem. Além disso, há uma diferença entre o ritmo fornecimento e a demanda dos 
processos produtivos, o que fundamenta a existência dos estoques, já que nesse intervalo de 
tempo, os recursos transformados necessitam ser estocados (SLACK et al., 2009). 
Contudo, a estocagem representar riscos para a empresa, pois itens em estoque podem 
deteriorar-se, tornar-se obsoletos ou perder-se, além de ocuparem espaços e empregarem 
recursos das organizações. Ainda é possível ressaltar que os estoques variam de organização para 
organização, uma vez que, o estoque em operação de uma empresa do ramo alimentício difere 
dos itens de uma empresa do ramo da limpeza. Desse modo, os custos de manutenção, os 
critérios para organização, avaliação e controle do gerenciamento de estoques dependem da 
organização. (SLACK et al., 2009). 

2.1.1 Tipos de estoque 

Segundo Slack et al (2009), existem cinco tipos de estoque, sendo eles: 

 Estoque de segurança;

 Estoque de ciclo;

 Estoque de desacoplamento;

 Estoque de antecipação;

 Estoque no canal.

O estoque de segurança (conhecido também por estoque isolador) tem a função de 
proteger a organização de eventuais incertezas em relação ao fornecimento e a demanda. A 
empresa, por sua vez, deve manter um estoque mínimo suficiente para suprir essa incerteza caso 
a demanda venha a ser maior do que o previsto. O estoque de segurança deve ser usado somente 
no fim dos ciclos de ressuprimento, quando há demanda mais alta do que a esperada ou os 
períodos para atendimento dos pedidos são mais longos (BOWERSOX; CLOSS, 2010).   

O estoque de ciclo (ou estoque de tamanho de lote) são gerados quando o tamanho do 
lote é maior que o necessário. Para Schwitzky (2001), o lote pode ser maior por vários motivos 
como, por exemplo: 

 Descontos em função de compras em grande quantidade;

 Lote mínimo do fornecedor ou de fabricação;

 Redução dos custos de transportes e custos de escritório devido ao aumento do
montante adquirido.

O estoque de desacoplamento remete ao intermediário dentro de um setor produtivo, 
onde cada lote de estoque de material em processo é posto numa fila, aguardando chegar sua 
hora no planejamento para a próxima etapa do processo produtivo. Segundo Martin (2010) e Slack 
et al. (2009), estoque de desacoplamento se refere aos estoques presentes dentro de um setor 
entre os estágios do processo. 
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Estoque de antecipação busca atender futuras demandas e, principalmente, variações 
sazonais. O objetivo, então, é reduzir os impactos das variações na demanda e reduzir custos de 
produção com ganhos de escala. Schwitzky (2001) afirma que o estoque de antecipação é 
produzido, muitas vezes, antes de um programa de promoções, férias coletivas ou diante uma 
possível ameaça de greve.  

O estoque no canal (ou estoque em trânsito) é encontrado no canal de distribuição, e 
existe porque o material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto de 
fornecimento e o ponto de demanda. Pode-se dizer que é o estoque existente entre o fornecedor 
e o varejista. Slack et al. (2009) afirma que o estoque no canal ocorre entre processos em que o 
arranjo físico é geograficamente espalhado. 

2.1.2. Métodos de avaliação de controle de estoque 

De acordo com Bowersox e Closs (2010), o controle de estoque é um procedimento rotineiro 
necessário ao cumprimento de uma política de estoque.  Três dos principais métodos de controle 
são: o primeiro a entrar é o primeiro a sair (PEPS), o último a entrar é o primeiro a sair (UEPS), e o 
primeiro a vencer é o primeiro a sair (PVPS). 

Segundo Martins e Alt (2009), o método PEPS, também conhecido como FIFO (first in, first 
out), prioriza a ordem cronológica das entradas dos produtos no estoque, ou seja, sai primeiro os 
produtos que foram estocados em primeiro lugar, sendo substituído por produtos da mesma 
ordem cronológica. A principal vantagem desse método é que os estoques são mantidos com 
valores aproximados dos preços atuais de mercado. 

O UEPS, também conhecido como LIFO (last in, first out), é o inverso do método PEPS. 
Devem sair primeiro os últimos produtos adquiridos, e o custo do estoque leva em consideração 
as unidades mais recentes adicionadas no controle de entradas. É o método mais adequado em 
períodos inflacionários, pois uniformiza o preço dos produtos em estoque para a venda no 
mercado consumidor. (MARTINS; ALT, 2009). 

O método PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai) é semelhante ao PEPS, visto que 

serve para gerenciar a arrumação e expedição das mercadorias do estoque ou de matérias-primas, 

conforme o prazo de validade, mantendo-os atualizados.  Este conceito, por sua natureza, é muito 

utilizado e aplicado nas operações das indústrias: alimentícias e de bebidas, químicas e 

farmacêuticas, bem como no agronegócio. Segundo Roncálio (2009), o PVPS busca priorizar o 

consumo de materiais com data de vencimento avançadas, de maneira que não haja perdas de 

produtos por vencimento e prejuízos financeiros a empresa. 

2.1.3. Vantagens e desvantagens dos estoques 

O gerenciamento do estoque, feito adequadamente em uma empresa, pode trazer várias 

vantagens, mas quando não gerenciado de uma forma eficiente ele pode acarretar algumas 

desvantagens. (BOWERSOX; CLOSS, 2010).   

As principais vantagens são: 
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 Suprir as necessidades de vendas na medida da demanda;

 Entrega rápida ao cliente;

 Baixo índice de faltas;

 Economia de escala;

 Grandes possibilidades de negociação com o cliente;

 Prevenção contra contingências.

 Já as desvantagens mais frequentes são:

 Deterioração e/ou a obsolescência dos estoques, ocasionando perdas;

 Alto custo com aluguel de armazém, caso a empresa não possua um;

 Gastos com manutenção e controle.

3  MÉTODOS

A metodologia utilizada na pesquisa foi exploratória, que tem o objetivo de fazer uma

primeira aproximação com o problema (GIL, 2008). O estudo caracteriza-se como sendo de 

abordagem tanto qualitativa, quanto quantitativa.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de um 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios científicos e 

eletrônicos, permitindo que o pesquisador conheça o que já foi publicado sobre o assunto 

(FONSECA, 2002). Utilizou-se para adquirir conhecimento sobre os métodos de estocagem.  

Em seguida, as farmácias foram visitadas, fazendo uso de uma pesquisa de campo, que é 

feita por meio de observações diretas das atividades do grupo estudado (GIL, 2008). Já nas 

farmácias, foi feito um levantamento de dados, que é a interrogação direta a um grupo de 

interesse a respeito das informações que se deseja obter, visando obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados (GIL, 2008). Foi realizada uma entrevista semiestruturada — 

constituída por seis perguntas — que é um roteiro preliminar de interpelações, que pode ser 

modificado durante a entrevista a partir de repostas dadas pelo entrevistado (TRIVIÑOS, 1987).  

Por fim, foi desenvolvido um estudo de caso, que visa conhecer com profundidade o como 

e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico, ou seja, comparando a teoria com a 

prática.  (FONSECA, 2002). A figura 1 apresenta o procedimento utilizado para obtenção de dados, 

como já descrito no texto e para melhor exemplificação das etapas. 
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Figura 1: Metodologia utilizada. 

4 RESULTADOS
O estoque, mesmo prevenindo variações do custo de mercado, fica vulnerável a riscos de

perda de produtos por vencimento ou deterioração, que é um déficit do mercado de produtos 

perecíveis, no qual as farmácias participam. O método de estocagem PVPS visa reduzir a perda de 

produtos por vencimento ao oferecer à demanda suas mais antigas mercadorias. 

A Figura 2 apresenta os dados obtidos a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas 

com os atendentes das farmácias. Dentre as sete pós-boticas, quatro são da cidade de Macaíba 

(F1, F2, F3 e F4) e três são da cidade de São Gonçalo do Amarante (F5, F6 e F7), ambos municípios 

pertencentes à região metropolitana de Natal.  
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Figura 2: Resultado consolidado das entrevistas com os representantes das farmácias visitadas. 

Com base na Figura 2, é possível observar a semelhança entre farmácias do mesmo 

município. As farmácias de Macaíba, por exemplo, têm total equidade quanto ao uso do método 

PVPS, uma vez que todas o utilizam, enquanto as farmácias de São Gonçalo do Amarante estão em 

direção contrária, ou seja, não utilizam o método. 

A F1, localizada em Macaíba, utiliza o método PVPS e o considera eficiente, mesmo 

perdendo produto por vencimento. Faz-se importante observar o tempo de ressuprimento 

adotado pela empresa, que é um dia, e a escolha pelo material oferecido estar exposto, o que 

mostra a pouca quantidade de produtos que a empresa encomenda. 

A farmácia F2, também localizada em Macaíba, partilha com a F1 a ideia de usar o PVPS e 

encomendar poucos medicamentos — ainda mais acentuado por repor o estoque a cada dois dias 

— pois, da mesma forma que a F1, utiliza o estoque exposto. Ela entra em contraposição à 

primeira farmácia quando afirma que o PVPS não é eficiente, pois perde produtos por vencimento 

e deterioração.  

A terceira farmácia visitada (F3), idem localidade das demais citadas acima, dispõe do 

método PVPS em sua empresa e o considera eficiente, concordando com a F1. Ela repõe seu 

estoque semanalmente e perde produtos por vencimento, o que evidencia a sua pouca 

quantidade de consumidores. Esta empresa expõe algumas mercadorias e guarda outras em um 

armazém. A F3, quando fomos à pesquisa de campo e fizemos a entrevista com seu atendente, 

afirmou que encomenda os medicamentos mais pedidos/vendidos no mercado e faz encomenda 
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daqueles menos populares, dos que têm menos números de pedidos. Portanto, foi concluído que 

a farmácia utiliza o método puxado e empurrado. 

A F4, última farmácia de Macaíba onde foi realizada a entrevista, utiliza o PVPS e o 

considera eficiente. Ela guarda certa parcela do lote pedido em um armazém e expõe a outra. A 

empresa ainda disse na entrevista que só repõe o estoque quando ele acaba por completo, o que 

pode ser um registro de incerteza da demanda ou má organização por parte dos funcionários dela.  

A empresa F5, localizada em São Gonçalo do Amarante, afirmou que não faz uso do 

método PVPS. “A gente compra e já coloca toda a mercadoria exposta, sem separar”, disse a 

atendente. A farmácia repõe o estoque semanalmente e em pouca quantidade, pois todo o 

material é exposto. Esta empresa, teoricamente, vende pouco, pois seu giro é lento. Mesmo tendo 

baixo estoque, mesmo assim, vende o que compra, uma vez que alega não perder medicamentos, 

seja ele por deterioração ou vencimento. 

A sexta farmácia visitada (F6), segunda empresa de São Gonçalo do Amarante a participar 

da entrevista, não utiliza o método PVPS e mantém sua mercadoria toda exposta, assim como a 

F5. Ela, diferentemente da farmácia anterior, repõe seu estoque a cada duas semanas — dobro do 

tempo de ressuprimento da F5. Mesmo com seu tempo de ressuprimento grande, ela ainda perde 

produtos por vencimento.  

A última empresa onde foi realizado o levantamento de dados/informações (F7), também 

localizada em São Gonçalo do Amarante, utiliza o método PVPS e o considera eficiente, pois, 

mesmo com a reposição diária dos produtos e a ajuda de um armazém para guardar certa 

quantidade de medicamentos do lote encomendado — fator que alega grande número de 

medicamentos que a farmácia pede, por lote — a empresa não perde produtos.  

Diante do exposto, observou-se que 71,40% das farmácias entrevistadas utilizam o PVPS, 

sendo 57,12% de Macaíba (100% das farmácias entrevistadas no município) e 14,28% de São 

Gonçalo do Amarante (33,3% das farmácias entrevistadas no município).   

Figura 3: Porcentagens referentes à utilização do método PVPS. 

Macaíba 
80% 

São 
Gonçalo 

20% 

UTILIZAM PVPS 
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5 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi analisar os métodos de estocagem — UEPS, PEPS e PVPS —

adotados pelas farmácias da região metropolitana de Natal. A partir dos dados levantados na 
entrevista semiestruturada realizada nas farmácias, faz-se possível constatar que nenhuma das 
empresas utiliza o PEPS, nem mesmo o UEPS, utilizando, em sua maioria (71,40% das empresas 
visitadas), o PVPS. Os 28,60% das empresas afirmaram que não utilizam nenhum método, como 
também não fazem estudos de estoque, de demanda, custo, lucro — não têm uma boa 
organização da farmácia.  

Dentre os 71,40% das empresas que adotam o método, apenas 20% não perdem produtos, 
ou seja, das cinco farmácias que utilizam a ferramenta, somente uma não perde. As outras quatro 
empresas — que somam 51,40% — têm perdas mesmo utilizando o método, onde é possível 
perceber que, se não houver o gerenciamento correto, ele pode não ser totalmente eficiente, pois 
existem períodos sazonais/incertezas na demanda.  

Levando-se em consideração o objetivo deste trabalho, pode-se concluir que, tanto pelo 
desconhecimento quanto pela aplicação inadequada dos métodos de estocagem por algumas das 
partes envolvidas, há a perda de estoque mesmo com o uso do PVPS. 

Houve algumas limitações, tais como: sigilo de informações por parte das farmácias 
visitadas, curto período para a realização do artigo, dificuldade de reunir os três autores, bem 
como o espaço para pesquisar sobre o tema do trabalho. 

Para trabalhos futuros, faz-se necessário um aumento do número de farmácias 
entrevistadas, fazendo as informações serem mais concretas e precisas. Também é imprescindível 
a expansão de interpelações e da área de abrangência da pesquisa. 
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RESUMO 

A escassez de água representa um dos 
principais desafios ambientais no mundo inteiro. No 
nordeste brasileiro, os níveis dos reservatórios de 
abastecimento público de água na região semiárida 
alcançaram níveis críticos nos últimos anos 
(2012-2015). Ações de reuso de água devem ser 
emergencialmente adotadas nesse cenário para que a 
garantia de água com qualidade seja possibilitada 
para abastecimento público. As águas cinzas 
representam entre 50% e 75% do volume de águas 
consumidas em residências e o seu aproveitamento 
integral representa um importante alívio na demanda 
hídrica dos reservatórios. Diante disto, o presente 

trabalho foi conduzido com o intuito de obter o 
tratamento de águas cinzas por um sistema de 
flotação de bancada e avaliar a melhoria nas 
características físico-químicas da água com o 
tratamento. Estudos seguintes serão conduzidos 
para avaliar as aplicações de reuso possíveis 
para a água estudada. Os resultados 
preliminares destacam a remoção de sólidos 
dissolvidos em níveis superiores a 70% e a redução de 
condutividade em níveis superiores a 45%. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação, Águas cinzas, Reuso de água. 

ABSTRACT 

KEY-WORDS: Flotation , Greywater , reuse water.

APLICAÇÃO DA FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO (FAD) NO TRATAMENTO DE 
ÁGUAS CINZAS VISANDO O REUSO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO

FLOTATION OF THE APPLICATION BY AIR DISSOLVED (FAD) IN THE 
TREATMENT OF ER BRAZILIAN SEMIARID REGION

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

The scarcity of water representation one of the main 
environmental challenges around the world. In Brazil's 
Northeast, levels of public supply reservoirs of water 
in the semiarid region reached critic levels in the last 
years (2012-2015). Water reuse actions should be 
emergencially adopted in this scenario For the Water 
Quality assurance to be possible in the Public Supply. 
As Grey water represents between 50% and 75% of 
the  volume of water in residences and its integral use 
represents an important relief for the demand in 
water reservoirs. 

Given this, the present work was conducted  in 
order to Get Water Treatment ashes For A bench 
flotation system and evaluate the Improved Physical 
and Chemical Characteristics of water with treatment. 
Following studies will be conducted to assess the  
possible reuse applications for the STUDIED water.  
Preliminary results highlight the removal of solids 
dissolved in superior levels to 70% and conductivity 
reduction in levels superior to 45%.
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1  INTRODUÇÃO 
Problemas de abastecimento de água estão se tornando cada vez mais frequentes em 

diversos cenários do mundo inteiro. As regiões semiáridas representam zonas críticas neste 
cenário em virtude dos baixos índices de precipitação pluviométrica, elevada evapotranspiração e 
elevados custos de infraestrutura para garantir abastecimento público. 

Estima-se que cerca de 40% da ‘população global viva hoje sob a situação de estresse 
hídrico. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1 700 metros cúbicos de 
água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) (Segala, 2012). 

No semiárido brasileiro, os principais reservatórios apresentam índices críticos em 
virtude da seca dos últimos anos (2012-2015). O volume atual dos mais importantes reservatórios 
na região está abaixo de 30%, com casos críticos abaixo de 1% de seus volumes (DNOCS, 2015). 

Um exemplo próximo é a crise hídrica que ocorrer no Rio Grande do Norte, onde, embora 
os reservatórios apresentem extensos volumes, as elevadas taxas de temperatura e a demanda 
não planejada (agricultura irrigada, criação de animais, e consumo humano) da água acumulada 
são maiores do que a quantidade de recarga por chuva. 

Dentre tantos motivos, a crise hídrica é a razão que pressiona e estimula o estudo de 
técnicas de reuso água e as águas cinzas representam uma fonte de grande volume produzida em 
ambientes domésticos. Além de representar até 70% do volume de esgoto gerado numa 
residência, este recurso não apresenta os riscos patogênicos envolvidos com o reuso de águas 
negras e efluentes industriais. 

Frente a tantas tecnologias utilizadas para o tratamento de água, a flotação destaca-se 
como um método exitoso que está se tornando cada vez mais estudado e aperfeiçoado para a 
aplicação no tratamento de águas residuais. 

O objetivo do trabalho foi tratar águas cinzas coletadas de pias e lavanderias do refeitório 
do IFRN Campus Ipanguaçu pelo método de flotação.  

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A flotação é um processo que reduz a densidade das impurezas presentes em uma mistura 

heterogenia, em que o líquido é a água e a substância dispersada é formada de impurezas 
coloidais, que alteram coloração e turbidez da água. Essa técnica consiste em adicionar bolhas de 
ar ao meio, o que faz com que as partículas em suspensão no líquido passem a aderir-se a essas 
bolhas. Essa espuma formada pode então ser removida, arrastando consigo as partículas de 
impurezas. 

O processo resume-se no fato de que a superfície dessas partículas é hidrofóbica, fazendo 
com que a tensão superficial da água expulse a partícula do líquido e promova a adesão da 
partícula
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na superfície da bolha de ar. O que não ocorre com os outros componentes hidrofílicos com 
ângulos de contato pequenos presentes no sistema, que preferem permanecer no meio líquido em 
vez de aderir à superfície da bolha de ar (ADAPTADO. Venditti, 2004). 

Flotação por ar dissolvido (FAD) 

    Em pesquisa, CECCHET  et al. 2010 utilizou-se de um sistema de flotação por ar 
dissolvido no tratamento de efluente de refinaria de óleo de soja com o auxílio de 
coagulantes e floculantes, que considerou o sistema eficiente para o tratamento de 
efluentes com grande carga de DQO (Demanda química de oxigênio) e óleos e graxas como 
o efluente estudado, porém é necessário outro tipo de tratamento final para que esta água
possa ser reutilizada em torres de resfriamento.

A eletroflotação é uma técnica que se mostra altamente versátil e competitiva em 
comparação às técnicas que utilizam tanques ou reatores que ocupam grande espaço físico 
(MOULAI MOESTEFA; TIR, 2004). 

São introduzidos dois eletrodos no meio aquoso onde deseja-se fazer a remoção de 
impurezas, esses eletrodos irão gerar uma corrente elétrica de baixa voltagem que produzirá 
bolhas de hidrogênio e oxigênio oriundas da quebra de moléculas de água. (ADAPTADO: Zabel e 
Melbourn, 1980).

ROMERO (2009) relata em seu trabalho os bons resultados obtidos como: Nível de redução 
de cor verdadeira significativo, nível de redução de turbidez extremamente satisfatório (arranjo de
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       O processo de FAD sob pressão é mais vantajoso para o tratamento de água por não promover 
forte agitação, permitindo um melhor controle da produção de bolhas de ar, que está relacionada 
com a diferença entre a pressão de saturação e a atmosférica; não necessitar de aplicação de 
produtos escumastes que podem interferir na qualidade da água tratada; empregar altas taxas de 
aplicação superficial que levam a tempos de detenção reduzidos, tornando o processo de FAD o 
mais econômico em termos de custo de investimento, já que os gastos com construção civil são 
menores; remover com facilidade o lodo produzido, evitando desperdícios de água, já que o 
mesmo apresenta elevado teor de sólidos (Hyde et al., 1997; Campos e Reali, 1985; Pinto Filho, 
1999). 

     Em seu trabalho, ASSIS (2006) executou ensaios de coagulação/floculação/flotação para a 
remoção de células de Microcystis aeruginosa com auxílio de sulfato de alumínio e cloreto férrico 
como coagulantes. A flotação foi selecionada nesse trabalho como método de separação por se 
mostrar efetiva em águas de baixa turbidez mineral e elevada concentração de algas (Janssens e 
Buekens, 1993). O resultado foi parcialmente bom, já que com o auxílio de coagulantes (E 
determinados níveis de pH) os níveis de resíduos diminuíram, entretanto, a autora deixa explícito a 
necessidade de continuidade de pesquisas na área, na tentativa de conseguir resultados cada vez 
mais favoráveis.  

Eletroflotação 
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placas de elétrodos perpendiculares e arranjo em paralelo) acima de 90%. Boa eficiência na 
remoção de sólidos totais, além de alta eficiência na remoção de óleos e graxas. Ele ainda diz que 
o processo de eletroflotação pode ser adotado como sistema de tratamento de esgotos e águas 
dos chamados "prédios verdes" que visam à sustentabilidade das suas construções e o 
reaproveitamento dos resíduos. E para concluir o mesmo garante a eficiência do processo no 
tratamento de esgoto doméstico tanto na escala de bancada como na escala piloto.

Para analisar o processo de eletroflotação em tratamento de efluentes de industrias 
de petróleo, SANTOS et al. (2007) utilizou um efluente sintético, preparado na proporção de 33 
litros de água para 50 mL de petróleo bruto em um reservatório com um agitador mecânico 
durante 30 minutos, sendo todas as etapas desenvolvidas a nível de bancada. Podendo 
confirmar através de seu trabalho que o processo de tratamento de água pode ser utilizado 
com resultados bastante satisfatórios, principalmente se o destino final desse efluente for a 
reinjeção, pois através da flotação obteve-se a redução de mais de 90% do TOG da solução. 

Flotação por ar disperso ou induzido 

          É um processo de adição de produtos químicos que, em contato, provocam reações químicas 
e produzem as microbolhas. 

As bolhas são formadas a partir de forte agitação de massa líquida, usualmente por meio 
de rotores, que promovem, simultaneamente, a dispersão e a aeração da massa líquida. (Hyde et 
al., 1997). Esse processo de flotação não é adequado ao tratamento de água devido ao grande 
tamanho das bolhas produzidas (0,4 a 2 mm), à elevado turbulência gerada que pode ocasionar a 
quebra dos flocos formados, à baixa concentração de sólidos totais no lodo flotado e à possível 
contaminação causada pela aplicação de agentes químicos (tenso ativos e escumastes). (Gregory 
e Zabel, 1990; Marlley e Edwald, 1991)

3  METODOLOGIA 
Os estudos de flotação de águas cinzas coletadas de pias do refeitório do IFRN Campus 

Ipanguaçu é feito por meio de um sistema de flotação de bancada (demonstrado na Figura 1). Esse 
sistema utiliza um compressor de ar, que é peça chave para a formação de bolhas dentro do vaso 
saturador. Já o agitador serve para homogeneizar a amostra durante a ocorrência do 
procedimento. 

Já o uso de reagente como coagulante ocorre durante a adição de bolhas à amostra a ser 
tratada, ajudando visivelmente na diminuição da turbidez (que é o caso apresentado). 
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Figura 1: Demonstração de sistema de flotação por ar dissolvido de bancada, utilizado no IFRN Campus 

Ipanguaçu. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O tratamento de águas cinzas por flotação com uso de cloreto férrico e sem adição de 

agentes coagulantes foram comparados com a água cinza sem tratamento (bruta). Os 
resultados são destacados na Tabela 1. 

Tabela 1: Análise de turbidez das águas cinzas antes e após o tratamento por coagulação e flotação. 

aspecto da água bruta (1), tratada por FAD (2) e tratada por FAD com pré-coagulação com cloreto 
férrico (3), é destacada na Figura 2. 

Amostra Turbidez, NTU 

Água cinza bruta 12 

Água tratada por flotação 7,9 

Água tratada por flotação e cloreto férrico 0,2 
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Figura 2: Amostras de águas cinzas das pias do refeitório do IFRN. 1) amostra bruta; 2) Amostra tratada por FAD; 3) 
Amostra tratada por FAD mais pré-coagulação com cloreto férrico. 
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Os resultados destacados na Figura 2 e Tabela 1, destacam a efetividade no tratamento de 
águas cinzas pelo método proposto. Estudos seguintes serão conduzidos para que a água tratada 
seja reutilizada em um sistema de irrigação de Moringa e Gergelim implantados no Campus 
Ipanguaçu do IFRN. 

O desenvolvimento vegetal será monitorado para avaliar os efeitos da água de reuso. 
Espera-se que os resultados de reuso justifiquem que a água cinza tratada por coagulação 
flotação, possa ser aplicada para atividades de irrigação. 

5  CONCLUSÃO 
Em todos os trabalhos pesquisados o método de flotação por ar dissolvido teve bom 

desempenho, apesar de isolado não retirar totalmente resíduos, entretanto, com o auxílio 
de coagulantes diminui um maior teor de impureza  

O processo de eletroflotação é bem avaliado e citado, além de deixar bem explícito 
seus ótimos resultados. Devido isso, entendemos a qualidade do processo de Flotação por Ar 
Dissolvido (FAD), por meio de experimentos realizados no nosso laboratório. 
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ADIÇÕES DE CINZAS DE OLARIAS, COM EFEITO FILLER, EM TRAÇOS DE 
ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO 

Dennis Cleiton Matias Gomes1; João Paulo da Silva Oliveira¹; Jackson Soares Marciano e Jozilene de Souza2 
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RESUMO 

O aproveitamento de resíduos como as diversas 

cinzas na fabricação de argamassas e concretos tem 

sido uma alternativa ambientalmente sustentável que 

preserva os recursos não-renováveis e possibilita a 

valorização destes resíduos, em vez de simplesmente 

lançá-los na natureza. Nas argamassas, o uso de 

resíduos – principalmente as cinzas – passou a fazer 

parte da composição do traço que continha apenas 

cimento, cal, areia e água. A inserção desse material 

tem apresentado resultados satisfatórios, 

ultrapassando, por vezes, a resistência mínima 

exigida por normas, proporcionada principalmente 

pelo efeito filler. A presença de cinzas de olarias, que 

se apresenta com a característica de um pó fino, 

como novo ingrediente na confecção de argamassas, 

tem a função de preencher os vazios da mistura, uma 

vez que os componentes do traço se apresentam com 

granulometrias bastante distintas. Diante do exposto, 

este trabalho teve como objetivo analisar se a cinza 

de olarias, com granulometria inferior ao diâmetro da 

peneira 200, funciona como efeito filler, quando 

inserida em percentuais de substituição ao cimento, 

em traços de argamassas, sem interferências nas 

propriedades de resistência à compressão simples e 

absorção de água. 

PALAVRAS-CHAVE: Argamassa, resíduos, cinzas de olarias, resistência à compressão simples. 

KILN ASHES OF ITEMS, WITH EFFECT FILLER IN MORTAR TRAITS TO FINISH 

The use of waste as the various ashes in the 
manufacture of mortars and concretes have been an 
environmentally sustainable alternative that 
preserves non-renewable resources and enables the 
recovery of these wastes, rather than simply throw 
them in nature. In mortars, the use of waste - mainly 
the ashes - became part of the trace composition 
contained only cement, lime, sand and water. The 
inclusion of this material has presented satisfactory 
results, exceeding sometimes the minimum 
resistance required by standards mainly provided by 
the filler effect. The presence of ash brickworks which 

presents with the characteristic of a fine powder, as a 
new ingredient in the manufacture of mortars, serves 
to fill the voids of the mixture, since the trace 
components present with quite different particle 
sizes. Given the above, this study aimed to examine 
whether the kiln ash with a particle size less than the 
diameter of the sieve 200, acts as filler effect, when 
inserted into the cement replacement percentage in 
traces of mortar, without interference in strength 
properties the simple compression and water 
absorption.

KEY-WORDS: Mortar, waste, kiln ash, resistance to compressive. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução 

As argamassas já eram utilizadas nas mais diversas construções realizadas desde a 

antiguidade. Durante longos períodos da história, a composição, preparação e aplicação da 

argamassa, encontram-se em constante mudança. Vários fatores podem ser atribuídos a isto: 

pouco ou nenhum conhecimento básico e até químico dos materiais utilizados na preparação da 

argamassa, matéria prima disponível na época e no lugar geográfico, forma de preparo, as 

quantidades dos materiais utilizados, dentre outros. Nessa constante mudança, observa-se que, 

paulatinamente, houve um avanço, o qual se deu pela busca de argamassas ecológicas, 

sustentáveis, melhores de se trabalhar, mais resistentes e econômicas, o que torna seu uso com 

maior eficácia. 

O consumo de argamassa tem se desenvolvido no Brasil e, consequentemente, o consumo 

de cimento. Isso se deve, principalmente, ao crescimento da construção civil na última década. 

Paralelo a esse crescimento, está à procura por materiais alternativos que possam substituir o 

cimento, podendo ser resíduos, em sua maioria, abundantes e de fácil acesso. Matérias- primas 

que, para muitos, parecem sem importância, sem utilidade, hoje tem sido uma alternativa viável e 

vantajosa, pois esses materiais podem apresentar propriedades semelhantes aos que se usam 

convencionalmente, apresentando, por vezes, qualidade até superior aos convencionais. 

Nas argamassas alternativas tem sido comum o estudo da aplicação de cinzas, como 

alternativa em substituição parcial ao aglomerante, conforme pesquisou Souza (2008); Bezerra et 

AL (2011), dentre outros. Em alguns desses estudos, os resultados têm sido positivos, levando, 

inclusive, alguns desses produtos a comercialização. 

Diante do processo de evolução e da procura por novos materiais para inserção em 

materiais de construção civil, seguindo parâmetros sustentáveis, este trabalho tem como objetivo 

analisar se as cinzas de olarias têm a capacidade de desenvolver o efeito filler para serem inseridas 

em traços de argamassas como substituição parcial ao cimento, sem interferir nas propriedades 

mecânicas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Argamassa 

Argamassa é a mistura homogênea de agregado miúdo, aglomerante inorgânico e água, 

contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo 

ser dosada em obra ou utilizar argamassa industrializada. De acordo com Fiorito (2010, pg 29) são 

comumente compostas de areia natural lavada, e os aglomerantes são em geral o cimento 
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Portland e cal hidratada. Sua denominação é função do aglomerante utilizado. Assim, temos 

argamassa de cal, de cimento ou mista de cal e cimento. A destinação das argamassas determina o 

tipo de aglomerante ou a mistura de tipos diferentes de aglomerantes”. 

O uso de argamassas é histórico. Os romanos fizeram uso amplo das argamassas, tanto no 

assentamento das alvenarias, como nos revestimentos de seus edifícios. Portanto, há mais de 

2.000 anos, a argamassa vem sendo utilizada para assentamento e revestimento dos blocos de 

pedra que constituem as paredes das edificações. De acordo com Silva (2006), no Brasil, a 

argamassa passou a ser utilizada no primeiro século para assentamento de alvenaria de pedra 

(largamente utilizada na época). 

Segundo Santiago (2007), a argamassa é um material muito importante em qualquer 

construção feita com pedras, tijolos ou blocos cerâmicos, pois tem a função de juntar as diversas 

unidades desses materiais entre si.  A outra função básica das argamassas é o revestimento, de 

modo a propiciar uma maior proteção aos vários elementos construtivos. Consequentemente, 

uma boa argamassa tem grande parcela de colaboração na durabilidade das edificações.      

A NBR 13529 (ABNT, 1995) define a argamassa para revestimento como sendo “uma 

mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou 

não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento”. 

2.2 Cinzas como material alternativo para argamassa 

A geração de subprodutos é uma das consequências de qualquer processo industrial. No 

Brasil, com o crescimento desse setor, tornam-se maior a quantidade destes rejeitos, surgindo a 

constante preocupação com o descarte não adequado. Contudo, comumente buscam-se soluções 

eficazes para a diminuição dos impactos ambientais e redução de custos. O aproveitamento de 

resíduos industriais como matéria-prima destinados à construção civil, vem se consolidando como 

uma alternativa viável do ponto de vista técnico, ambiental e econômico, pois tende a minimizar 

ou até mesmo eliminar estes resíduos (Siqueira, 2011).  

Neste contexto, muitas pesquisas são realizadas, no mundo inteiro, visando viabilizar a 

utilização dos resíduos nos próprios lugares de origem, solução que reduz o impacto ambiental 

(Désir; Dias; Rocha e Dantas 2005). A seguir são descritos alguns materiais alternativos que vem 

sendo estudados para serem aplicados na construção civil: 

2.2.1 – Casca de arroz/Cinza da casca do arroz 

Souza (2008) avaliou a influência da cinza de casca de arroz e casca de arroz na 

durabilidade das argamassas incorporadas com substituição parcial do aglomerante (cimento) e do 

agregado miúdo (areia), com o objetivo de melhorar as propriedades físicas e mecânicas, ambos 
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obtiveram resultados superiores as argamassas convencionais, contudo recomenda-se que a 

substituição do agregado miúdo seja em percentuais inferiores a 20%. 

Bezerra (2010) estudou a viabilidade de utilizar resíduos de cinza da casca do arroz em 

argamassas de assentamento e revestimento, como substituto de parte do aglomerante (cimento) 

a utilização deste material alternativo se mostrou viável por apresentarem desempenhos 

satisfatórios quanto aos aspectos físicos e mecânicos das argamassas. 

Rodrigues e Silva (2010) avaliaram a aplicação da casca de arroz em bloco manual para 

alvenaria não estrutural na construção civil, em substituição parcial do agregado miúdo. 

Obtiveram resultado satisfatório no traço estabelecido 1:0, 5:3, 6:0,4, onde o mesmo se 

apresentou de acordo com a norma da ABNT, NBR 7171 (1992), no entanto os blocos 

confeccionados no traço 1:0, 5:5, 4:0,6, não alcançaram resultados compatíveis com os 

estabelecidos pela norma. 

2.2.2 – Resíduos de algaroba 

Melo (2012), avaliou a incorporação em argamassas de revestimento de cinzas de topo e 

cinzas de base, provenientes da queima de lenha de algaroba nas lavanderias do arranjo produtivo 

local (APL) de confecções da região agreste de Pernambuco-Brasil. As cinzas foram adicionadas em 

argamassas do tipo emboço, com traço 1:2:9 (cimento, cal, areia), comum nas construções da 

região de Caruaru-Pernambuco-Brasil, e geradas formulações com adição de 10, 20, 30 e 40% em 

relação a massa do cimento. Os resultados indicaram que argamassas com adição de cinzas, 

quando comparadas com argamassas padrão, apresentaram, no estado fresco, capacidade de 

retenção de agua e densidade semelhantes, e no estado endurecido, índices de vazios, resistência 

mecânica, absorção de agua e resistência potencial de aderência a tração sem alterações 

significativas. A manutenção das características das argamassas com adição é atribuída à ação do 

efeito filler, que contribuiu para uma maior capacidade do sistema compensando os efeitos 

negativos da adição. 

O efeito filler está presente nas pesquisas que utilizam adições minerais em composições 

de misturas da construção civil. Esse efeito desenvolve uma ação de preenchimento de vazios que 

existe no sistema, melhorando o seu desempenho. Segundo Melo (2012), usualmente se emprega 

o calcário, que quando finamente moído e adicionado ao cimento, tem a capacidade de melhorar

a distribuição de partículas preenchendo os vazios entre os grãos de clinquer, melhorando o

empacotamento e aumento a resistência do sistema.

Alguns autores empregaram resíduos, cinzas, em misturas de argamassas e analisaram os 

resultados do efeito filler nelas. Agra (2013), Melo (2012), Cordeiro (2008), entre outros, 

concluíram que a ação filler contribui para o aumento da resistência mecânica. 

O efeito filler é positivo para as argamassas, pois gera uma argamassa menos porosa e 

permeável. Além disso, o efeito filler também contribui visivelmente quando analisado a olho nú o 
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acabamento da superfície da argamassa, de forma que fica mais lisa (um acabamento mais fino), 

ideal para quando se utiliza a argamassa como revestimento de acabamento (Agra 2013). 

3 MATRIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos técnicos que foram utilizados tiveram o objetivo de observar os 

resultados da aplicação da cinza de olaria no traço de argamassa, analisando se ela, como efeito 

filler, interfere ou não nas propriedades mecânicas. 

3.1 Coleta e tratamento da cinza na olaria 

Para que as cinzas provenientes das olarias adquiram uma coloração semelhante a das 

argamassas com apenas cimento, cal e areia (cor cinza claro) a mesma precisa ser processada, 

passando por dois processos: 

3.1.1 Tratamento térmico, a cinza passou por um processo de queima em mufla com 

temperatura de queima de 600ºC, por um período de duas horas, com a finalidade de eliminar 

parte do carbono existente. 

3.1.2 Granulometria, para a cinza adquirir módulo de finura semelhante ao do cimento, foi 

passada na peneira de número 200 (75µm), garantindo uma finura semelhante ao do cimento. 

3.2 Definição do traço de argamassa (Ta) 

Os traços de argamassa foram definidos com base nos traços usuais para chapisco, emboço 
e reboco utilizados na construção civil. 

3.3 Definição do fator água/cimento (fa/c) 

Este fator foi definido através do ensaio de consistência usando a mesa de Flow Table. 

3.4 Moldagem dos corpos de prova (Mcp) 

Os corpos de prova foram moldados em moldes cilíndricos de 5 x 10 cm, em 04 camadas, 
cada uma com 30 golpes, conforme prescreve a norma 5738 (ABNT, 2015) sendo 04 corpos de 
prova para cada tipo de argamassa e para cada tempo de cura. 

3.5 Ensaio de resistência à compressão simples (RCS) 

O ensaio de resistência à compressão simples (RCS) das argamassas, basearam-se na NBR 

13279 (ABNT, 2005). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Adequação e processamento da cinza 

Observou-se que após queima em forno mufla a temperatura em torno de 680ºC, a cinza 

de olaria apresentou coloração semelhante a do cimento, isto se dá em virtude da eliminação de 

boa tarde do carbono, semelhante aos resultados de Souza (2008) e Bezerra (2011) que utilizaram 

cinzas em composições de argamassas e observaram que quando expostas a temperatura em 

torno de 600° C, a cinza apresentou uma coloração acinzentada, branca ou púrpura, dependendo 

das impurezas presentes e das condições de queima. A cinza também foi passada na peneira de 

número 200, em virtude de que sua granulometria fosse semelhante ou inferior a do cimento, 

para que a mesma funcione como efeito filler, principal objetivo desta pesquisa. 

4.2 Definição do traço 

Antes da definição do traço, realizou-se a caracterização dos materiais empregados na 

composição do traço da argamassa: cimento, cal e o agregado miúdo. Estas características são 

importantes para definição do traço em volume e em massa. Na Tabela 1 encontram-se o 

resultado para os ensaios de caracterização, que foram o de massa especifica real (MER), massa 

unitária (MU) e modulo de finura (MF). 

Tabela 1: Caracterização dos materiais. 

Ensaios Normas Cimento 

(Areia)

Cal 

(RV)

Cinzas Areia 
Massa Específica Real (g/cm³) NBR 9776 

(1987)

3,15 2,39 X x 

Massa Unitária no estado solto (g/cm³) NBR 7251 

(1982)

1,32 0,70 0,56 x 

Módulo de finura NBR 7251 

(1982)

≤ 5% ≤ 5% ≤ 12% x 

Granulometria Massa unitária (g/cm³) NBR 7251 

(1982)

x x X 1,49 

Areia Diâmetro máximo 

(mm)

NBR 7217 

(1983)

x x X 2,40 

Módulo de finura NBR 7217 

(1983)

x x X 2,36 

Analisando os resultados pode-se concluir que os materiais encontram-se dentro das 

normas da ABNT, onde o agregado miúdo é considerado como areia fina por apresentar modulo 

MF≤ 2,40. 

O traço definido para o estudo da argamassa convencional foi o usual na construção civil 

para reboco, 1:2:9 (cimento: cal: areia fina), em volume. Partindo-se do traço convencional 

definiu-se o traço alternativo, inicialmente com um percentual de 30% de substituição do cimento 

por cinza tratada (TCT) e outro com30% de cinza não tratada (TCNT). Com isso, trabalhou-se com 

três traços: o traço de argamassa convencional (TAC), o traço com cinza tratada (TCT), e o traço 

com cinza não tratada (TCNT), conforme mostra a Tabela 2.  
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Tabela 2: Traços das argamassas convencionais e alternativas (traço em volume). 

N DOS TRAÇOS TRAÇOS COMPOSIÇÃO Fator água/cimento 
(fa/c)Traço 01 – TAC1 1,0:0,0:2:9 C: Cz:Cal:AM 0,60 

Traço 02 – TCNT2 0,7:0,3:2:9 C: Cz:Cal:AM 0,60 

Traço 03 – TCT3 0,7:0,3:2:9 C: Cz:Cal:AM 0,60 

Além do traço, definiu-se a quantidade de água ideal para cada composição através do 

ensaio de consistência normatizado pela NBR 13276 (ABNT, 2005), usando a mesa Flow Table, 

tendo em vista que a cinza é o material poroso e, de acordo com a quantidade empregada, o fator 

água-cimento pode sofrer variação. 

Definidos os traços e o fator agua/cimento foi feita moldagem dos corpos de prova 

seguindo as exigências da norma 5738 da ABNT, usando moldes cilíndricos de 5 x 10 cm (Figura 2). 

Figura 1: Moldagem dos corpos de provas. 

4.3 Verificação da Resistencia a Compressão Simples (RCS). 

Depois de moldados, os corpos de prova foram deixados em câmara úmida para o processo 

de cura, por períodos de 7 e 28 dias e em seguida analisado sua resistência a compressão de 

acordo com a NBR 13279 (ABNT, 1995). A Tabela 3 apresenta os resultados aos 7 e 28 dias de cura. 

Tabela 3: Resistência à compressão simples aos 7 dias de cura (MPa). 

Resistência Argamassa Convencional Argamassa com CT Argamassa com CNT 
Individual 07 dias 28 dias 07 dias 28 dias 07 dias 28 dias 

RCS1 2,09 2,79 1,63* 2,17* 2,14* 2,85* 

RCS2 2,24 3,00 2,70 3,60 2,75* 3,67* 

RCS3 2,19 2,92 2,85 3,80 2,50 3,33 

RCS4 2,14 2,85 2,65 3,53 2,55 3,40 

Média 2,17 2,89 2,46 3,28 2,49 3,31 
IC 2,04 - 2,30 2,72-3,07 2,31-2,61 3,08-3,47 2,34-2,64 3,11-3,51 

Nova Média 2,17 X 2,73 3,64 2,52 3,37 
IC 2,04 - 2,30 X 2,57-2,89 3,42-3,86 2,37-2,67 3,17-3,57 
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Classificação 
Padrão 

I/Classe 2 
Padrão 

I/Classe 2 
Padrão 

I/Classe 2 
Padrão 

I/Classe 2 
Padrão 

I/Classe 2 
Padrão 

I/Classe 2 
IC = Intervalo de Confiança 

* Valores fora do IC (Intervalo de Confiança, com desvio padrão de 6%) foram descartados e calculados nova média.

Com os resultados apresentados pelos testes de Resistencia a compressão simples, 
podemos observar que as argamassas com a inserção de cinzas de olarias (tratada ou não) 
apresentaram resultados com desempenho mecânico superior ao das argamassas convencionais 
aos 7 e 28 dias de cura, podendo-se atribuir este aumento à inserção da cinza, a qual ocasionou 
melhor empacotamento da mistura, proporcionado, provavelmente pelo efeito filler. Com esse 
resultado de RCS variando entre 0,1 ≤ RCS ≤ 4,0 MPa, as argamassas classificaram-se, de acordo 
com a NBR 13281 (1995), que estabelece as características/padrões de RCS aos 28 dias de cura 
para argamassas, como padrão I, que, segundo a referida norma, tem-se varia de 0,1 ≤ RCS ≤ 4,0 
MPa. 

5 CONCLUSÕES 

O presente artigo procurou analisar a influência da substituição do cimento em traços de 

argamassa por cinzas de olarias, onde constatou um aumento da resistência da argamassa com 

incorporação de cinzas de olaria, tratada ou não, podendo atribuir este fato à diminuição dos 

vazios e, consequentemente, melhor empacotamento da mistura, ou efeito filler, ou seja, uma 

argamassa mais compacta. Diante deste contexto, concluiu-se, após todo o estudo, que a mesma 

apresenta resultados de resistência dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas ABNT, e 

que são satisfatórios comparados com argamassas convencionais. Com isso, espera-se que dois 

principais problemas sejam resolvidos: a diminuição e até erradicação do despejo de resíduos 

poluentes no meio ambiente, o que ocasiona problemas de saúde entre outros; e a redução do 

consumo de cimento, consequentemente, a minimização dos impactos ambientais. 
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RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO QUARTZO PELO QUARTZITO NA FORMULAÇÃO DE 
MASSA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO  

D. L. Fernandes1 e M. M. Souza2 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo a análise química de 

peças cerâmicas para grés porcelanato após substituir 

o quartzo utilizado nas massas pelo quartzito. O

quartzo é de grande importância para a massa

principalmente pelo seu ponto de fusão elevado, em

torno de 1800ºC, sendo responsável por aguentar a

alta temperatura de queima, servindo como esqueleto

da peça. Apesar disso o quartzito também se mostrou

muito eficiente, já que sua composição

Apesar disso o quartzito também se mostrou muito 
eficiente, já que sua composição química possui cerca 
de 80% de quartzo. Sendo assim, o uso do quartzito 
gerou resultados similares ao do quartzo, tanto físicos 
como quimicamente, demonstrando que este também 
pode ser um potencial componente da massa 
cerâmica para grés porcelanato.

PALAVRAS-CHAVE: Substituição, quartzito, análise físico-química, grés porcelanato. 

RESULT OF AMENDMENT OF THE QUARTZ QUARTZITE FORMULATING DOUGH 
FOR COATING CERAMIC  

ABSTRACT 

This study aimed to chemical analysis of ceramic parts 

for porcelain stoneware after replacing the quartz 

used in the masses by quartzite. Quartz is of great 

importance especially for mass due to its high melting 

point, about 1800 ° C, being responsible for endure 

high temperature firing, serving as a skeleton part. 

Nevertheless quartzite was also very effective, since 
their chemical composition has about 80% quartz.  
Thus, the use of quartzite produced results similar to 

quartz, both physically and chemically, demonstrating 

that this can also be a potential component of the 

ceramic paste for porcelain stoneware.  

KEY-WORDS: Replacement, quartzite, physical and chemical analysis, porcelain stoneware. 
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1   INTRODUÇÃO

A formulação de massa cerâmica envolve três materiais básicos: o quartzo, que em massas 

de cerâmica branca e de materiais de revestimento é um dos componentes fundamentais para 

controle da dilatação e para ajuste da viscosidade da fase líquida formada durante a queima, além 

de facilitar a secagem e a liberação dos gases durante a queima (ABCERAM, 2011). As argilas, 

utilizadas para dar plasticidade à massa, e o feldspato, por ter temperatura de fusão relativamente 

baixa, atuando como fundente (ABCERAM, 2011). Nesse trabalho o quartzo foi substituído pelo 

quartzito, para comprovar se é aceitável para a massa cerâmica para grés porcelanato.  

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Abordar os aspectos teóricos diretamente relacionados com o trabalho desenvolvido, 

detalhando os assuntos principais do estudo em questão e baseando-se nas diferentes abordagens 

pesquisadas na literatura (livros, teses, dissertações, artigos, trabalhos de congresso, etc.).  

3   METODOLOGIA

A coleta do quartzito ocorreu nas empresas de mineração ARMIL Mineração do Nordeste 

Ltda., em Parelhas/RN e Serraria Pedra Itacolomy Ltda., em Várzea/PB. As empresas de mineração 

estão inseridas na região do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba, mais precisamente no 

centro da Província Pegmatítica da Borborema. Para a formulação, foi-se usado 6,84g de feldspato 

sódico (albita), 4,44g de argila, 0,72g de quartzo branco e a adição de 1,2g de água. A segunda 

formulação foi feita com a mesma formulação, apenas com a substituição do quartzo pelo quartzito 

branco, como pode-se ver nas Tabelas abaixo:  

*A água entra na composição, mas evapora durante o processo.

Materiais Quantidades 

Feldspato sódico 57% 

Argila 37% 

Quartzo branco 06% 

Água* 10% 

Tabela 1: Primeira mistura do experimento 
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*A água entra na composição, mas evapora durante o processo.

Materiais Quantidades 

Feldspato sódico 57% 

Argila 37% 

Quartzito branco 06% 

Água* 10% 

Tabela 2: Segunda mistura do experimento 

Após a pesagem, mistura e peneiramento do material, este ficou de repouso por um dia, para 

depois ser prensado a 2,5t e posto na estufa para perder água. Depois de um dia na temperatura 

média de 110ºC, o material seguiu para o forno MUFLA, numa temperatura de 1200ºC, num ciclo 

de queima de uma hora. Após isso foram feitos testes químicos para determinar o potencial do 

quartzito branco como componente da massa cerâmica.  

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após testes químicos foi possível perceber a semelhança entre o uso do quartzo branco e o 

quartzito, visto que o último possui cerca de 80% de sílica. Logo prova-se assim que o quartzito do 

experimento é capaz de substituir o quartzo na formulação cerâmica para grés porcelanato sem 

grandes disparidades físico-químicas.  
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Figura 1: Análise de difração de raio X do quartzito branco 

A análise de DRX realizada com a amostra de quartzito constatou os picos de difração 

característicos de fases cristalinas referentes ao quartzo (SiO2), que é o mineral responsável por 

reduzir a plasticidade e atuar como inerte durante a sinterização da massa cerâmica. Também foi 

verificada a presença da mica moscovita (K, Ba, Na)0,75 (Al, Mg, V)2 (Si, Al, V)4 O10 (OH, O)2), que 

é um mineral de textura lamelar e que, em fina granulometria, pode atuar como material fundente 

devido à presença de óxidos alcalinos (feldspato microclínio e feldspato ortoclásio), facilitadores da 

formação da fase líquida de grande importância durante a sinterização das peças.  

Figura 2: Micrografia do quartzito branco sinterizado à 1200ºC 

Observa-se que o corpo-de-prova da formulação do quartzito branco, sinterizado a 1200ºC 

apresenta pequena quantidade de porosidade aberta com relação às demais formulações de 

quartzitos.  

5   CONCLUSÃO

Após as análises químicas e o resultado das peças foi possível perceber que o quartzito possui 

características similares ao quartzo, já que chega a ter 80% de sílica, sendo assim pode substituir 

sem grande diferença aparente na massa cerâmica. O quartzito é uma rocha muito importante, e 

através desse trabalho é provada mais uma utilidade desse recurso mineral.  
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AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE AMBIENTAL, TÉCNICA E ECONÔMICA DA ATIVIDADE DE 
EXTRAÇÃO DE AREIA DE ALUVIÃO NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO-RN 

O trabalho em questão tem como objetivo analisar a 
exequibilidade ambiental, técnica e econômica de uma 
área em Ielmo Marinho/RN para extração de areia no 
Rio Potengi. Os resultados parciais comprovam que a 
atividade é extremamente viável do ponto de vista 
ambiental, técnico e econômico e trará benefícios na 
geração de emprego e renda, assim como o 
fornecimento de insumos para construção civil.

A exploração de alguma forma vem provocar alterações 
no meio ambiente, entretanto, as medidas de controle 
ambiental buscarão mitigar os impactos decorrentes da 
atividade.

ASSESSMENT OF VIABILITY ENVIRONMENTAL, TECHNICAL AND ECONOMIC ACTIVITY 
OF SAND EXTRACTION OF ALLUVIAL IN THE MUNICIPALITY OF IELMO MARINO - RN

The goal of the present study is to analyze the 
environmental feasibility, technical and cost of an area 
in Marine Ielmo/RN for sand extraction in Potenti River. 
The partial results show that he activity is highly viable 
from an environmental point of view technical and 
economic benefits in the generation of employment and 
income, as well as the supply of building materials.

The exploitation of some form has lead to changes in the 
environment, however, the environmental control 
measures seek mitigate the impacts arising from the 
activity. 

KEYWORDS: Extraction of sand, Sand alluvial, environmental Feasibility, technical and economic.

PALAVRAS-CHAVE: Extração de areia, areia de aluvião, Viabilidade ambiental, técnica e econômica. 
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2   MATERIAIS E MÉTODOS 
      A execução deste Estudo foi dividido pelas seguintes etapas: 1- Levantamento da 

legislação pertinente ao tipo de empreendimento; 2- mapeamento ambiental da área 
do empreendimento; 3- diagnóstico ambiental; 4- identificação e definição dos impactos 
ambientais e planos de controle ambiental destes; 5- estudo técnico e econômico da lavra 
e 6- Interpretação e discussão dos dados. Na etapa 1 foram consideradas as três esferas: 
Federal; Estadual e Municipal. 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Diagnóstico Ambiental

1.1  Definição das Áreas de Influência Direta e Indireta
 A definição da área de influência dos impactos ambientais foi desenvolvida em 

função de alguns aspectos como: distância do transporte do material em suspensão 
proveniente do processo de extração; distância do transporte do material em 
suspensão devido ao tráfego de veículos que transportam a areia até os consumidores; 
Legislação ambiental vigente; oferta para construção civil em Natal, entre outros. 

 A infraestrutura do empreendimento situada em Ielmo Marinho será implantada 
na própria área das atividades de lavra, de forma que a área diretamente afetada pelos 
impactos ambientais está inserida as intermediações locais de lavra, abrangendo numa 
área total de 9 há, delimitada por uma poligonal de oito lados, tendo seu Ponto de 
Amarração (PA) com as seguintes coordenadas geográficas: 05º 49' 27" de latitude Sul 
e 35º 33' 10” longitude Oeste. Os vértices e lados estão definidos conforme descrição: 
O PA situa-se no encontro da Rod. BR 304 com a estrada carroçável que dá acesso à área 
do empreendimento. 

1.2  Meio Físico 
O município situa-se em área de domínio do Embasamento Cristalino, 

predominantemente Grupo Caicó, de Idade Pré-Cambriana (1.100 - 2.500 milhões de anos), 
que caracterizado por rochas do tipo migmatito, gnaisses, anfibolitos e xistos.

1   INTRODUÇÃO 

       A extração de minérios é, com toda certeza, uma das atividades mais importantes para a 
sobrevivência do homem moderno, indispensável, sua importância é mostrada pelos bens 
minerais em praticamente todas as atividades humanas (BANCO DO NORDESTE, 1999). Ao 
mesmo tempo, apresenta-se como desafio para o paradigma da sustentabilidade entendida 
como um processo de mudança, no qual o uso dos recursos, a direção dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento tecnológico e a ação institucional, tudo deve aumentar o 
potencial de atender às necessidades humanas tanto hoje como amanhã, garantindo assim, 
uma eqüidade nas relações sociais, econômicas e ambientais. 

       A extração de areia de aluvião é uma típica atividade potencialmente poluidora e sujeita, 
entre outras ferramentas da gestão ambiental pública, ao licenciamento ambiental e 
licenciamento da lavra para extração. Nesse sentido fazem-se necessários estudos de 
viabilidade de ordem técnica, econômica e ambiental. 

    Esta atividade tem importância sócio-econômica, com a geração de empregos diretos e 
indiretos, geração de impostos e o próprio desenvolvimento da região onde é extraída. Nesse 
contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade ambiental, técnica 
econômica de uma área para extração de areia de aluvião no Rio Potengi no município de 
Ielmo Marinho-RN de forma que atividade seja desenvolvida de forma sustentável. No 
contexto geral, o abordou os principais aspectos relacionados á atividade, tais como: 
preparação, desenvolvimento, lavra, transporte e impactos ambientais propondo reabilitação 
da área minerada. 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  
2221



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 
XI CONGIC 

Localmente o Embasamento Cristalino encontra-se recoberto por uma camada de 
sedimentos arenosos, bastante lixiviada de coloração creme claro a esbranquiçada e pouca 
espessura (IDEMA, 2000). Vale destacar camadas de argilas no recobrimento do Cristalino. 
O município de Ielmo Marinho apresenta um Clima árido, com precipitação pluviométrica 
anual média de 1.000 mm, com período chuvoso entre abril e junho, temperatura média 
anual de 27º e umidade relativa média anual de 72% (IDEMA, 2002). 

1.3  Meio Biológico 

        A vegetação da região do empreendimento é formada por áreas de remanescente de 
mata atlântica e de vegetação rasteira. A primeira predomina nas áreas mais elevadas e de 
solos não apropriados ao cultivo agrícola, não sofrendo influências diretas do 
empreendimento. A segunda domina as regiões mais baixas dominadas pelos vales úmidos 
dos principais rios, onde ocorrem solos mais apropriados a atividades agrícolas e 
agropecuárias. 

O trecho do Rio Potengi na área de exploração, encontra-se com um considerável nível de 
agitação, sendo rica em oxigênio dissolvido, no entanto pobre em plâncton. Na área foram 
identificadas algumas espécies de peixes e moluscos.  

2   Impactos Ambientais e Plano de Controle Ambiental
     A atividade de extração de areia de rio possui as seguintes implicações: 

desmatamento; alteração da superfície topográfica e da paisagem; perda de solo; alterações 
dos corpos d`água; erosão; assoreamento; ruídos; poeiras e vibrações; além da 
destruição da microfauna e afastamento da macrofauna. Os impactos ambientais 
positivos envolvem a demanda de bens e serviços, geração de impostos e de postos 
de trabalho. Os impactos ambientais significativos identificados no 
empreendimento estarão apresentados no quadro a seguir: 

IMPACTOS AMBIENTAIS Implantação Operação Desativação 

AR
 

Ruídos hhhhhhi Hhhhhhi 

PL
AN

O
 D

E 
RE

CU
PE

RA
ÇÃ

O
 D

E 
ÁR

EA
S 

DE
GR

AD
AD

AS
 

Poeiras Hhhhhh Hhhhhhi 
Vibrações Hhhhhh Hhhhhhi 
Gases Hhhhhh Hhhhhhi 
Movimentação de pessoal, máquinas e equipamentos hhhhhhi Hhhhhhi 
Movimentação do solo hhhhhhi 
Assoreamento Hhhhhh 
Erosão Hhhhhh 
Modificação do Uso Hhhhhh 

BI
Ó

TI
CA

 
SO

LO
 

Remoção da Flora Hhhhhh Hhhhhhi 
Deslocamento da microfauna hhhhhhi Hhhhhhi 
Deslocamento da macrofauna hhhhhhi Hhhhhhi 
Visual Paisagístico hhhhhhi Hhhhhhi 

ÁGUA Alteração do curso de água, velocidade Hhhhhhi 

Só
cio

-
Ec

on
om

i
co

 

Valorização da terra e de materiais de construção Hhhhhhi 
Demanda de bens e serviços hhhhhhi Hhhhhhi 
Geração de impostos hhhhhhi Hhhhhhi 
Oferta de empregos hhhhhhi Hhhhhhi 

Quadro 1 – Lista de impactos ambientais significativos do empreendimento. 

    O Plano de Controle Ambiental tem por objetivo apresentar as diretrizes e 
orientações a serem seguidas, pelo Empreendedor, durante as fases de 
implantação e operação do referido empreendimento, visando assegurar o 
desenvolvimento da atividade em conformidade com os projetos técnico e ambiental.
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3   Plano de Recuperação de Área Degradada

        A recuperação ambiental de uma área degradada tem como objetivo principal o retorno 
da área a uma forma de utilização, de acordo com um planejamento para o uso do solo, 
visando a obtenção de uma estabilidade harmônica do meio ambiente. Assim, uma vez 
encerradas as atividades de lavra, deverão ser tomadas medidas vi2sando, a medida do 
possível, o retorno da área às condições originais, pretéritas aos trabalhos de lavra. 

        Nas margens do Rio Potengi prevê-se a revegetação com espécies naturais. Fertilização, 
correção e preparo do solo, nas áreas que receberão repovoamento vegetal, de acordo com 
resultados de análises químicas daqueles locais, utilizando-se somente material proveniente 
dos horizontes A e A1, com adubação orgânica naqueles locais de cotas inferiores e de solo 
empobrecido. 

     As cavas deverão ser aterradas com material de próprio rio, preferencialmente 
após o período de inverno, uma vez que após este período a própria dinâmica 
fluvial responsabilizou-se pelo suprimento de grande parte do material, aterrando, 
naturalmente, as referidas cavas.  

4   Método de Lavra
   O desenvolvimento da lavra será realizado mecanicamente de acordo com o 

comportamento do minério “in loco” seguindo as tendências locais de comportamento de 
organização geométrica do depósito. Será desenvolvida uma lavra em cava no canal do Rio 
Potengi, tendo dimensões de 15 m de largura por 30m de comprimento (com respeito ao 
curso do rio) e 5 m de profundidade. Estas cavas com estas dimensões são modificadas de 
acordo com as necessidades. Será realizada a lavra simples com 3 procedimentos básicos: 
Extração, carregamento e comercialização. 

5   Avaliação Econômica 
5.1  Escala de Produção

 A jornada de trabalho a ser estabelecida para será de 12 meses/ano, 22 dias por mês e 8 
horas por dia. Será estabelecida a seguinte meta de produção para o aproveitamento 
racional do jazimento: 

A - Produção mensal prevista =2.200 m3/mês; B - Jornada de trabalho anual =12 meses/
ano e C - Produção anual na extração =26.400 m3.
5.2  Equipamentos 

   A empresa contará com os seguintes equipamentos, os quais satisfazem 
perfeitamente as necessidades existentes nas operações de lavra: Uma draga de motor a 
diesel com 4 cilindros; 06 Pás de Bico; 02 picaretas e 03 enxadas. 

5.4  Estimativa de Custos 
      A draga é da própria empresa e teve um custo de aquisição de R$ 8.000,00. À 

medida que a lavra for avançando a médio prazo será adquirido uma pá carregadeira para 
facilitar o carregamento dos caminhões e limpeza do solo (capeamento).    
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Considerando que serão trabalhados 12 meses/ano e sendo a produção mensal prevista de 
2.200 m3/mês e que o minério será comercializado a 13,00 Reais/m3: 

Valor de venda no período =2.200m3 x l3,00 Reais/m3       28.600,00 reais 

Lucro líquido/mês = R$ 28.600,00 - R$ 4.200,00 = R$ 24.400,00. 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      O presente trabalho apresentou um estudo sobre avaliação ambiental, técnica e 
econômica na atividade de extração de areia em Ielmo Marinho/RN, típica atividade 
potencialmente poluidora e sujeita, entre outras ferramentas da gestão ambiental pública, 
ao licenciamento ambiental e licenciamento da lavra para extração.        

     O panorama geral apresentado, com base nos resultados, esta atividade é 
viável ambientalmente, tecnicamente e economicamente e trará benefícios para a 
população e profissionais ligados à construção civil. A exploração de alguma forma vem 
provocar alterações no meio ambiente, entretanto, as medidas de controle ambiental 
buscarão mitigar os impactos decorrentes da atividade. O depósito está localizado em uma 
região de terrenos arenosos, caracterizada pela grande potencialidade dos depósitos de 
areia, O empreendimento terá um lucro líquido mensal de aproximadamente R$ 
24.400,00. 
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Descrição Custo (R$/Mês) 
Quadro Pessoal 2.400,00 
Outros (Manutenção, combustível) 1.800,00 
Total 4.200,00 

Tabela 1 – Previsão dos custos mensais na atividade de extração de areia. 

A Tabela a seguir apresenta uma projeção dos custos mensais:       

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

2224



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

RESÍDUOS DE VIDRO COMO AGREGADO MIÚDO NA PRODUÇÃO ALTERNATIVA 
DE BLOCOS DE CONCRETO COM      

RESISTÊNCIA TÉRMICA ADEQUADA 

J. M. C. C. Leite1; E. M. de M. Oliveira2; L. P. Nogueira3; S. L. de Q. Maia4.
E-mail: jeronimomailson@hotmail.com1; edinaram_@hotmail.com2; luanapereiranog@gmail.com3;

lorena.sandra@hotmail.com4. 

RESUMO 

Este trabalho objetivou realizar a 

constituição e verificação do desempenho mecânico 

de um compósito para a fabricação de blocos de 

concreto, o qual possui resíduos de vidro como 

agregado miúdo. Para isso, primeiramente, foram 

moldados 114 corpos de prova, sendo 76 deles com a 

atual constituição comercial do bloco de concreto e 

de argamassa e 38 com uma composição alternativa, 

adicionando-se o vidro. Em seguida, foram realizados 

testes de compressão e os resultados do experimento 

foram agrupados e analisados graficamente. Logo 

depois, foi averiguado que a resistência à compressão 

dos corpos de prova com a composição alternativa se 

equipara aos do grupo de controle, formado pela 

atual constituição. Ademais, com a mudança, apurou-

se não somente que o consumo de areia diminuiu em 

torno de 17 % como também que houve o 

aproveitamento do vidro, componente cuja 

resistência ao choque térmico é elevada. Dessa 

forma, usufrui-se do que pode ser reutilizado, 

gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: concreto alternativo, sustentabilidade, resíduo de vidro. 

GLASS WASTE AS FINE AGGREGATE IN THE ALTERNATIVE PRODUCTION OF 
CONCRETE BLOCKS WITH SUITABLE THERMAL RESISTANCE 

ABSTRACT 

This study aimed to carry out the 
constitution and verification of the mechanical 
performance of a composite, which has waste glass as 
fine aggregate. For this, first, 114 samples were 
molded, 76 of them with the current commercial 
constitution of the concrete block and mortar and 38 
with an alternative composition, adding the glass. 
Then, compression tests were performed and the 
results of the experiment were grouped and analyzed 
graphically. Soon after, it was ascertained that the 

compressive strength of the samples with the 
alternative composition equates with the control 
group, formed by the current constitution. Moreover, 
with the change, it was found not only that the sand 
consumption decreased around 17% but also that 
there was the use of glass, component whose 
resistance to thermal shock is high. Thus, we use 
what can be reused, generating economic, social and 
environmental benefits. 

KEY-WORDS: alternative concrete, sustainability, glass waste.
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1 INTRODUÇÃO 

Dada a existência de resquícios de materiais nas obras de engenharia, os quais apresentam 

não só destino incerto mas também uma perspectiva desfavorável para lucros, tem-se a 

necessidade de estudar o fim correto desses componentes estruturais. Dessa forma, este trabalho 

apresenta uma análise acerca da viabilidade do uso de restos de vidros na composição de 

concretos. Tal pesquisa apresenta a obtenção das características das propriedades mecânicas do 

concreto a fim de verificar a exequibilidade do estudo, objetivando diminuir não somente o 

orçamento da construção mas também reduzindo a retirada de matéria-prima do meio ambiente. 

Em um planeta onde é cada vez maior a preocupação com o meio ambiente, as atitudes 

sustentáveis tornam-se imprescindíveis para todos os setores da economia, assim, com a área das 

edificações não é diferente. A deposição inadequada dos restos compromete a paisagem do local; 

o tráfego de pedestres e de veículos; o desenvolvimento do assoreamento de rios, córregos e

lagos; o entupimento da drenagem urbana, acarretando em enchentes; além de servirem de

pretexto para o depósito irregular de outros resíduos não-inertes, propiciando o aparecimento e a

multiplicação de vetores de doenças, arriscando a saúde das populações vizinhas. Ademais, as

perdas ocasionadas pelo desperdício dos materiais durante a construção de uma edificação são as

grandes responsáveis pela geração de gastos no canteiro de obras. O correto manejo dos resíduos

no interior do canteiro permite a identificação de materiais reutilizáveis, que geram economia

tanto por dispensarem a compra de novos materiais como por evitar sua identificação como

resíduo, gerando custo de remoção.

A sustentabilidade, portanto, tão almejada pela sociedade atual, certamente só será 

atingida se a Construção Civil, umas das principais indústrias consumidoras de matéria-prima e 

geradora de resíduos, enquadrar seus empreendimentos nos chamados prédios verdes. A correta 

gestão dos seus resíduos é vital, assim como o reconhecimento da necessidade preeminente de 

reduzir a geração destes resíduos e de lhes dar destinação final ambientalmente adequada. Então, 

os profissionais da área devem estar preparados para as atividades de reduzir, reutilizar e reciclar 

os resíduos em seus ambientes de trabalho a fim de fortalecer o desenvolvimento sustentável, 

sendo este o novo desejo da Construção Civil nacional. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, 

tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e mananciais, intensificação 

de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância 

sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de 

disposição final (Besen et al., 2010).  Assim, a gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos 

(ISWM) inclui o reaproveitamento, a coleta seletiva com inclusão de catadores de materiais 

recicláveis e a reciclagem (Klunder et al., 2001; Adedipe et al., 2005). 
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Além disso, segundo pesquisas da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas 

de Vidro (ABIVIDRO), a exportação de vidros no país cresceu de US$ 92 milhões em 2003 para US$ 

130 milhões em 2008, assim, a conjuntura atual apresenta uma quantidade que suportaria a 

demanda. Conforme Shachelford (2008), o vidro é um material cerâmico, sólido não-cristalino de 

óxido tradicional. Os silicatos, especialmente, têm custo moderado devido à abundância dos 

elementos Si e O na crosta terrestre. Ademais, o vidro é um material frágil, porém não fraco, 

tendo grande resistência à ruptura. 

Segundo Assis (2008), a baixa porosidade proporciona ainda um aumento na resistência 

mecânica do concreto, uma vez que a matriz e a ligação agregado-matriz se apresentam mais 

homogêneas, menos sujeitas a situações de concentração de tensões. O aumento da porosidade 

e, por consequência, da permeabilidade do concreto facilitam a penetração de substâncias 

nocivas, tornando-o mais suscetível aos ataques por agentes agressivos que podem conduzir à 

deterioração tanto do próprio concreto como do aço.  Dessa forma, o vidro, componente cuja 

capacidade de absorção é baixa, seria uma estrutural viável. 

Portanto, embora tenham ocorrido avanços significativos no conhecimento da durabilidade 

dos materiais e tenham sido desenvolvidas metodologias gerais para previsão da vida útil, muitos 

estudos devem ser ainda feitos para o aprimoramento das metodologias e obtenção de uma 

quantidade maior de dados (JOHN, 2001). 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Construção Civil do Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró e sob a orientação do Mestre em 

Engenharia Mecânica Jerônimo Mailson Cipriano Carlos Leite. Inicialmente, houve a distribuição 

granulométrica dos agregados miúdos através da peneiradora vibratória, utilizando utensílios com 

determinada abertura, constituindo uma série padrão, visto que a composição granulométrica 

tem grande influência nas propriedades das argamassas e dos concretos. Foi respeitada e utilizada 

a norma da ABNT/NBR 6502/95, a qual classifica as partículas de acordo com seus diâmetros 

equivalentes, na separação da areia média, da brita fina e do pó do vidro. Este foi moído, a 

princípio, manualmente, com auxílio de um martelo, no entanto, para otimizar a velocidade de 

execução, posteriormente, foi utilizada a máquina de abrasão “Los Angeles” para triturá-lo.   

Após essa etapa, foram moldados 114 corpos de prova com diâmetro de 5cm e altura 

variada, como ilustra a Figura 1, sendo 38 constituídos apenas de areia, cimento e água, 38 

apresentando em sua composição - além de areia, cimento e água - a brita, 38 formados por: areia 

média, cimento, brita fina e pó de vidro, seguindo as orientações da norma ABNT/NBR 5738, a 

qual se refere à moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos ou prismáticos. Posteriormente, 

foram colocados na cura (tanque de água com cal) para evitar a evaporação da água de 

amassamento utilizada, em seguida, calculou-se a altura de cada corpo de prova, uma vez que tal 

dado é necessário na fórmula para determinação da tensão máxima, exibida na Equação (1). 
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Figura 1: Corpos de prova com pó de vidro como agregado miúdo. 

Logo após, realizou-se os testes de compressão axial e compressão diametral com 7, 14 e 

28 dias por meio do rompimento, utilizando a prensa hidráulica, como pode ser visto na Figura 2, 

conforme a norma ABNT/NBR 5739, a qual determina o ensaio de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos. 

Figura 2: Prensa hidráulica utilizada nos ensaios de compressão axial e diametral. 

Com o valor obtido, foi determinada a resistência à tração do corpo-de-prova rompido por 

compressão diametral, através da expressão Equação (1), contida na norma DNIT 136/2010 – ME:  

𝑅 =
2 ·  𝐹

100 ·  π ·  𝐷 · 𝐻
(1) 

Onde:  

R – resistência à tração, em MPa;  

F – carga de ruptura, em N;  

D – diâmetro de corpo-de-prova, em cm; 

H – altura do corpo-de-prova, em cm. 
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Com base nos resultados dos testes, verificou-se qual composição obteve a maior 

resistência e sua respectiva tensão máxima. Além disso, determinou-se a absorção de água, 

realizando o teste de capilaridade de acordo com a norma ABNT/NBR 9779, com a finalidade de 

observar a variação na quantidade de vazios entre a atual constituição e a alternativa.  

As medições das massas foram efetuadas com 3 h, 6 h, 24 h, 48 h e 72 h após a inserção do 

corpo de prova no recipiente de água, através de uma balança hidrostática. A absorção de água 

por capilaridade é expressa em g/cm² e calculada dividindo-se o aumento de massa pela área da 

seção transversal da superfície do corpo de prova em contato com a água, de acordo com a 

Equação (2). 

𝐴𝑐 =
𝐴 − 𝐵

𝑆
(2) 

Onde:  

Ac – absorção de água por capilaridade, em g/cm²; 

A – massa do corpo-de-prova que permanece com uma das faces em contato com a água, em g; 

B – massa do corpo-de-prova seco, em g;  

S – área da seção transversal, em cm². 

Os dados obtidos foram dispostos em planilha eletrônica para classificação, agrupados e 

analisados graficamente, utilizando o Microsoft Excel. Foram realizados gráficos comparativos 

entre as diferentes constituições em relação ao consumo de areia, à resistência à compressão axial 

e diametral e à absorção de água por capilaridade.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Sabe-se que a composição dos corpos de prova está diretamente ligada a sua resistência e 

rendimento. Por isso, calculou-se a porcentagem de cada componente da amostra. Dessa maneira, 

pode-se constatar que o traço de 3:1:0,6 de argamassa foi constituído de 65% de areia, 22% de 

cimento e 13% de água, conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 3: Composição do corpo de prova de traço 3:1:0,6. 

Já o concreto com traço de 3:1:1:0,6 foi formado por 53% de areia, 18% de cimento, 18% 

de brita e 11% de água, como pode ser observado na Figura 4. Assim, tem-se que o grupo controle 

é formado pela argamassa, com traço de 3:1:0,6, e pelo concreto, com proporções de 3:1:1:0,6.  

Figura 4: Composição do corpo de prova de traço 3:1:1:0,6. 

A Figura 5 apresenta o traço de 2:1:1:1:0,6 composto de 36% de areia, 18% de cimento, 

18% de brita, 18% de pó de vidro e 10% de água. Desse modo, é possível observar que houve 

redução de cerca de 17% do agregado miúdo natural (areia) em relação ao grupo controle, o qual 

é produzido com a proporção utilizada atualmente no mercado.  
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Figura 5: Composição do corpo de prova de traço 2:1:1:1:0,6. 

Na Figura 6, apresenta-se os resultados experimentais de resistências à compressão 

diametral para os respectivos traços. Cabe ressaltar que os dados obtidos dos ensaios foram 

inicialmente filtrados com o objetivo de analisar e descartar os valores atípicos.  Observa-se que, 

nos primeiros 14 dias, o traço cuja resistência à compressão diametral se configurou superior foi o 

do concreto sem o aditivo alternativo, o pó de vidro.  

Figura 6: Comparação da resistência à compressão diametral dos traços selecionados. 
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No entanto, ao coletar as informações referentes aos ensaios de 28 dias, nota-se que os 

compósitos os quais possuíam o pó de vidro em sua composição, apresentaram os resultados 

plausíveis, uma vez que o diagrama apontou uma resistência de, aproximadamente, 700 kgf, 

superando os outros traços, os quais exibiram resistência com cerca de 600 kgf. Tal situação entra 

em consonância com o retratado com o gráfico da Figura 7, a qual fornece os resultados coletados 

nos testes de resistência à compressão axial. 

Figura 7: Comparação da resistência à compressão axial dos traços selecionados. 

Dessa forma, pode-se averiguar que, nos ensaios de 7 e 14 dias, o traço com o aditivo 

alternativo, pó de vidro, comportou-se de modo semelhante, já que apresentou os valores de 

resistência à compressão axial inferior aos traços 3:1:0,6 e 3:1:1:0,6. Entretanto, ao completar 28 

dias, o resultado verificado do traço com pó de vidro foi satisfatório, já que apresentou resistência 

equivalente a 8,94 MPa, superando a resistência da argamassa (6,90 MPa) e do concreto 

convencional (8,12 MPa). 

Sabe-se que a taxa de absorção de água por capilaridade influi na inserção dos agentes 

agressivos, principalmente, o gás carbônico, o qual causa diversas patologias nas edificações, 

causando a deterioração do próprio concreto. Por isso, foi realizado o teste de capilaridade, como 

mostrado na Figura 8. 
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Figura 8: Comparação da absorção de água por capilaridade dos traços selecionados. 

Tal diagrama demonstra que o traço 3:1:0,6 (argamassa) apresentou uma média de 1,61 

g/cm² de absorção de água através desse método, já o traço 3:1:1:0,6 exibiu um valor 1,43g/cm² 

com os dados obtidos através da norma ABNT/NBR 9779. O concreto com pó de vidro em sua 

composição obteve, como resultado da Equação (2), um valor de 0,87g/cm². Dessa forma, conclui-

se que esta composição se apresenta mais homogênea, menos sujeita a disposição de 

concentração de tensões, visto que a utilização do resíduo alternativo reduziu o índice de 

porosidade, proporcionando um aumento na resistência mecânica em relação ao concreto com a 

constituição atual.  

5 CONCLUSÃO 

É evidente o valor de uma administração segura e eficaz para o destino final dos resíduos 

sólidos na Construção Civil. Em face disso, equiparados os valores obtidos nos testes de 

compressão axial do concreto com pó de vidro e do concreto de referência, pôde-se verificar que 

os compósitos alternativos exibiram resultados superiores, isto é, tiveram uma maior resistência 

que o concreto do grupo controle. Dessa forma, pode-se concluir que o pó de vidro, nos traços 

estudados, pode ser aplicado em concretos com o objetivo de melhorar seu desempenho 

mecânico. 

É importante ressaltar ainda que a reutilização de resquícios de vidro traz incontáveis 

melhorias à população, uma vez que remedia algumas mazelas sociais, tal como a acomodação 

inadequada, a qual provoca problemas ambientais e sociais. O emprego deste componente passa 

a ser uma alternativa tecnológica sustentável, contribuindo não só para a redução de lixo 

industrial mas também para a preservação de recursos naturais. Ademais, o estudo do uso do 

vidro reciclado possui ainda o objetivo de desenvolver uma reutilização de um composto que, em 
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forma de sucata, tem valor insignificante. Assim, tal concreto verde desponta como uma 

possibilidade real para a conjuntura da Construção Civil atual. 
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RESUMO 

No mercado atual é possível encontrar diversas 
soluções para facilitar a vida do usuário. Por isso, o 
mercado voltado para animais domésticos é 
crescente, visto que diversas famílias que possuem 
animais de estimação acham inviável ao viajar, deixar 
seu animal nos cuidados de vizinhos, familiares ou até 
mesmo sozinhos. Desse modo, este alimentador tem 
como objetivo cuidar da alimentação do animal de 
forma automática na ausência do dono ou para uma 
maior praticidade no cotidiano. Nosso objetivo neste 
projeto é disponibilizar para o usuário, através dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 
mecatrônica um alimentador com opções tais como: 
Alimentação do cão de forma automática; Definição 

do período entre as refeições do animal; Quantidade 
de refeições diárias; Relógio e datas ajustáveis. Para a 
criação do alimentador foi necessário a aquisição de 
reduções de cano, arduino(microcontrolador), 
componentes eletrônicos e outros materiais 
encontrados no laboratório para a fabricação de um 
fuso que foi fabricado a partir de um torno mecânico 
junto com os professores da área solicitada. O 
resultado esperado foi alcançado, o protótipo tem 
capacidade de oferecer para o usuário a possibilidade 
de alimentar de forma automática o cão e armazenar 
ração suficiente para alimentar o animal por uma ou 
mais semanas, dependendo da necessidade do 
animal.

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Cães, Comodidade, Mecatrônica. 

AUTOMATIC DOG FEEDER 

ABSTRACT 

In today's market you can find different solutions to 
facilitate the user's life. Therefore, the market 
focused on domestic animals is growing, since many 
families who own pets find impractical to travel, and 
leave your pet in the charge of neighbors, family or 
even alone. Thus, this feeder aims to take care of the 
feeding in the absence of the owner or for greater 
convenience in daily life. Our goal in this project to 
make available to the user, through the knowledge 
acquired during the course of mechatronics a feeder 
with options such as automatically Dog feeding; 
Setting the period between the animal's meals; 

Number of meals per day; Clock and adjustable dates. 
To create the feeder was necessary the acquisition of 
pipe reductions, Arduino (microcontroller), electronic 
components and other materials found in the 
laboratory for the manufacture of a spindle that was 
made from a lathe along with teachers of the 
requested area. The expected result was achieved, 
the prototype is able to offer to the user the 
possibility to automatically feed the dog and store 
enough food to feed the animal for one or more 
weeks, depending on the necessity of the animal.

KEY-WORDS: Automatic, Dogs, Convenience, Mechatronics. 
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1    INTRODUÇÃO 

O mercado voltado para animais domésticos tem crescido muito nos últimos anos, pois diversas 
famílias adotam ou compram novos "bichinhos" todos os dias. Geralmente, essas pessoas que 
possuem animais de estimação acham inviável, quando viajam, deixarem seu animal aos cuidados 
de um vizinhos, dos familiares ou sozinhos. 

A ideia do alimentador automatizado surge para suprir a obrigatoriedade da presença de 
uma pessoa para alimentar o animal. Para esta finalidade surgiu a necessidade de desenvolver um 
protótipo destinado a cães de médio e pequeno porte, com o intuito de cuidar da alimentação do 
animal de forma automática na ausência do dono, proporcionando uma maior praticidade no 
cotidiano, através de um alimentador automático controlado por comando eletroeletrônico, pré- 
programado com base nas configurações feitas pelo usuário, que deve informar a quantidade de 
refeições e a hora desejada para elas. Isso permitirá ao dono tranquilidade na hora de alimentar 
seu animal de estimação, deixando somente o aparelho sempre ligado à tomada, para que em 
intervalos a ração seja despejada no recipiente fixado no protótipo e entregue ao cão. 

No mercado atual é possível encontrar diversas soluções para facilitar a vida do usuário. 
Entretanto, o custo é bastante variável, chegando aos R$ 600,00, se mostrando uma alternativa 
não muito atraente/viável aos olhos dos consumidores. Este projeto visa utilizar os conhecimentos 
na área da mecânica, elétrica e automação para criar um alimentador para cães de pequeno e 
médio porte com baixo custo em relação a seus concorrentes já no mercado. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A disciplina Projeto Integrador do terceiro período do curso de Mecatrônica tem o intuito 

de integrar as várias disciplinas da matriz tecnológica relacionadas ao curso como eletrônica, 

instrumentação, programação, controle, mecânica, dentre outros. Ela reserva uma carga horária 

de 60 horas/aula para a construção de um projeto, produto e/ou serviço, e seu desenvolvimento 

deve utilizar os conhecimentos adquiridos nas áreas citadas acima, sendo opcional o envolvimento 

com outros componentes curriculares, como os da matriz de ensino médio, as ciências sociais, 

linguísticas, exatas e da terra. 

Para a escolha do projeto e de sua temática, foram apresentadas pelos professores 

orientadores diversas sugestões para trios que já estavam formados das disciplinas de 

Instrumentação e de Microcontroladores, das quais os trios deveriam eleger cinco delas em ordem 

de prioridade. Os trios foram qualificados por desempenho nas aulas e tinham prioridade no tema 

escolhido através desse critério. Os grupos com seis componentes foram formados com a junção 

de dois trios pela escolha do mesmo projeto. Esse trabalho foi realizado pelos dois trios que 

obtiveram o tema Alimentador Automático para Animais, especificando-o para cães, de pequeno e 
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médio porte, pela facilidade de aquisição de material para construção e existência de mercado 

consumidor crescente, como explicado anteriormente. 

3 METODOLOGIA 

A seguir relacionamos os itens usados na confecção do protótipo. Os fatos preponderantes 

que nortearam as escolhas dos dispositivos foram o baixo custo de produção e a facilidade de 

acesso a esses itens. A pesquisa relacionada aos componentes, durou cerca de uma semana. Os 

itens listados na tabela abaixo podem ser encontrados na maioria dos estabelecimentos 

relacionados a eletrônica, podendo ser substituídos por semelhantes de mesma funcionalidade. 

Tabela 1: Relação de Materiais Utilizados 

Quantidade Componente 

01 
01 
XX 
02 
02 
01 
01 
01 

Arduino MEGA 
Display LCD 16x2 

Resistores Variados 
TIP 41 
TIP 42 
LM317 

Ponte Retificadora 6A 
Transformador 12+12 3A 

Para a personificação do protótipo, foi necessária a aquisição de reduções de canos para 
servir como deposito da ração com capacidade de 5L (litros), para melhor visualização 
desenhamos esta parte no Auto Cad. 

Com o depósito pronto, precisávamos de um mecanismo que pudesse levar a ração do 
depósito para a tigela, desta forma torneamos um tarugo de tecnil para que ele se tornasse um 
fuso ou seja, um eixo sem fim, suprindo assim nossa necessidade. 

Para que este eixo sem fim pudesse realizar o trabalho proposto, foram necessárias 
diversas ajustagens mecânicas para que o eixo do motor fosse acoplado ao fuso em questão, 
sendo necessário o uso de mandris, calços, luvas etc. Após o devido acoplamento do motor ao 
fuso, fixamos o protótipo a duas chapas de madeira parafusadas em "L". Com isso, finalizamos a 
parte mecânica necessária. 

Com a parte mecânica devidamente finalizada, demos início a eletrônica e programação, o 
primeiro passo foi escolher o microcontrolador que funciona como o cérebro de nosso projeto, 
por questões de facilidade de obtenção, devido ao baixíssimo custo, e ao fácil acesso, optamos 
pelo uso da plataforma Arduino. 

Desta forma, demos inicio ao segundo passo da parte eletrônica, que foi projetar e 
executar duas placas de circuito, uma para realizar a ativação de potência do motor, usando 
quatro transistores, para efetuar esta ativação, sendo dois NPN e dois PNP. Foi tendo em vista que 
o microcontrolador escolhido para o nosso protótipo foi o arduino, que não possui saídas que
possam sustentar corrente tão alta como a que é necessária pra fazer o motor girar.
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Com a primeira placa finalizada, demos inicio a segunda placa de circuito que consiste em 
uma fonte de tensão continua, na qual usamos um transformador para reduzir a tensão alternada, 
de 220V para 12V, após isso usamos uma ponte de diodos de 6A, para que a corrente fosse 
retificada, depois usamos um circuito de controle de tensão, utilizando o CI LM317 e um transistor 
TIP41, para garantir uma saída de tensão mais estável, adicionamos quatro capacitores de 4700µF 
vide. Desta forma, com uma tomada comum ligada ao nosso circuito de fonte, podemos alimentar 
nosso sistema de forma barata e eficiente. 

Já com a parte da eletrônica finalizada, nos mobilizamos para a concluir a programação do 
sistema, que se deu na IDE do arduino, algumas dificuldades foram surgindo ao longo do 
desenvolvimento da programação, como a integração de diversos botões ao arduino. Assim 
demos inicio a fase final, a de testes. Com algumas ajustes no código fonte do microcontrolador, 
foi possível suprir a ideia inicial do projeto, dando vida ao protótipo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo final que o grupo visa é a confecção de um alimentador automático, para cães de 
médio e pequeno porte, eficiente com um reservatório que armazena cerca de uma quilo e meio à 
dois quilos e meio de ração, dependendo do formato da mesma, que será utilizada. Esse possui 
um sistema de controle de tempo que despeja a comida em uma tigela de acordo com o horário 
programado. Fornecendo, dessa forma, ração suficiente para que o mascote não tenha uma 
alimentação precária, ou até a falta de alimentação, em um período o qual o dono tenha que se 
ausentar. 

5 CONCLUSÃO 

Com a crescente aquisição de cães e gatos como bichos de estimação, somado ao alto custo de 
outros alimentadores automáticos, que, além de mais caros, não são tão automáticos quanto o 
projetado. E como o mercado de pet shop aumenta cada vez mais, a criação de ferramentas e 
utensílios que auxiliam o dono a cuidar do cachorro (ex.: o próprio alimentador) também se torna 
um mercado em expansão. 

Utilizando um baixo custo de produção, conseguimos um produto que pode ser facilmente 
produzido industrialmente e bastante viável comercialmente, já que donos, geralmente, não 
contam gastos quando o fazem com seus bichinhos. Desta forma, acreditamos que o projeto foi de 
grande valia academicamente e pode também pode ter grande valor comercial. 

E acreditamos também que poderíamos tornar o projeto ainda maior utilizando alguns 
ajustes estruturais e adicionando alguns componentes que aumentariam o valor comercial do 
projeto, engrandecendo-o. 
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Por fim, conseguimos um protótipo que poderia, facilmente, alimentar um cachorro ou 
gato de porte médio ou pequeno por uma ou mais semanas. Então vemos, ao fim, que este é 
um projeto que pode se tornar um segmento no mercado, já que as máquinas necessitariam de 
manutenção depois de algum tempo, e que, além disso, poderia se produzir módulos da parte 
eletrônica que seriam vendidos separadamente para o conserto do alimentador, sendo assim, 
teríamos outra vertente comercial para o projeto, tornando-o ainda melhor do ponto de vista 
lucrativo. 
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AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE DO METACAULIM PRODUZIDO A PARTIR DO 
RESÍDUO DO BENEFICIAMENTO DE CAULIM COMO ADITIVO NA PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA 

D.C. Silva1, V.L. Gomes2, M.L. Varela3

Email: danielaurbano@outlook.com.br1;valtencir.gomes@ifrn.edu.br2;marcio.varela@ifrn.edu.br3 

RESUMO 

O avanço tecnológico em setores industriais vem 
acompanhado com o aumento da produção de 
matérias primas e consequentemente o aumento 
dos resíduos gerados durante o processo de 
beneficiamento das mesmas. A construção civil é 
considerada um mercado bastante atrativo para a 
reciclagem de resíduos, porque consome grande 
quantidade de materiais que não requer grandes 
sofisticações técnicas, essa iniciativa é bastante 
interessante no ponto de vista de minimizar os 
impactos ambientais negativos causados pela 
indústria de exploração e beneficiamento do 

caulim do Rio Grande do Norte. Sob esse ponto de 
vista, este trabalho avaliou a potencialidade do 
metacaulim reativo (MR) produzido a partir do 
resíduo de beneficiamento do caulim em 
argamassas para construção civil, com adições de 
5%, 10% e 20% da massa do cimento. Foi 
constatado que os traços com a presença do MR 
apresentaram um aumento considerável nas suas 
propriedades mecânicas quando comparado ao 
traço padrão e ao traço de 10% de adição do 
metacaulim industrial na massa de cimento (MI). 

PALAVRAS-CHAVE: adição, argamassa, metacaulim, resíduo, resistência. 

EVALUATION OF THE REACTIVITY OF THE METAKAOLIN PRODUCED FROM 
RESIDUE OF KAOLIN PROCESSING AS AN ADDITIVE IN CEMENT PRODUCTION 

ABSTRACT 
The technological advances in several industrial 
sectors is accompanied with increased production of 
raw materials and consequently the increase of 
waste generated during the same beneficiation 
process. From this point of view, this study evaluated 
the potential of reactive metakaolin (MR) produced 
from the kaolin processing waste in mortars for 

construction, with additions of 5%, 10% and 20% of 
the cement mass. It has been found that the 
mixtures with the presence of the MR showed a 
considerable increase in the mechanical properties 
when compared to the standard mark and the mark 
of 10% added industrial metakaolin in cement mass 
(MI). 

KEY-WORDS: addition, mortar, metakaolin, residue, resistance.
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de resíduos demanda o desenvolvimento de tecnologias de processamento 

aplicadas a cada caso. Para os resíduos provenientes da exploração e beneficiamento do caulim, 

uma aplicação racional é sua utilização na indústria da construção civil, como aditivos para 

concretos e argamassas, após tratamento térmico adequado, pois o mesmo possui características 

químicas que indicam um grande potencial pozolânico, se tratado termicamente, à produção de 

metacaulim reativo (MR). Esse procedimento teria reflexos econômicos e sociais positivos para as 

indústrias geradoras de resíduos e para as indústrias da construção civil, pois seu descarte teria 

uma destinação correta, diminuindo assim os impactos ambientais negativos causados por esses 

rejeitos e no âmbito da construção civil esse tipo de adição em argamassa teria seu valor de custo 

bastante reduzido.  

Segundo Metha e Monteiro (1994), o concreto mais utilizado no mundo é o composto por 

cimento portland, areia, brita e água, o consumo mundial de concreto no ano de 1994 foi de 3 

bilhões de tonelada. Com isso, o concreto se tornou o insumo mais consumido pelo homem 

depois da água.  

Diante desta situação, este trabalho tem por objetivo estudar a influência da adição do 

metacaulim produzido a partir do tratamento térmico do resíduo de beneficiamento do caulim 

gerado no Rio Grande do Norte, para produção de argamassas de assentamento e revestimento 

na construção civil. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A contínua exploração de recursos naturais e o aumento gradativo de resíduos poluentes 

no meio ambiente intensificou o interesse por procedimentos que possam minimizar impactos 

ambientais.  

Na construção civil aumentou nitidamente pesquisas por alternativas viáveis para a 

preservação ambiental, pois o setor de construção civil provoca impactos ambientais em grande 

escala, sendo de relevante importância a substituição de materiais usuais em obras. 

O setor mineral, em especial, produz quantidades exacerbadas de resíduos no processo de 

beneficiamento de caulim, procedimento que gera dois tipos de residuos: quartzo, resultante do 

processo de desareiamento e, outro resíduo, composto por argilomineral caulinita. Por fim, esses 

resíduos são distribuídos em lagoas de sedimentação que carece de grandes áreas de 

desmatamento para sua implantação (FLORES, NEVES, 1997). Existem propostas que evidenciam o 

benefício ambiental e reaproveitamento de resíduos cauliníticos para fabricação de cimento e 

adição minerais para produção de concreto (BARATA, 1998; BARATA; DAL MOLIN, 2002; SOUZA; 

DAL MOLIN, 2002). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do tratamento térmico, o resíduo do beneficiamento de caulim foi 

submetido a alguns procedimentos. Primeiro, o resíduo de caulim foi passado na peneira de malha 

#300 para a retirada fração grosseira constituída por mica, biotita e quartzo, depois a porção 

passante foi moída em moinho de bola cerâmica por via úmida por 12 horas contínuas, após a 

moagem a barbotina resultante foi levada a secagem por 24 horas em estufa a 110 ºC. Nesta 

etapa foram realizadas análise química por florescência de raios X (FRX), apresentado na Tabela 1 

e análise mineralógica por difração de raios X (DRX) tanto para o resíduo de caulim quanto para o 

metacaulim industrial, para verificação dos percentuais de óxidos e das fases constituintes 

respectivamente, apresentados nas Figuras 1 e 2, respectivamente. 

Tabela 1: Análise química do resíduo de caulim 

Amostra SiO2(%) Al2O3(%) Fe2O3(%) K2O(%) CaO(%) Na2O(%) MgO(%) 

Resíduo 

Caulim 

44,25 48,66 1,02 5,24 0,0 0,0 0,44 

Figura 1: DRX do resíduo de caulim
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Figura 2: DRX do Metacaulim Industrial 

Depois de seco, o resíduo foi destorroado passado novamente em peneira de malha #300 e 

em seguida o material foi levado ao forno elétrico, onde foi submetido a tratamento térmico nas 

seguintes condições, temperatura de 600 °C com patamar de 2 horas e taxa de aquecimento de 

10°C/min. Em seguida foi submetido novamente a ensaios de DRX, Figura 3 e FRX, para verificação 

das fases presentes e percentuais mássicos dos óxidos constituintes, respectivamente. Os 

resultados da análise racional, Tabela 2, indicam que o resíduo é constituído de caulim, mica 

moscovita e um pequeno percentual de quartzo e feldspato, o que viabiliza a produção do 

metacaulim através da calcinação deste. 

Figura 3: DRX do resíduo de caulim calcinado 

Tabela 2: Análise racional do resíduo de caulim 

Amostras Quartzo Hematita Mica 
Moscovita 

Caulinita Feldspato Acessório* 

Residuo 
Caulim 

4.0 1.0 40.0 49.0 5.0 1.0 
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Após a preparação das matérias primas foram confeccionados os traços de argamassas 

segundo a NBR 7215 - 1996 - Resistência a Compressão do Cimento Portland, sendo um traço 

padrão (cimento:areia:água); 3 traços, variando o percentual de adição do metacaulim industrial 

na argamassa e 3 traços variando o percentual de adição de metacaulim reativo, sendo eles com 

5%, 10% e 20% de adição, apresentados na Tabela 3. Tal procedimento com o objetivo de 

comparar a resistência à compressão das argamassas com adição de metacaulim reativo 

produzido a partir do resíduo do beneficiamento de caulim com as resistências das argamassas 

padrão e as produzidas com o metacaulim industrial.  

Tabela 3:  Composição de traços 

TRAÇOS 
TRAÇO CIMENTO AREIA M.I./M.R. ÁGUA S.PLASTIF.

Padrão 0, 810 3, 928 0, 000 0, 388 0, 008 

Adição 5 % 0, 810 3, 928 0, 040 0, 408 0, 008 

Adição 10 % 0, 810 3, 928 0, 081 0, 427 0, 009 

Adição 20% 0, 810 3, 928 0, 162 0, 466 0, 009 

M.I = Metacaulim Industrial; M.R = Metacaulim reativo; S. PLASTIF. = Super plastificante.

Foram confeccionados 10 corpos de prova para cada traço segundo a NBR-5738/1994 – 

Modelagem e Cura de Corpos de Prova Cilíndrico, os corpos de prova foram divididos em dois 

lotes de 5 unidades por traço. Após o período de cura os lotes foram submetido ao ensaio de 

compressão axial aos 7 e 28 dias de idade segundo a NBR 7215 - 1996 - Resistência a Compressão 

do Cimento Portland. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para que um material seja considerado pozolânico, é necessário que a somas dos óxidos 

SiO2, Al2O3 e Fe2O3, seja igual ou superior a 70%, segundo as Normas ASTM C-618:1989 e ABNT 

NBR 12653:1992. Após a análise por florescência de raios X feita no metacaulim reativo, verificou-

se que o mesmo possui a soma dos óxidos supracitados igual a 90,06%, superando a porcentagem 

sugerida pela norma, o que pode indicar de um material com alto potencial de atividade 

pozolânica, Tabela 4. 

Tabela 4: Fluorescência de Raios - X do resíduo do beneficiamento de caulim 

Óxido % 
Dióxido de silício - SiO₂ 56,38 

Óxido de alumínio - Al₂O₃ 32,88 
Óxido de ferro III - Fe₂O₃ 0,80 
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Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão axial e suas resistências 

verificadas, Tabela 5, para os traços aos 7 dias de cura e na  Tabelas 6 para os traços aos 28 dias de 

cura.  

Tabela 5: Resistência a compressão aos 7 dias

TRAÇO 
MÉDIA DA 

RESISTENCIA EM 
MPa 

Padrão 13,09 

M.I.  - adição de 5% 18,66 

M.R. - adição de 5% 17,76 

M.I. - adição de 10% 20,79 

M.R. - adição de 10% 22,28 

M.I. - adição de 20% 31,61 

M.R. - adição de 20% 22,64 

Tabela 6: Resistência a compressão aos 28 dias 

TRAÇO 
MÉDIA DA 

RESISTENCIA EM 
MPa 

Padrão 16,36 

M.I.  - adição de 5% 23,36 

M.R. - adição de 5% 22,20 

M.I. - adição de 10% 25,99 

M.R. - adição de 10% 27,85 

M.I. - adição de 20% 39,51 

M.R. - adição de 20% 28,30 

A partir dos resultados de resistência apresentados, verificou-se que tanto os traços com 

metacaulim industrial (M.I) quanto com o metacaulim reativo (M.R) atingiram altas resistências, 

superando a resistência do traço padrão. Os resultados foram melhorando à medida que a idade 

dos corpos de prova aumentou e os percentuais de metacaulim reativo e metacaulim industrial 

foram incrementados, Figura 4. 
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Figura 4: Gráfico das resistências aos 7 e 28 dias 

5 CONCLUSÕES 

O método escolhido de avaliação da atividade pozolânica, apesar das limitações, deu 

indícios que o metacaulim reativo, produzido a partir do resíduo de beneficiamento do caulim 

estudado possui uma elevada reatividade com o cimento Portland empregado, tendo em vista o 

incremento de resistência a compressão axial proporcionado pela presença deste no traço de 

argamassa. Isto é atribuída a sua elevada área superficial e à grande quantidade de metacaulim 

(caulinita desordenada), o que vem a indicar que essa adição mineral se comporte da mesma 

forma que a sílica ativa, ou seja, apresente os mesmos mecanismos de reação da sílica ativa, só 

que em tempo mais reduzido. Vale ressaltar que as resistências obtidas com a adição do 

metacaulim reativo foram inferiores as obtidas com a adição do metacaulim industrial, isso se 

deve a quantidade de quartzo presente em cada matéria prima, ou seja, no resíduo de 

beneficiamento do caulim ele ainda está presente, sendo necessário um melhor processamento 

no mesmo antes de seu tratamento térmico, esse procedimento não se caracteriza como um 

problema, pois é facilmente sanado com uso de peneiras de menores diâmetros, malha. Para 

finalizar, os resultados apresentados, apesar de preliminares, indicam que o resíduo do 

beneficiamento do caulim, após tratamento térmico adequado e moído em condições 

controladas, se comporta como um material pozolânico de alta reatividade e provavelmente 

poderá ser empregado na produção de argamassas estruturais como um insumo de alto valor 

agregado. Contribuindo assim de maneira efetiva para a minimização dos impactos ambientais 

negativos causados pelo descarte desordenado do mesmo e diminuindo o passivo da empresa 

geradora. Como sugestão para trabalhos futuros com o metacaulim reativo, ou seja, produzido a 
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partir do resido de beneficiamento do caulim, fica a verificação de sua aplicação em concreto de 

alto desempenho, CAD. 
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AVALIAÇÃO DE DURABILIDADE A PENETRAÇÃO DE ÍONS CLORETO EM 
CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS EM CICLOS DE IMERSÃO 

A. S. F. Siqueira1; T. F. Araújo2; E. C. Farias3; M. A. S. ANJOS4

E-mail: line_7494@hotmail.com1; thiagothiff@gmail.com2 ; evilane.farias@ifrn.edu.br3;
marcos.anjos@ifrn.edu.br4 

RESUMO 

Concretos em áreas agressivas estão sujeitos à 
precoce deterioração, como é o caso das zonas 
marítimas ou regiões densamente industrializadas, 
apresentando como manifestação patológica mais 
comum a corrosão das armaduras. Processo, 
resultante do processo de carbonatação do concreto 
aliada a penetração de íons cloretos. Neste trabalho, 
realizou-se o estudo de concretos convencionais (CCV) 
e de concretos autoadensáveis (CAA), analisando 
ciclos de imersão total dos concretos em solução salina 
saturada em simulação a ambientes extremos de 

agressividade. Visando analisar a durabilidade de 
concretos dosados para utilização em postes 
fabricados por indústria de pré-moldados da cidade de 
Natal-RN/Brasil, o presente estudo apresenta quatro 
dosagens com resistência mínima de 25 MPa, sendo 
duas de concreto convencional e as outras duas de 
concreto autoadensável, que foram analisados ensaios 
de caracterização no estado fresco, resistência à 
compressão e  penetração de  íons cloreto por ciclos 
de imersão em solução salina.

PALAVRAS-CHAVE: Durabilidade, Pré-moldados, Cloretos, Concreto autoadensável. 

EVALUATION OF SELF-COMPACTING CONCRETE DURABILITY BY PENETRATION 
OF CHLORIDE IN IMMERSION CYCLES 

ABSTRACT 

Concrete in aggressive areas are subject to early 
deterioration, as in the case of maritime or heavily 
industrialized regions areas, presenting as the most 
common pathological manifestation corrosion of 
armor. Process resulting from the process of 
carbonation of the concrete combined with the 
penetration of chloride ions. In this work, we carried 
out the study of conventional concrete (CCV) and self-
compacting concrete (CAA), analyzing total immersion 
cycles of concrete in brine simulation to extremes of 

aggressive environments. To analyze the durability of 
dosed concrete for use in manufactured poles for 
precast industry of Natal-RN / Brazil, this study 
presents four doses with minimal resistance of 25 
MPa, two conventional concrete and the other two 
self-compacting concrete, which characterization tests 
were analyzed in the fresh state, the compressive 
strength and penetration of chloride ions by dipping 
cycles in chloride solution.

KEY-WORDS: Durability, Precast, Chlorides, Self-compacting concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

O concreto autoadensável (CAA) é definido como um concreto fluido que pode ser moldado 

in loco sem vibração para formar um produto livre de vazios e falhas e que apresente também, 

capacidade de fluxo através do seu peso próprio atingindo a compactação mesmo em estruturas 

densamente armadas sem qualquer segregação. O concreto resultante é denso, homogêneo e com 

as mesmas propriedades de resistência e de maior durabilidade em relação aos concretos 

convencionais compactados (SIDDIQUE, R. 2011). Dessa forma o CAA corrobora a ideia de produzir 

elementos de concretos de maior durabilidade, visto que, nos últimos anos, a deterioração das 

estruturas de concreto tem ocorrido de forma precoce (LIU, M. 2010). 

Por ser um concreto bastante fluido, o CAA necessita de materiais que sejam capazes de 

fornecer tal característica de modo a não prejudicar a sua resistência final. Para evitar a segregação 

causada pela adição de superplastificante, uma solução consiste em aumentar o percentual de areia 

ou finos, pois a incorporação de um aditivo modificador de viscosidade para aumentar a estabilidade 

pode onerar o custo final do concreto, portanto materiais finos podem garantir as propriedades 

necessárias para concreto de boa qualidade (EFNARC, 2005). 

O concreto autoadensável tem larga aplicação no mercado para usos de alto desempenho e 

duráveis, sendo utilizado também na indústria de pré-moldados. A indústria do concreto pré-

moldado surge como necessidade da industrialização da construção civil, atuando tanto na redução 

de custo dos materiais, como na redução do tempo de construção, além de apresentar um melhor 

controle de qualidade.  

Entretanto tem-se visto, no Rio Grande do Norte, uma deterioração precoce de estruturas 

de concreto armado convencional. A corrosão é resultante do processo de carbonatação do 

concreto aliada a penetração de íons cloretos devido à elevada agressividade ao concreto na qual o 

estado se insere. A carbonatação ocorre na medida que o dióxido de carbono reage com a matriz 

de cimento hidratada conduzindo a redução do pH comprometendo a estabilidade da película 

passivadora na superfície da armadura, dessa forma a corrosão ocorre de forma generalizada e mais 

lenta do que quando provocado por cloretos (MALHEIRO, R. et al. 2014). 

Já os íons cloretos (Cl-) penetram nos poros do concreto, conjuntamente com a água e o 

oxigênio e, ao encontrar a película passivadora da armadura, provocam desestabilizações pontuais 

nessa película, onde a corrosão se instala e desenvolve-se de forma profunda e localizada 

(ALCONPAT, 2013). Essas desestabilizações ocorrem a partir do processo de ligação dos íons 

cloretos, esse processo pode ser classificado em duas categorias: química e física.  Os cloretos, 

quando ligados, formam ligações químicas fortes, por ser do tipo ligação iônica. Os íons de cloro 

podem reagir quimicamente com o aluminato tricálcico (C3A) para formar aluminatos de cloro 

(3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O: Sal de Friedel’s) conforme exposto em Neville (1997). Além disso, os íons 
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cloreto podem ser fisicamente adsorvidos pela superfície das fases sólidas de produtos hidratados 

como gel C-S-H e outros produtos das reações (THOMAS M.D.A. et al, 2012). 

A corrosão do aço no concreto é, sem dúvida, a principal causa do atual quadro de 

deterioração precoce das estruturas, entretanto o uso de materiais cimentícios suplementares, tais 

como cinzas volantes, metacaulim e sílica ativa tem uma significativa contribuição sobre a 

capacidade de o concreto resistir à penetração de íons cloreto e consequentemente prolongar a 

vida útil das armaduras, uma vez que esses materiais apresentam a capacidade de se ligarem aos 

íons cloretos (WONGKEO, W. et al, 2014). 

O presente estudo visa a análise da durabilidade de concretos autoadensáveis em um 

ambiente de agressividade elevada através da simulação de ciclos de imersão em solução salina 

(molhagem e secagem) em comparação com os concretos convencionais utilizados numa indústria 

de pré-moldados cujo produto principal são postes de distribuição de energia. Para tal, foram 

analisadas as propriedades no estado fresco através do slump test, slump flow test e J-ring e no 

estado endurecido foram feitos os ensaios de resistência à compressão e ciclos de imersão em 

solução salina. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais utilizados 

Para a confecção dos concretos, utilizou-se um único tipo de cimento, CP V – ARI RS. Para os 

concretos convencionais, utilizou-se dos agregados miúdo e graúdo, chamado aqui de tipo 1, com 

características comuns à concretos convencionais. Para os concretos autoadensáveis utilizou-se de 

um metacaulim e fíler calcário de origem regional, além de agregados miúdo e graúdo adequados a 

produção de CAA’s, aqui chamados de tipo 2. Suas características são exibidas na tabela a seguir. 

Tabela 1: Características dos materiais componentes. 

Materiais Massa específica 
(g/cm³) 

Diâmetro 
máximo (mm) 

Massa unitária 
(g/cm³) 

Cimento 3,03 - - 

Metacaulim 2,55 - - 

Fíler Calcário 2,75 - - 

Agregado miúdo 1 2,61 4,8 1,51 

Agregado miúdo 2 2,81 4,8 1,61 

Agregado graúdo 1 2,51 19,0 1,40 
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Agregado graúdo 2 2,55 12,5 1,44 

2.2 Dosagens do concreto 

Para análise de durabilidade, foram utilizadas 4 dosagens de concreto, sendo 2 de concretos 

convencionais e 2 de concretos autoadensáveis com adições minerais com materiais regionais. Com 

foco na aplicação em indústria de pré-moldados no estado do RN. Conforme a Tabela 2, é possível 

identificar o quantitativo de materiais, em quilogramas, para produção de um metro cúbico de 

concreto. 

Tabela 2: Composições dos concretos por metro cúbico. 

Materiais 
Composições dos concretos em kg/m³ 

CCV400 (kg) CCV365 (kg) CAA 340 (kg) CAA320 (kg) 

Cimento 400 365 340 320 

Metacaulim - - 19 32 

Fíler Calcário - - 78 99 

Agregado miúdo 770 801 825 846 

Agregado graúdo 950 994 761 781 

Água 200 193,45 238 214,4 

Aditivo: PF 1,4 1,3 2 1,9 

Aditivo: SP - - 3,9 5 

2.3 Método de mistura 

Os concretos foram produzidos em betoneiras com capacidade de 150 litros de eixo 

inclinado. Para a mistura foi utilizado um processo proposto por Selik et al (2014) que pode ser 

dividida em 5 etapas. A primeira consiste na colocação do agregado graúdo com um terço da água 

de amassamento misturando-se por 30 segundos, em seguida colocou-se o cimento e o fíler calcário 

e mais um terço da água de amassamento misturando-se por mais um minuto. Na terceira etapa 

colocou-se agregado miúdo e o restante da água, misturando-se por mais um minuto. Em sequência 

acrescenta-se os aditivos e mistura-se por mais um minuto e ao final a adicionou-se à mistura o 

metacaulim, misturando-se por dois minutos, totalizando um tempo de mistura de 

aproximadamente 6 minutos, contando com pequenas pausas para acrescentar os materiais. 
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2.4 Caracterização dos concretos no estado fresco 

A caracterização dos concretos convencionais no estado fresco se deu com a medida do 

abatimento segundo a ABNT NBR NM 67/1998, sendo especificado o abatimento de 10cm para 

CCV400 e CCV365. Para os concretos autoadensáveis, realizou-se os ensaios de caracterização 

especificados nas normas ABNT NBR 15823-2:2010 e 15823-3:2010, as quais descrevem o método 

para realização dos ensaios de slump flow, T500 e j-ring.  

2.5 Resistência à compressão axial 

Para todas as composições foram realizados ensaios de compressão axial aos 7 e 28 dias de 

idade de acordo com a ABNT NBR 5739. Os resultados apresentados neste trabalho resultam da 

média aritmética de ensaios em três corpos de prova. 

2.6 Ensaio de imersão 

Este ensaio possibilita a verificação da profundidade de penetração de íons de cloreto no 

concreto após uma permanência de 28 dias de exposição no ciclo proposto por Otsuki (1992). O 

ensaio foi iniciado após os CP’s atingirem a idade de 7 dias. O preparo do corpo de prova é feito 

protegendo-se os topos com uma camada de material impermeabilizante, no caso, parafina. Foram 

realizados 14 ciclos, sendo cada ciclo composto de uma submersão em solução padrão de 3,5% NaCl 

por 24h e a seguir, secagem em estufa a 45ºC por mais 24h, totalizando um ciclo composto por 48h 

de duração. Ao final dos 14 ciclos os corpos de prova foram submetidos a ruptura de tração por 

compressão diametral com o propósito de seccionar o corpo de prova ao meio e depois foi 

aspergido uma solução de nitrato de prata (0,1M AgNO3), possibilitando a observação da frente de 

penetração dos íons cloretos, utilizando somente área livres da obstrução por agregados graúdos. 

Para realização desse ensaio foram utilizados dois CP’S para cada composição.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização no Estado Fresco 

As propriedades de fluidez, capacidade de enchimento, viscosidade e habilidade passante 

dos concretos autoadensáveis foram determinadas pelos ensaios de slump flow test, T500 test, J-

ring são mostradas na tabela 3. Ambas as composições do concreto convencional foram formuladas 

para obter um abatimento de, aproximadamente, 10 cm. 
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Tabela 3: Propriedades dos concretos no estado fresco. IFRN,2015. 

Composições Slump test T500 Slump flow 
test (mm) J-ring (mm)

CCV400 102 * * * 

CCV365 96 * * * 

CAA340 * 1,46 668,3 615 

CAA320 * 1,65 648,3 600 

* Ensaio não adequado para este tipo de concreto.

3.2 Resistência à compressão axial 

Os CAA’s apresentaram maior resistência desde os 7 dias de cura, como mostrado na figura 

1. Também se destaca a alta resistência da composição CAA320, apresentando cerca de 60 MPa aos

28 dias, enquanto as demais dosagens permaneceram na faixa de dos 50 MPa. Mostrando que a

combinação de adições minerais regionais com a redução do cimento, impacta positivamente

quanto à resistência a compressão dos corpos de prova e dosagens estudadas.

Figura 1: Resistência à compressão axial dos corpos de prova aos 7 e 28 dias de idade, com respectivos desvios 

padrão. 

3.3 Migração de íons cloreto 

A Figura 2 mostra o CP’S após 14 ciclos já com aspersão de nitrato de prata, enquanto a 

Tabela 4 apresenta as profundidades de penetração dos íons cloreto, para mesma idade, 

juntamente com o desvio padrão. Os concretos autoadensáveis apresentaram menor 

profundidade de penetração dos íons cloretos quando comparados aos concretos convencionais, 

indicando que os CAA’s fornecem uma melhor proteção para a armadura.  
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Assim como o ensaio de difusão de íons cloretos por migração em regime não estacionário, 

a análise dos corpos de prova submetidos aos ciclos de Otsuki consolidam a grande redução da 

profundidade na frente de penetração dos íons cloretos nos traços de CAA’s quando comparados 

aos CCV’s. Foi utilizada uma caneta para destacar a frente de penetração.   

Tabela 4 - Frente de penetração dos íons cloretos nos ciclos de imersão em solução de 3,5% NaCl. 

Dosagem 
Frente de penetração (mm) 

Média Desvio padrão 

CCV400 11,85 0,56 

CCV365 13,38 1,05 

CAA340 8,35 0,25 

CAA320 6,6 0,95 

CCV400 CCV365 CAA340 CAA320 

Figura 2: Corpos de prova submetidos ao indicativo de nitrato de prata. 

 Quando comparados entre si os CCV’s apresentaram valores semelhantes da profundidade 

da frente de penetração de íons cloretos, mesmo com a presença de agregado graúdo na zona de 

aferição.  

2255



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4 CONCLUSÃO 

Através deste estudo experimental pode-se concluir: 

 O método de análise de durabilidade através dos ciclos possui bom indicativo comparativo
entre dosagens para avaliar suas capacidades de resistência à agressividade de íons cloreto.

 O uso dos CAA’s testados oferece uma grande vantagem quanto à proteção da armadura a
ataques de cloretos, comuns no estado do RN.

 É possível fazer CAA’s com boa durabilidade em relação aos CCV’s reduzindo até 20% o
consumo de cimento com o auxílio de adições minerais e possuindo maiores resistências à
compressão.

 O teor de metacaulim mais alto em CAA320 em relação ao CAA340 proporcionou resultados
benéficos para durabilidade, resistência a compressão.
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CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO RESÍDUO DE BRITAGEM DE ROCHA 
CALCÁRIA DE UMA PEDREIRA DE MOSSORÓ/RN 

D. A. M. Brito1; L. A. P. Silva2; J. G. B. Gurgel3 

E-mail: dalinemb@gmail.com1; lucas.ambrosio.rn@gmail.com2; john.gurgel@ifrn.edu.br3 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar a 
caracterização geotécnica de um resíduo da produção 
de brita calcária. Utilizou-se o resíduo de uma pedreira 
localizada na zona rural do município de Mossoró/RN. 
Foram coletadas amostras no topo e na base da pilha 
de resíduo existente na usina de britagem, para 
verificar-se a influência da coleta nas características 
físicas do resíduo. Em ambas as amostras foram 
realizados ensaios de massa específica real, de 
granulometria, de limite de liquidez e de limite de 
plasticidade. Notou-se que a coleta não influenciou 

significativamente a plasticidade e a massa específica 
real do resíduo. Com relação à granulometria, 
constatou-se que a amostra da base apresenta 
aproximadamente o dobro do percentual de 
pedregulho da amostra do topo. No que se refere à 
classificação geotécnica, evidenciou-se que a coleta 
influenciou pouco a classificação do resíduo pelo 
método do SUCS. Considerando-se o sistema HRB, 
verificou-se que ambas as amostras apresentam a 
mesma classificação. 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização Geotécnica, Granulometria, Limites de Consistência e Resíduo de Brita. 

GEOTECHNICAL CHARACTERIZATION OF THE LIMESTONE ROCK 
CRUSHING RESIDUE OF A MOSSORÓ/RN QUARRY 

ABSTRACT 

This paper aims to carry out geotechnical 
characterization of a residue of limestone gravel 
production. We used the residue of a quarry located in 
the municipality of Mossoró/RN. Samples of the top 
and bottom of the existing residue pile of the crusher 
were collected, to verify the influence of sample 
collecting on the physical characteristics of the waste. 
In both samples were performed real density test, 
granulometry test and liquidity and plastic limits tests. 
It was found that the sample collection did not 

significantly influence the plasticity and the actual 
density of the waste. With respect to granulometry, it 
was found that the base sample has approximately 
double the gravel percentage of the top sample. As 
regards the geotechnical classification, it was showed 
that the collection sample little influence on the 
classification of the waste by the method SUCS. 
Considering the HRB system, it was found that both 
samples had the same classification.  

KEY-WORDS: Geotechnical Characterization, Granulometry, Consistency Limits and Crushed Stone Residue. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Microrregião Mossoró localiza-se na Mesorregião Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte. 
Geologicamente, está totalmente inserida na Bacia Potiguar, juntamente com significativas áreas 
da porção setentrional das microrregiões Chapada do Apodi, Médio Oeste e Vale do Açu.  

De acordo com Angelim et al. (2006), as camadas mais superficiais da Bacia Potiguar são 
representadas pelas rochas calcárias da Formação Jandaíra. Logo, Mossoró possui grande potencial 
para explorá-las. Por esse motivo, as britas produzidas na microrregião são unicamente do tipo 
calcária. 

A brita granítica, que possui custo de aquisição bem maior, é produzida em pedreiras 
distantes 90 km, no mínimo, da cidade de Mossoró. Isso faz com que a brita calcária ainda seja 
utilizada em algumas obras de pavimentação e de concreto armado, não obstante a brita granítica 
apresentar melhores propriedades. 

O processo de britarem gera um resíduo que representa em torno de 15 a 20% da produção 
de uma usina (Almeida, 2006). Em virtude desse significativo volume, o resíduo da brita calcária gera 
fortes impactos negativos ao meio ambiente, caso sejam dispostos inadequadamente. Esse é um 
problema ambiental existente na Microrregião Mossoró. 

Nesse aspecto, estudos que visem sua caracterização geotécnica, com vistas a posterior 
emprego em obras de engenharia, são muito importantes. Além de benefícios ambientais, essa 
utilização traria também benefícios econômicos. Como as pedreiras de brita calcária localizam-se 
próximas às rodovias, os custos com transporte de brita seriam reduzidos  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com Ortigão (2007), o estudo da granulometria e dos Limites de Atterberg é 
especialmente útil à caracterização geotécnica dos solos. A granulometria analisa o tamanho dos 
grãos, quantificando o percentual das frações que compõem o solo. Segundo terminologia da NBR 
6502 (ABNT, 1995), essas frações são pedregulho, areia, silte e argila, conforme se observa na Tabela 
1. 

A análise da granulometria é representada, graficamente, pela curva granulométrica. No eixo 
das abcissas são colocados os valores dos diâmetros das partículas que constituem o solo, expressos 
em milímetros e em escala logarítmica. Já no eixo das ordenadas são inseridos os percentuais das 
partículas inferiores aos respectivos diâmetros. 

Para traçar a curva granulométrica, faz necessária a realização do ensaio de granulometria, 
que pode ser por peneiramento ou conjunta. O peneiramento é utilizado nos solos que contêm 
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poucos finos (silte e/ou argila). Consiste em passar o solo por uma série de peneiras padronizadas, 
com diversas aberturas, calculando-se o percentual que passa por cada uma delas. 

Tabela 1: Terminologia das frações dos solos (ABNT, 1995). 

Fração Diâmetro 
Pedregulho 
Areia grossa 
Areia média 

Areia fina 
Silte 

Argila 

De 2,0 mm a 60 mm 
De 0,6 mm a 2,0 mm 
De 0,2 mm a 0,6 mm 

De 0,06 mm a 0,2 mm 
De 0,002 mm a 0,06 mm 

Inferior a 0,002 mm 

A granulometria conjunta é usada quando se deseja analisar solos com significativos 
percentuais de finos. O procedimento constitui-se na realização do peneiramento e da 
sedimentação. Com o peneiramento obtém-se a distribuição das partículas com diâmetro superior 
a 0,074 mm. A distribuição das partículas com diâmetros menores é obtida com a sedimentação. 
Esta baseia-se na Lei de Stokes, a qual estabelece uma relação entre o diâmetro da partícula e sua 
velocidade de sedimentação num meio líquido de viscosidade e peso específico conhecidos (Caputo, 
1988). 

A curva granulométrica pode ser classificada de acordo com a graduação ou com a 
uniformidade. Quanto à uniformidade, a curva granulométrica pode ser uniforme ou não uniforme. 
Com relação à graduação, pode ser bem ou mal graduada. A uniformidade é avaliada pelo 
Coeficiente de Não Uniformidade (CNU) e a graduação pelo Coeficiente de Curvatura, calculados 
conforme as Equações (1) e (2), respectivamente. O 10d , 30d  e 60d  são os diâmetros relativos, na 

curva granulométrica, aos percentuais passantes de 10, 30 e 60%, respectivamente. 

10

60

d
dCNU = (1) 

( )
6010

2
30

dd
dC C
×

= (2) 

Consoante Pinto (2006), um solo é uniforme quando o seu CNU é inferior a 2. Nos demais 
casos o solo é não uniforme. No que diz respeito à graduação, Pinto (2006) destaca que o solo é 
bem graduado quando o seu CC possui valor entre1 e 3. Nos demais casos, o solo é mal graduado. 

No que se refere aos limites de Atterberg ou limites de consistência, é importante destacar 
que o estudo destes parâmetros é realizado; apenas para os solos que têm significativo percentual 
de finos (siltes e/ou argila). Para a caracterização geotécnica, dos três limites de Atterberg, apenas 
o Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade (LP) são utilizados. O Limite de Contração (LC)
não é considerado.
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Para conceituar LL e LP, é imprescindível, inicialmente, introduzir o conceito de plasticidade, 
característica comumente verificada em solos com significativo percentual de finos. Caputo (1998) 
explica que a plasticidade é uma propriedade dos solos que consiste na maior ou menor capacidade 
de serem moldados, sendo bastante influenciada pelo teor de umidade. 

O limite superior e o limite inferior do intervalo de valores de teor de umidade no qual o solo 
apresenta comportamento plástico são definidos como LL e LP, respectivamente (Craig, 2007). 
Ambos os limites são determinados através da realização de ensaios de laboratório. A diferença 
entre os LL e LP fornece o Índice de Plasticidade (IP). Com a razão entre o IP e o percentual de argila 
obtém-se o Índice de Atividade (Ia) das argilas. 

O estudo da granulometria e dos limites de consistência possibilita a obtenção da 
classificação do solo pelos sistemas de classificação mais conhecidos e utilizados pelos engenheiros: 
Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUSC) e pelo Sistema Rodoviário de Classificação (HRB). 

Segundo Das (2007), o HRB é utilizado predominantemente pelos engenheiros rodoviários, 
ao passo que o SUCS é considerado mais pelos engenheiros geotécnicos. A utilização desses 
sistemas é importante para poder estimar o provável comportamento do solo ou, pelo menos, para 
orientar o programa de investigação geotécnica permitir a adequada análise de um problema. 

3 METODOLOGIA 

O resíduo de brita calcária objeto do presente estudo foi adquirido na pedreira de Coelho 
Brita, que se localiza na zona rural do município de Mossoró-RN, no km 60 da BR-304/RN, cujas 
coordenadas geográficas são 5°18'52.56"S e 37°15'58.17"O. A coleta do material foi realizada no dia 
24 de junho de 2015. 

Retirou-se a amostra do topo e da base da pilha formada pelo resíduo que cai da esteira da 
usina de britagem, para verificação da influência da coleta sobre os resultados dos ensaios. As 
amostras do topo e da base foram colocadas separadamente em sacos plásticos resistentes e 
transportadas até o Laboratório de Construção Civil do IFRN – Campus Mossoró, onde foram 
realizados os ensaios. 

No laboratório, as amostras do topo e da base foram devidamente preparadas, seguindo-se 
os procedimentos constantes na NBR 6457 (ABNT, 1986). Para tanto, após a secagem prévia ao ar 
livre e o destorroamento, utilizou-se o repartidor para obtenção de uma amostra representativa, 
conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Utilização do repartidor na preparação da amostra. 

Para a obtenção da caracterização geotécnica do resíduo da brita calcária, além da análise 
granulométrica, foram realizados os ensaios para determinação da massa específica real, do limite 
de liquidez e do limite de plasticidade. O ensaio para determinação da massa específica real foi feito 
no Laboratório de Química do IFRN – Campus Mossoró, ao passo que os demais ocorreram no 
Laboratório de Construção Civil da mesma instituição. Todos os ensaios foram executados nas 
amostras do topo e da base. 

O ensaio de massa específica real foi realizado de acordo com os procedimentos propostos 
por Nogueira (1995), visto que a NBR 6508 (ABNT, 1984) encontra-se cancelada e não foi 
substituída. Para a retirada das bolhas de ar contidas na mistura solo – água, contida dentro do 
picnômetro, utilizou-se uma bomba a vácuo, a qual aplica uma pressão negativa em torno de 88 
kPa, conforme mostra a Figura 2. 

Figura 2: Utilização da bomba de vácuo para retirada das bolhas de ar do sistema solo – água. 

O ensaio de análise granulométrica foi realizado de acordo com NBR 7181 (ABNT, 1984). Os 
procedimentos consistiram no peneiramento grosso, peneiramento fino e na sedimentação. No 
ensaio de sedimentação, o defloculante utilizado foi a solução de hexametafosfato de sódio com 
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concentração de 45,7 g do sal por 1000 cm³ de solução, devidamente tamponada com carbonato 
de sódio, para garantir um pH entre 8 e 9. 

Os ensaios para determinação do limite de liquidez e do limite de plasticidade foram feitos 
de acordo com a NBR 6459 (ABNT, 1984) e NBR 7180 (ABNT, 1984), respectivamente.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Massa Específica Real 

Os valores encontrados para as massas específicas do topo e da base foram, 
respectivamente, 2,67g/cm³ e 2,71g/cm³. Sabendo-se que a massa específica dos sólidos é função 
dos minerais constituintes e do percentual de ocorrências de cada um deles (Nogueira, 1995), já se 
esperava que ambos os valores apresentassem valores próximos, uma vez a são constituídas dos 
mesmos minerais. 

4.2 Análise Granulométrica 

A Figura 3 apresenta as curvas granulométricas das amostras do topo e da base. Conforme 
esperado, verifica-se que a amostra da base é mais grossa do que a amostra do topo. Isso ocorre 
porque o resíduo sofre desagregação no momento que cai da esteira da usina de britagem, ou seja, 
as partículas maiores tendem a ir para a base, fazendo com que a amostra dessa região seja mais 
grossa do que a do topo. 

Figura 3: Curvas granulométricas das amostras da base e do topo. 
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Esse comportamento pode também ser evidenciado através da análise dos percentuais das 
frações constituintes das amostras da base e do topo, os quais são apresentados na Tabela 2. 
Percebe-se que a amostra da base possui o dobro de pedregulho do topo. Com relação às frações 
areia, silte e argila, verifica-se que a amostra do topo tem maiores quantidades do que a amostra 
da base. 

Na Tabela 3 apresentam-se os valores de CNU e de CC para as amostras do topo e da base. 
Os valores de CNU demonstram que ambas as amostras não são uniformes. No tocante ao CC, 
percebe-se que as duas amostras são descontínuas, pois apresentam CC inferior a 1. 

Tabela 2: Resumo da granulometria 

Tabela 3: Valores de CNU e CC. 

4.3 Índices de Consistência 

A Tabela 4 mostra os valores obtidos nos ensaios de Limite de liquidez (LL) e Limite de 
plasticidade (LP), bem como os valores do Índice de plasticidade (IP) e o do Índice de atividade (Ia). 
Constata-se que ambas as amostras apresentam plasticidade, e que os valores dos limites de 
consistência são da mesma ordem de grandeza.  

Tabela 4: Resultados dos ensaios de LL e LP 

Amostra LL (%) LP (%) IP (%) Ia 
Amostra - Topo 
Amostra - Base 

18 
19 

12 
10 

6 
9 

0,41 
0,80 

Contudo, no que concerne ao Ia, verifica-se que a amostra da base apresentou um maior 
valor, tendo em vista o menor percentual de argila e um IP levemente superior. A argila da amostra 
da base classifica-se como normal, enquanto a amostra do topo classifica-se como inativa, conforme 
Caputo (1988). 

Fração Amostra - Topo (%) Amostra – Base (%) 
Pedregulho (>2,0mm) 
Areia (0,06 - 2,0mm) 

Silte (0,002 - 0,06mm) 
Argila (<0,002mm) 

15,34 
37,43 
32,51 
14,72 

31,35 
31,51 
25,87 
11,27 

Parâmetro Amostra - Topo Amostra - Base 
CNU 
CC 

154,61 
0,08 

550,67 
0,09 
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4.4 Classificação Geotécnica 

Com os resultados da análise granulométrica e dos limites de consistência, realizou-se a 
classificação do resíduo pelo SUCS e HRB. Os resultados estão apresentados na Tabela 5. 
Considerando-se o SUCS, as amostras do topo e da base classificaram-se, respectivamente, como 
SM-SC – Areia Silto Argilosa e SC – Areia Argilosa. Verifica-se que a classificação variou 
sensivelmente com a metodologia da coleta (topo ou base).  

Tabela 5: Classificação geotécnica das amostras pelo SUCS e HRB. 

Amostra SUCS HRB 
Amostra - Topo 
Amostra - Base 

SM-SC 
SC 

A-4
A-4

Pelo sistema HRB, as amostras do topo e da base foram igualmente classificadas como A-4 – 
solos siltosos. Segundo esse sistema, o resíduo apresenta comportamento de mau a sofrível para 
utilização como material de terraplenagem. No entanto, é importante frisar a necessidade de se 
realizar ensaios de compactação na energia normal e de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e 
expansão, para uma melhor avaliação sobre a viabilidade técnica da utilização do resíduo nesse tipo 
de serviço. 

Também é relevante destacar a importância de se realizar estudos com vistas a verificar a 
possibilidade da utilização do resíduo nos serviços de base e de sub-base rodoviária. Para isso, é 
preciso usar técnicas de estabilização. Cita-se, por exemplo, a estabilização granulométrica e a 
química. Na primeira, devem ser realizados ensaios em misturas do resíduo com outros materiais. 
Na segunda, pode-se utilizar o cimento ou a cal para melhorar as propriedades do resíduo. 

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve por objetivo realizar a caracterização geotécnica de um resíduo 
gerado na produção de brita calcária, obtido numa pedreira localizada no município de Mossoró/RN. 
Para isso, foram realizados os ensaios de massa específica real, limite de liquidez, limite de 
plasticidade e de granulometria, nas amostras coletadas no topo e na base da pilha de resíduo 
abaixo da esteira da usina de britagem. 

De modo geral, os resultados dos ensaios demostraram que as amostras coletas no topo e 
na base apresentam basicamente as mesma características de plasticidade e de massa específica 
real. No que refere à granulometria, verificou-se que a amostra da base apresenta praticamente o 
dobro do percentual de pedregulho da amostra do topo. 

A classificação geotécnica pelo SUCS demonstrou-se que o resíduo é constituído 
predominantemente por areia. O material do topo classificou-se como SM-SC – Areia Silto Argilosa 
e o material da base como SC – Areia Argilosa. Considerando-se o sistema HRB, ambas as amostras 
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classificaram-se como A-4 – Solo Siltosa. Segundo esse sistema, o resíduo apresenta 
comportamento de mau a sofrível como material de terraplenagem. 

Entretanto, é necessário realizar-se ensaios de compactação na energia normal e de ISC e 
expansão para melhor avaliar a possibilidade do uso do resíduo nesse tipo de serviço. Pode-se 
verificar também a viabilidade técnica da estabilização granulométrica e química para utilização do 
resíduo de brita calcária nos serviços de sub-base e base rodoviária. 
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CONHECIMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES DE FARMÁCIAS SOBRE O 
DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS EM NATAL/RN 

A. S. A. Aquino¹; D. F. C. de Freitas² e R. da C. Maranhão³ R.G. da Silva 
E-mail: andrezasooares01@hotmaail.com1; dicksonfreitas@hotmail.com2  e roseanny9@hotmail.com³

robsontecnologo@yahoo.com.br4

RESUMO

Este artigo tem como temática central o conhecimento 
acerca do descarte correto dos Resíduos de Serviços de 
Saúde (RSS) realizado por funcionários e clientes de 
farmácias. Dados divulgados pela Associação Brasileira 
de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) 
mostram que o Brasil está atualmente entre os maiores 
consumidores de medicamentos do mundo. Mesmo 
sendo um mercado que cresce a cada ano e apesar de 
haver no país uma política específica para o 
gerenciamento e para a destinação final do produto, não 
há ações práticas, por parte das farmácias, para a 
aplicação da logística reversa. A contaminação do solo e 
da água são alguns dos impactos ao meio ambiente que 

o descarte incorreto desses medicamentos pode causar.
O objetivo principal do trabalho é analisar o grau de
conhecimento da população sobre o descarte
inadequado dos medicamentos. A metodologia baseou-
se em pesquisas bibliográficas sobre o assunto, aplicação
de uma entrevista na população e em pesquisa de
campo nos estabelecimentos, onde o grupo pôde coletar
informações importantes para a elaboração do artigo. A
falta de informação da população aliada a não
valorização da logística reversa por parte dos
empresários é a principal causa para o descarte
inadequado dos medicamentos.

PALAVRAS-CHAVE: logística reversa, descarte incorreto, falta de Informação, medicamentos. 

KNOWLEDGE OF EMPLOYEES AND CUSTOMERS OF PHARMACIES ABOUT THE 
PROPPER DISPOSAL OF MEDICINES IN NATAL/RN 

ABSTRACT 
This article has as central theme the inappropriate 
discard of medicine from the population and the 
importance of aplicate the reverse logistic on 
pharmaceutical device. Divulgated data from Associação 
Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma)  show that Brazil has actually been into top 
countries where medicine are more consumed in the 
world . Even being a sector wich grows each year , there 
is in Brazil specific policy for the management and to 
the final destination of medicine, but theres any pratic 
actions by the pharmacies . The contamination of the 
soil and the water are some of the impacts to the 

environment that the inappropriate discard of these 
medicine can cause. The main objective of the article is 
evaluate the degree of awareness of the population 
about the inappropriate discard of medicine . This 
article is based on bibliographic researches about the 
theme and interview applied for the population and 
research in establishments where the group could get 
information . The lack of information of the population 
comes from the lack of values given to the reverse 
logistic by the entrepreneurs it is the main cause for 
inappropriate discard of medicine . 

KEY-WORDS: reverse logistic, inappropriate discard, lack of information, medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias (Abrafarma) 

mostram que o Brasil deve alcançar nesse ano de 2015 o posto de quinto maior mercado 

consumidor de medicamentos do mundo. Estima-se que o crescimento médio anual da indústria 

farmacêutica seja de 8%. Com o aumento do consumo de medicamentos, surge também a 

preocupação ambiental com o descarte inadequado desse tipo de produto. 

A maioria da população não sabe como descartar os medicamentos corretamente e por 

isso acaba descartando-os junto com o lixo doméstico ou na rede de esgoto. As consequências 

dessa prática podem acarretar em diversos prejuízos tanto ao homem, como ao meio ambiente. 

Quando descartados de forma incorreta, esses medicamentos podem virar problema de saúde 

pública, já que eles podem ser usados indevidamente por moradores de rua ou crianças, há ainda 

o risco de contaminação do solo, da água e de animais.

Grande parte dos estabelecimentos que comercializam medicamentos não possuem postos 

de coleta para que a população possa descartar os medicamentos vencidos e dar uma destinação 

correta a esse tipo de produto. O principal motivo para a não adoção da logística reversa nesse 

tipo de comércio, segundo os empresários, é a questão financeira, já que eles teriam que arcar 

com os custos do gerenciamento e da aplicação da logística reversa. 

O objetivo do presente estudo é analisar o conhecimento da população consumidora de 

medicamentos e de funcionários de farmácias, na cidade do Natal/RN, a respeito do descarte 

inadequado de medicamentos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define medicamento como sendo todo 

“produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico” (BRASIL, 1977). Sendo assim, pode-se dizer que 

medicamento reporta um produto, sólido ou líquido, composto de substâncias, que pode ser 

descartado e assim torna-se um resíduo. 

Em 2004, através da RDC n° 306 de 7 de dezembro de 2004, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), dispões sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos 

resíduos de saúde (RSS), classificando-os em: 

I. Grupo A: Resíduos com risco biológico

II. Grupo B: Resíduos com risco químico

III. Grupo C: Resíduos radioativos

IV. Grupo D: Resíduos comuns

V. Grupo E: Resíduos perfurocortantes
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Conforme o Cap. VI, parágrafo 11.2, da RDC n° 306/2004 da ANVISA: 

 Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, 

quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou 

reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos 

(BRASIL, 2004). 

Em 2005, através da Resolução CONAMA n.º 358 de 29 de abril, o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente “dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde 

e dá outras providências”. A resolução também se dispõe “em atendimento aos princípios da 

prevenção, da precaução, do poluidor pagador, da correção na fonte e de integração entre os 

vários órgãos envolvidos para fins do licenciamento e da fiscalização”. (BRASIL, 2005). 

A resolução n.º 358 do CONAMA, de 29 de abril de 2005, se dispõe “considerando 

que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de 

resíduos que necessitam de manejo diferenciado” e “considerando que soluções consorciadas, 

para fins de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, são especialmente 

indicadas para pequenos geradores e municípios de pequeno porte”. (BRASIL, 2005). 

Conforme o art. 12° da Resolução RDC n°17 da ANVISA, de 16 de abril de 2010: 

Art. 12°: O fabricante é responsável pela qualidade dos medicamentos por 

ele fabricados, assegurando que sejam adequados aos fins a que se destinam, 

cumpram com os requisitos estabelecidos em seu registro e não coloquem os 

pacientes em risco por apresentarem segurança, qualidade ou eficácia inadequada. 

(BRASIL, 2010). 

Em 2010 foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), onde foram 

estabelecidas diretrizes sobre à gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive 

os RSS, no Brasil. Visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente correto dos 

resíduos. 

Desse modo, observa-se que tanto a Resolução CONAMA n.º 358/05, a  Lei n.º 12.305/10 

da PNRS, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 306/04 da ANVISA e a Resolução RDC nº 

17/10 da ANVISA tratam e estabelecem critérios para o gerenciamento dos resíduos sólidos, 

relacionando os diversos tipos de resíduos e as resoluções sobre os RSS. Essas normas são 

importantes para que seja determinada a melhor forma de gerenciamento desses resíduos, mas 

sendo principal para o artigo em questão o descarte dos medicamentos. 

É sabido que a destinação adequada, ambientalmente correta, de medicamentos no Brasil 

ainda não está estruturada (FALQUETO, 2010; BARCELOS, 2011). Apesar de existirem iniciativas e 

regulamentações diversas sobre devolução, recolhimento, doação e descarte de medicamentos 

em desuso, muitas vezes o destino destes acaba sendo os esgotos ou o lixo comum (SILVA et 

al.,2014) 
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3 METODOLOGIA 

O trabalho foi construído com base em pesquisas bibliográficas; na coleta de dados através 

de uma entrevista que foi aplicada na população da cidade de Natal/RN; e em pesquisa de campo 

realizada nos estabelecimentos (farmácias e drogarias). 

O principal meio que o grupo utilizou para obter informações sobre o assunto foi por meio 

de pesquisas bibliográficas (artigos científicos, relatórios ambientais, sites especializados no 

assunto), onde foi possível compreender melhor diversos aspectos relacionados ao descarte 

incorreto dos medicamentos e da logística reversa no meio farmacêutico. 

Para avaliar o nível de conhecimento da população com relação ao problema em questão 

foi utilizado o método, foi montada uma entrevista com quatro perguntas sobre o modo como 

descartavam os medicamentos e das consequências dessa prática ao meio ambiente. Foram 

entrevistadas 50 pessoas entre os dias 14 e 15 de agosto de 2014 na cidade de Natal (localizada no 

estado do Rio Grande do Norte) no bairro de Tirol.

Para a amostragem dos entrevistados foi utilizado o método qualitativo que segue o critério 

da saturação (SÁ, 1998), ou seja, quando as respostas dos indivíduos começam a se repetir isto 

significa que entrevistar uma maior quantidade de outros indivíduos pouco poderá acrescentar de 

significativo ao conteúdo da representação. Nesse sentido, o mais importante é o conteúdo das 

respostas do que propriamente um número determinado de indivíduos entrevistados, o qual não é 

definido previamente, mas sim somente no decorrer da pesquisa. 

Por fim, nesse mesmo mês, o grupo realizou uma pesquisa com 9 empresas que atuam no 

ramo do comércio de medicamentos, com o objetivo de verificar se elas aplicavam a logística 

reversa e de conhecer os principais entraves que os empresários enfrentam para adotar, ou não, a 

logística reversa. As questões abordadas na entrevista foram se nesses estabelecimentos havia um 

ponto de coleta de medicamentos vencidos para a população; (em caso de resposta negativa) o 

porquê que eles não recolhiam esses medicamentos; se a população os procurava para descartar 

esses medicamentos; e de qual era o destino que eles davam ao próprio material vencido. 

Tabela 1: Perguntas aplicadas para a fundamentação da entrevista. 
1. Você sabe como descartar corretamente os medicamentos vencidos?

2. Como você descarta os medicamentos vencidos?

3. Você acha que o descarte incorreto dos medicamentos pode ser prejudicial ao meio
ambiente?

4. Se sim, você sabe quais as consequências do descarte incorreto de medicamentos?
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Graças às pesquisas bibliográficas, o grupo pôde compreender melhor diversos aspectos 

relacionados com a logística reversa e o descarte inadequado de medicamentos, tais como o que é 

a logística reversa; a implantação da logística reversa nos estabelecimentos que comercializam os 

medicamentos; os impactos que o descarte incorreto dos medicamentos pode causar; a falta de 

conscientização da população ao descartar os medicamentos.  

A elaboração e aplicação da entrevista serviram para que fosse avaliado o conhecimento da 

população em relação ao descarte dos medicamentos e aos impactos que essa prática causa no 

meio ambiente.  Sete pessoas se negaram a responder a entrevista. 

Figura 1 – Percentual de resposta sobre o descarte de medicamentos 

A primeira pergunta da entrevista era se as pessoas sabiam como descartar corretamente 

os medicamentos vencidos. A maioria dos entrevistados (87,50%) respondeu que não sabia como 

descartar corretamente esses medicamentos (figura 1). Isso se deve principalmente a falta de 

informação da sociedade que é ocasionada pela ausência de campanhas que orientem os 

consumidores a descartarem os medicamentos de uma forma adequada. 

12.50%

87.50%

Você sabe como descartar corretamente os 
medicamentos vencidos?

Sim

Não
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Figura 2 – Percentual de resposta sobre como as pessoas descartam os medicamentos vencidos. 

Quando foi questionado sobre o modo como descartam esses medicamentos, a maioria da 

população (65,6%) disse descartar os medicamentos no lixo doméstico, enquanto uma parte 

(18,7%) disse devolver para a farmácia ou para os fabricantes (figura 2). O resultado mostra que 

mais de 75% dos entrevistados descartam os medicamentos de maneira inadequada, isso é 

resultado da falta de conhecimento aliada a falta da implementação de um sistema de logística 

reversa nas farmácias o que permitiria aos clientes descartar os medicamento da maneira correta.   

Figura 3 – Percentual de resposta sobre a percepção das pessoas em relação ao descarte incorreto dos 
medicamentos e os consequentes prejuízos ao meio ambiente 

Quando foram questionados sobre a relação entre o descarte incorreto dos medicamentos 

65.60%

3.30%

18.70%

12.50%

Como você descarta os medicamentos 
vencidos?

Lixo Doméstico

Rede de esgoto

Devolve para a farmácia ou
fabricante

Outros (procurar unidades de
saúde ou orgãos responsáveis)

96.80%

0% 3.20%

Você acha que o descarte incorreto dos 
medicamentos pode ser prejudicial ao meio 

ambiente?

Sim

Não

Não sei
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e os impactos ambientais que essa prática ocasiona, 96,8% dos entrevistados disseram que esse 

descarte inadequado pode sim ser prejudicial ao meio ambiente. Nenhum entrevistado disse que o 

descarte incorreto de medicamentos não causa impactos ambientais (figura 3). O alto percentual 

mostrando que a prática de descartar os medicamentos de maneira inadequada pode causar 

impactos ambientais, indicam que a população está ciente de que esse hábito é prejudicial ao 

meio ambiental, mas na falta de opções de como dar a destinação correta a esses resíduos, já que 

não há um serviço de coleta, acabam mantendo esse costume. 

Figura 4 – Percentual de resposta sobre o conhecimento que as pessoas têm das consequências do descarte 
incorreto dos medicamentos 

Foi perguntado ainda se as pessoas sabiam das consequências que o descarte correto de 

medicamentos pode provocar no meio ambiente. A maioria (62%) disse não saber. Isso mostra que 

as pessoas ao descartarem os medicamentos sabem que isso prejudica ao meio ambiente, mas 

não sabem como (figura 4). 

O grupo realizou uma pesquisa de campo em estabelecimentos que comercializam 

medicamentos. Foram visitados 9 estabelecimentos na cidade de Natal/RN. As empresas serão 

identificadas como A,B,C,D,E,F,G,H,I. 

Na empresa “A”, o responsável pelo estabelecimento disse que antes havia um ponto de 

coleta de medicamentos vencidos para a população, mas que naquele momento nenhuma 

farmácia da rede estava recolhendo esses medicamentos. Quando questionado do por que a 

coleta havia sido cessada, ele afirmou que não houve nenhum motivo específico para isso. Ainda, 

de acordo com ele, quando os clientes traziam esses medicamentos vencidos, a farmácia (mesmo 

sem um ponto de coleta) recolhia esses medicamentos e os encaminhava para uma empresa que 

realiza o procedimento adequado.  

37.50%

62.50%

Se sim, você sabe quais as consequências do 
descarte incorreto de medicamentos?

Sim

Não
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Na empresa “B”, há um ponto de coleta de medicamentos, mas é para uso exclusivo de 

clientes da farmácia. De acordo com o farmacêutico, o procedimento padrão que eles utilizam é o 

encaminhamento da parte da embalagem para a reciclagem e a parte do conteúdo dos 

medicamentos para a incineração.  

Na empresa “C”, houve divergência de informações. Enquanto uma das funcionárias disse 

haver um ponto de coleta, outra afirmou que não havia e disse que não recebia os medicamentos, 

mesmo quando as pessoas procuravam a farmácia. 

Na empresa “D”, não há ponto de coleta desses medicamentos. O responsável pela 

farmácia ainda afirmou que é difícil encontrar uma farmácia que tenha essa política de 

recolhimento de medicamentos. 

Na empresa “E”, uma farmácia universitária, não há ponto de recolhimento. A responsável 

pelo estabelecimento disse que não há procura por parte da população para descartar esses 

medicamentos. 

Na empresa “F”, não há ponto de coleta. Segundo a responsável pelo estabelecimento, toda 

farmácia possui um plano de gerenciamento de descarte de resíduos, na farmácia em questão os 

medicamentos vencidos da própria farmácia são incinerados e de acordo com ela isso gera um 

custo e esse é o motivo pelo qual eles não trabalham com o recolhimento dos medicamentos, pois 

além de arcar com os custos dos medicamentos da farmácia ainda teriam de arcar com os da 

população. Quando foi questionada sobre a procura da população em descartar esses 

medicamentos, ela disse que a procura é mínima. 

Na empresa “G”, também não há um ponto de coleta de medicamentos. A questão do custo 

financeiro voltou a ser usada como justificativa para a não adoção de posto de coleta dos 

medicamentos. De acordo com a representante do estabelecimento, existe a procura da população 

e o procedimento padrão, segundo ela, nessas situações, é encaminhar a pessoa a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do estado. 

Na empresa “H”, não há um posto de coleta de medicamento. O responsável pelo 

estabelecimento nos aconselhou a procurar os órgãos responsáveis, como o Conselho Regional de 

Farmácia e a ANVISA. 

Na empresa “I”, há um posto de coleta para medicamentos, mas é de exclusividade dos 

clientes da empresa. A responsável pela empresa explicou que o descarte desses medicamentos 

vencidos ocorre através de uma empresa terceirizada que recolhe todo esse medicamento 

semanalmente e os envia para a incineração.  

Tabela 2: Empresas que possuem posto de coleta para os medicamentos.

Empresa 
“A” 

Empresa 
“B” 

Empresa 
“C” 

Empresa 
“D” 

Empresa 
“E” 

Empresa 
“F” 

Empresa 
“G” 

Empresa 
“H” 

Empresa 
“I” 

Possui x x 

Não 
possui 

x x x x x x x 
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O resultado da pesquisa mostra o descaso dos empresários com o cumprimento das leis 
vigentes e já mencionadas mais acima no referencial bibliográfico, uma vez que mesmo sendo 
obrigados a coletarem esses medicamentos, já que são geradores de resíduos sólidos como os 
medicamentos, não o fazem alegando motivos incoerentes. A consequência desse ato pode trazer 
diversos riscos ao meio ambiente. 

5 CONCLUSÃO 

Conseguiu-se apurar com a entrevista que 86% das pessoas não sabem fazer o descarte 

correto de medicamentos. O principal reflexo desse dado é que 66% das pessoas descartam os 

medicamentos no lixo doméstico. Quando questionados do descarte incorreto dos medicamentos 

e os consequentes danos ambientais, 97% das pessoas entendem que sim, que o descarte 

incorreto dos medicamentos é prejudicial ao meio ambiente. O que evidencia necessidade de 

campanhas sobre o tema, visto que 63% dos entrevistados dizem não saber as consequências do 

descarte incorreto. 

Quanto ao recebimento de medicamentos vencidos pela farmácia, percebe-se claramente a 

ausência de ações dos estabelecimentos para a coleta desse tipo de resíduo.  Os empresários 

alegam diversos fatores que, segundo eles, contribuem para a inexistência de postos de coleta e o 

desinteresse em adotar a ideia da implantação da logística reversa em seus estabelecimentos, uma 

delas é o custo financeiro dessa operação, motivo alegado por várias das empresas entrevistadas.  

O descarte inadequado de medicamentos é um problema grave e precisa ser tratado como 

tal. É de extrema importância que seja feita a implantação da logística reversa em todos os 

estabelecimentos que comercializam medicamentos, pois o gerenciamento correto desses 

resíduos coopera na redução dos impactos ambientais e nos riscos à saúde humana.  

O que falta para que a logística reversa seja, de fato, implantada nesses estabelecimentos é 

o planejamento e fiscalização por parte dos órgãos públicos para que as leis vigentes sejam

efetivamente aplicadas.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVARENGA, L. S. V.; NICHOLETTI, M. A. Descarte Doméstico De Medicamentos E Algumas 
Considerações Sobre O Impacto Ambiental Decorrente. 2010 [S.L].

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). [Home page na Internet]. Acordo Setorial 
Aborda Descarte de Medicamentos Vencidos. [acesso em 13 de ago. de 2014]. Disponível

em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-

+noticias+anos/2013+noticias/acordo+setorial+aborda+descarte+de+medicamentos+vencid

os+ou+em+desuso>.

2276



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

BRASIL. Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - 
RDC Nº 306: Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

2004. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC

+Nº+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 15 de julho de

2015.

BRASIL. CONAMA. Ministério do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO CONAMA nº 358/05: tratamento e

a disposição fi nal dos resíduos dos serviços de saúde. 2005. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2005_358.pdf>. 

Acesso em: 15 jul. 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA. Resolução RDC nº 17/10: Boas Práticas

de Fabricação de Medicamentos. 2010. Disponível em: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/resolucao17_16_04_10.pdf>. Acesso em: 16 

jul. 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. DECRETO Nº 79.094. 1977. Disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7ddc6b004745968e9e64de3fbc4c6735/legis

_79094.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 14 jul. 2015. 

BRASIL. Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

dá outras providências. Diário Oficial da União 2010; 02 ago. 

FALQUETO, E.; KLINGEMAN, D. C. Diretrizes Para um Programa de Recolhimento de 
Medicamentos Vencidos no Brasil . 2013. Rio de Janeiro/RJ 

Ministério do Meio Ambiente. [Home page na Internet]. Logística Reversa. [acesso em 13 de ago.

de 2014]. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-

solidos/log%C3%ADstica-reversa#descartedemedicamentos>. 

PHARMACIA BRASILEIRA. Brasília, v. 1, n. 87, jan./mar. 2012. 

RANDONS, D. L.; BOEMO, B. A.; Madruga, L.R.R.M. O processo de descarte dos medicamentos e 
suas implicações. 2012. Santa Maria/RS.

REZENDE, A. J.; SLOMSKI, V.; DALMÁCIO, F. Z. A Logística Reversa como Instrumento de Controle 
Gerencial: Uma Aplicação no Segmento de Distribuição de Matérias-Primas Farmacêuticas.

2011 [S.L]. 

SÁ, C.P.de. A Construção do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais. Rio de Janeiro:

EdURJ,  1998. 110p. 

2277



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

J.S.T. de Lima1, V.L. Gomes2, M.L. Varela3 
Email: Juliasoares_torres@hotmail.com;valtencir.gomes@ifrn.edu.br;marcio.varela@ifrn.edu.br 

RESUMO 
As indústrias do setor mineral tem enfrentado 
problemas com a disposição dos resíduos gerados 
nos processos de exploração e beneficiamento do 
caulim. Hoje, no Rio Grande do Norte, são gerados 
cerca de 7500 toneladas de resíduos por mês 
porque o rendimento no processo de 
beneficiamento do caulim, para cada tonelada de 
caulim beneficiado, são gerados 750kg de resíduos 
e apenas 250kg de caulim beneficiado. Este 
trabalho tem como objetivo usar o resíduo de 
beneficiamento do caulim na produção do 
metacaulim reativo para utiliza-lo como aditivos na 
fabricação de concretos estruturais. Para 
realização desta pesquisa o resíduo de caulim foi 

tratado termicamente a 600ºC e caracterizado 
quimicamente. Após estes processos, foram 
produzidos corpos de prova de concreto, 
substituindo o percentual de cimento pelo 
metacaulim reativo produzido. Após a confecção 
dos corpos de prova, os mesmos foram submetidos 
à cura úmida conforme ABNT NBR 5738:2003, 
então foram submetidos ao ensaio de compressão 
nas idades de 7 e 28 dias, conforme ABNT NBR 
5739:2007. Os resultados obtidos indicam que o 
resíduo de caulim apresenta grande potencial 
pozolânico, podendo ser usado como matéria-
prima para produção de metacaulim.

ABSTRACT 

The industries of minig sector has faced problems 
with the disposal of kaolin waste.Today, in Rio 
Grande do Norte, are generated about 7500 tons 
of wast for moth because the yield of the kaolin 
process are generated 750kg of waste and only 
250kg of processed kaolin.This paper aims to use 
kaolin the kaolin processing waste in the 
production of reactive metakaolin aiming their use 
as additiveis in the manufacture of structural 
concrete.In this research the kaolin residue was 
heat treated at 600°c and characterized 

chemically.After these processes,concrete samples 
were produced by replacing cement percentage by 
reactive metakolin.After preparation of the 
samples, they were subjected to wet cure as NBR 
5738:2003,for there then be submitted to 
compession tests at ages 7 and 28 days,according 
to NBR 5739:2007.The results indicate that the 
kaolin waste pozzolanic shows great potential and 
may be used as raw material for production of 
metakaolin.

PALAVRA-CHAVE: metacaulim, resíduo,caulim, substituição, concreto. 

KEYWORDS: metakaolin, kaolin, waste, substitution, concrete. 

ESTUDO DA POTENCIALIDADE DO USO DO RESÍDUO DE EXPLORAÇÃO E 
BENEFICIAMENTO DO CAULIM PRODUÇÃO DE METACAULIM PARA APLICAÇÃO 

EM CONCRETO COMO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO NA PRODUÇÃO 
DO CONCRETO 

STUDY OF THE POTENTIAL USE OF FARM WASTE AND KAOLIN PROCESSING IN 
THE PRODUCTION OF METAKAOLIN FOR USE IN CONCRETE AS PARTIAL 

REPLACEMENT OF CEMENT IN THE PRODUCTION OF CONCRETE 
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1 INTRODUÇÃO 

O caulim é um produto de suma importância no cotidiano do homem, desde as primeiras 
civilizações. Ele está presente desde o papel até as construções de moradias, hospitais e escolas. A 
caulinita, é um minério que não é encontrado sozinho na natureza, por isso, se faz necessário que 
se tire as impurezas nele presentes. Estas impurezas, pode acarretar tanto alterações nas 
características do produto, quanto impactos ambientais negativos, quando descartados de forma 
inadequada na natureza. 

Com a intenção de continuar com desenvolvimento socioeconômico acentuado sem causa 
grandes impacto, pesquisadores buscam maneiras de utilizar esse resíduode forma que minimize 
tais impactos, esta pesquisa estuda a possibilidade de substituir o uso do cimento pelo resíduo de 
caulim, no concreto, para que esse tenha um destino viável.A substituição parcial do cimento pelo 
resíduo de caulim provoca reatividade com o hidróxido de cálcio contido na pasta de cimento 
provocando reação pozolânica que reduz o teor de hidróxido de cálcio e a porosidade. Assim, 
melhorando o desempenho das propriedades do concreto estrutural como durabilidade e 
resistência mecânica. 

Diante desta situação, este trabalho tem por objetivo estudar a influência da adição do 

metacaulim produzido a partir do tratamento térmico do resíduo de beneficiamento do caulim 

gerado no Rio Grande do Norte, como substituição parcial do cimento no traço de um concreto 

estrutural. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o acelerado desenvolvimento do setor mineral, vem-se percebendo um aumento 

considerável no volume de resíduos provenientes das indústrias de transformação e 

beneficiamento do caulim. Um dos motivos desse aumento é que não há, na maioria dos casos, 

um plano de gerenciamento para os resíduos produzidos por parte dos seus geradores, o que 

potencializa os efeitos de impacto ambiental negativo e o custo com descarte. Essa prática, por 

meio das indústrias, além de gerar risco ambiental promove também desperdício de energia e 

matéria-prima, pois muitos desses resíduos descartados detêm de grande conteúdo energético, e 

geralmente são ricos em compostos inorgânicos, podendo ser utilizado na produção de cerâmica e 

outros produtos direcionados à construção civil (BARATA, 2002).  

Um exemplo dessa situação é a quantidade de resíduo gerado nas indústrias de exploração 

e beneficiamento do caulim do Rio Grande do Norte, cerca de 7500 toneladas por mês de resíduo. 

Isso se dá por que o rendimento do processo de beneficiamento do caulim é cerca de 25 %, ou 

seja, para cada tonelada de caulim beneficiado são gerados 750 kg de resíduo e apenas 250 kg de 

caulim comercializável (VARELA, 2007).  
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A gestão de resíduos demanda o desenvolvimento de tecnologias de processamento 

aplicadas a cada caso. Para os resíduos provenientes da exploração e beneficiamento do caulim, 

uma aplicação racional é sua utilização na indústria da construção civil, como aditivos para 

concretos e argamassas, após tratamento térmico adequado, pois este possui características 

químicas adequadas à produção de metacaulim reativo. Esse procedimento teria reflexos 

econômicos e sociais positivos para as indústrias geradoras de resíduos e para as indústrias da 

construção civil. Segundo Metha e Monteiro (1994), o concreto mais utilizado no mundo é o 

composto por cimento portland, areia, brita e água, o consumo mundial de concreto no ano de 

1994 foi de 3 bilhões de tonelada. Com isso, o concreto se tornou o insumo mais consumido pelo 

homem depois da água.  

Na tentativa de empregar os resíduos de caulim na construção civil, visando gerar o um 

impacto ambiental negativo menor, algumas pesquisas foram feitas com o objetivo de melhorar as 

características dos concretos de alto desempenho, isso se fez possível divido aos avanços técnicos 

e equipamentos para estudos de novos materiais para a composição do concreto, a tecnologia dos 

concretos estruturais tem evoluído nos últimos anos.Porém, a substituição dos agregados 

convencionais por agregados leves pode acarretar alterações nas características do concreto 

(MARÍLIA, 2006) 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

3.1.1 Cimento 

Utilizou-se o cimento CP II F, cimento Portland composto com fíler, normatizado pela ABNT 

NBR 11578:1997, para realização de todos os traços. A Tabela 1 apresenta as características e 

propriedades do cimento utilizado. 

Tabela 1: Características e propriedades do cimento CP-II F 32 

Características e Propriedades Valores Unidades 

Propriedades 
Químicas 

Mg O ≤ 6,5 % 

SO3 ≤ 4,0 % 

CO2 ≤ 5,0 % 

Perda ao fogo ≤ 6,5 % 

Resíduo Insolúvel ≤ 2,5 % 

Finura Resíduo # 200 ≤ 12,0 % 

Resíduo # 325 - % 

Sup. Esp. (Blaine) ≥ 2600 Cm²/g 

Tempo de Pega Início ≥ 1,0 h 

Fim ≤ 10,0 h 
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Resistência à 
Compressão 

3 dias 
7 dias 

28 dias 

≥ 10,0 
≥ 20,0 
≥ 32,0 

Mpa 
Mpa 
Mpa 

Fonte: Informações de acordo com a NBR-11578/1991 

3.1.2 Agregados 

3.1.2.1 Agregado miúdo 

O agregado miúdo utilizado foi a areia natural da classe quartzosa encontrada vastamente 

no comercio local. Esse material foi passado na peneira com abertura de 2,4 mm, para ser 

utilizado somente a fração passante nesta peneira.Na tabela 2 são apresentas as características da 

areia. 

Tabela 2: Características da areia 

Módulo de finura da areia 2,40 

Massa especifica (g/cm³) 2,64 

Massa unitária (g/cm³) 1,53 

Dimensão máxima característica (mm) 2,40 

3.1.2.2 Agregado graúdo 

Foram utilizadas dois tipos de britas graníticas de dimensões 6,3 mm e 19,0 mm, para a 

confecção do concreto em questão, este procedimento visou atingir um melhor empacotamento 

do conjunto. O material foi lavado e seco antes da realização dos ensaios granulométricos de 

acordo com a ABNT NBR NM 248:2003.  

3.1.3 Adições 

3.1.3.1Metacaulim Industrial 

O metacaulim industrial utilizado foi cedido por uma indústria do Estado de 

Pernambuco. A tabela 3 apresenta algumas de suas características. 

Tabela 3:  Características do metacaulim industrial 

CARACTERÍSTICAS METACAULIM 

Retenção em peneira ASTM # 200 1% 
Finura Blaine 2.400 m²/kg 

Massa específica 2.550 kg/m³. 
Cor Rosa 
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3.1.3.2 Resíduo de Caulim 

Para a produção do metacaulim reativo a partir do resíduo de beneficiamento do caulim foi 

utilizado um resíduo da indústria de exploração e beneficiamento de caulim fornecido por uma 

empresa da região do município de Parelhas/RN. 

3.2 Métodos 

Todas as atividades desenvolvidas nesta pesquisa foram desenvolvidas nos laboratórios de 

Materiais de Construção, localizada na Diretoria Acadêmica de Construção Civil- DIACON no IFRN e 

no Laboratório de materiais cerâmicos – na UFRN (Natal, Rio Grande do Norte, Brasil). 

Os materiais utilizados, exceto o resíduo de beneficiamento do caulim, já estavam em 

condições técnicas de serem utilizados na confecção do concreto. 

O resíduo de caulim foi submetido as seguintes etapas de preparação antes de ser utilizado 

nos traços de concreto a serem analisados. 

Primeiramente o resíduo foi passado em peneira malha #300, para separação da fração 

grosseira de mica e quartzo contido no material, após esta etapa o resíduo foi submetido à 

moagem por via úmida em moinhos de bola cerâmica por 12 horas. Após a moagem a barbotina 

obtida foi seca em estufa por um período de 24 horas a temperatura de 110ºC. 

Após a secagem, o resíduo calcinado foi desaglomerado em almofariz e novamente 

passado na peneira de malha #300, sendo utilizada somente a fração passante. Após esta etapa o 

resíduo foi submetido as análises por difração de raios X, DRX, e fluorescência de raios X, FRX, para 

verificação de sua composição mineralógica e química, percentuais de óxidos existente no mesmo, 

respectivamente. O análise mineralógica por difração de raios X (DRX) foi realizada no 

difratômetro de raios X, com tubo de cobre, 50 mA e 2 KW. E a análise química por fluorescência 

de raios  X (FRX) foi realizada com o espectrômetro de raios  X por energia dispersiva, com tubo de 

alvo de ródio (Rh), 1 a 1000 mA e 5 a 50 KV. 

Em seguida, o material foi levado ao forno onde foi calcinado a uma temperatura de 600 ºC 

com patamar de 2 horas, taxa de aquecimento de 10ºC/mim e resfriamento natural. Após sua 

calcinação foi realiza análise por difração de raios X para verificar a formação do metacaulim 

Foram produzidos traços de concreto sendo o de referência o traço padrão – TP e traços com 5%, 

10% e 20% de metacaulim industrial (MI) e com o metacaulim reativo produzido a partir do 

resíduo de caulim calcinado – RCC em substituição parcial a massa de cimento, de acordo com 

tabela 5.Foram confeccionados 6 corpos de prova para cada traço de concreto analisado. O 

concreto foi produzido em betoneira. Os corpos de prova foram confeccionados em molde 

cilíndrico de 100 x 150 mm. O adensamento foi realizado de forma manual dividido em duas 

camadas com 12 golpes cada. Todos os corpos de prova foram desmoldados 24 horas após sua 

confecção. Em seguida os corpos de prova foram levados a cura úmida, ABNT NBR 5738:2003. 
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Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão aos 7 e 28 dias de acordo 

com a ABNT NBR 5739:2002. 

Tabela 4:  Traços de referência 

Legenda: MT – Metacaulim; TP – Traço padrão; MI – Metacaulim industrial; RCC – Resíduo de caulim calcinado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nas análises químicas do resíduo de caulim termicamente tratado 

estão apresentados na tabela 8. Na amostra, a soma dos óxidos SiO₂, Al₂O₃ e Fe₂O₃ foi 

correspondente a 90,06%, superando o valor mínimo de 70% exigido pela ASTM C-618:1989 e 

ABNT NBR 12653:1992, para que o material seja considerado pozolânico.

Tabela 5: Fluorescência de raios X do resíduo de caulim 

Óxido % 

Óxido de silício - SiO₂ 56,38 
Óxido de alumínio- Al₂O₃ 32,88 
Óxido de ferro III- Fe₂O 0,80 

Nos resultados obtidos na difração de raios X, o resíduo de caulim sem tratamento térmico 

apresentou picos de quartzo, caulinita, microclínio e moscovita, Figura 1, enquanto o metacaulim 

industrial não apresentou picos de caulinita, Figura 2. Isto ocorre em consequência da quebra de 

sua estrutura cristalina que se tornou amorfa. 

Referências 
Materiais 

Cimento Areia Brita 1 Brita 2 MT a/c Aditivo 

Traço padrão - TP 1,0 1,32 1,38 1,38 - 0,5 - 
Adição 5 % - MI 0,95 1,32 1,38 1,38 0,05 0,5 0,03 

Adição 10 % - MI 0,9 1,32 1,38 1,38 0,1 0,5 0,03 
Adição 20 % - MI 0,8 1,32 1,38 1,38 0,2 0,5 0,03 
Adição 5 % - RCC 0,95 1,32 1,38 1,38 0,05 0,5 0,03 

Adição 10 % - RCC 0,9 1,32 1,38 1,38 0,1 0,5 0,03 
Adição 20 % - RCC 0,8 1,32 1,38 1,38 0,2 0,5 0,03 
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Figura 1: Difração de Raios X do resíduo de caulim 

Figura 2:Difração de Raios X do metacaulim industrial 

A seguir é apresentado o difratograma do resíduo tratado termicamente, Figura 3, onde 

pode ser observado o desaparecimento do pico de caulinita, o que vem a confirmar sua 

transformação em metacaulim a temperatura de 600 ºC,segundo a literatura. 
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Figura 3: Difração de Raios X do resíduo de caulim calcinado 

Os resultados obtidos através dos ensaios a compressão axial dos traços: padrão, 5%, 10% 

e 20% de metacaulim industrial (MI) e resíduo de caulim calcinado (RCC) com rompimento aos 7 e 

28 dias, apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Resistências aos 7 e 28 dias do TP, MT e RCC 

TRAÇO RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (Mpa) 

7 dias 28 dias 
MD DV MD DV 

Traço Padrão 19,79 1,18 25,73 1,53 

MI 5% 23,29 2,4 30,28 

10% 29,25 1,9 38,03 

20% 31,92 1,1 41,5 

RCC 5% 19,82 0,45 25,76 

10% 25,47 0,36 33,11 

20% 27,87 O,78 36,23 

Pode-se avaliar que os resultados obtidos indicam um crescimento de resistência à 

compressão axial ao decorrer do aumento dos dias em todos os traços estabelecidos, traço 

padrão, metacaulim industrial e resíduo de caulim calcinado. Quando comparados, o traço padrão 

com os traços de substituição com metaculim industrial (MI), observou-se um aumento relativo de 

resistência com o incremento do percentual de substituição. 
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Quando comparado com o traço utilizando o resíduo de caulim calcinado (RCC), este 

também elevou sua resistência à compressão axial quando comparada ao traço sem substituição 

de cimento (traço padrão), o traço RCC aumentou aproximadamente 40% a sua resistência. 

Quando a comparação é feita entre os traços MI e RCC, observa-se que as resistências obtidas no 

concreto com MI apresenta-se superior. 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos através das rupturas dos corpos de prova aos 7 e 28 dias, indicam que o 
resíduo de caulim tratado termicamente apresentou resultados favoráveis quanto a substituição 

parcial no traço de concreto em relação ao cimento. Pode observar um acréscimo das resistências 
a compressão à medida que aumenta o teor de substituição do cimento pelo metacaulim reativo 

produzido a partir resíduo de beneficiamento do caulim tratado termicamente. O traço que 
apresentou o melhor resultado foi aquele em substituiu-se 20% de cimento pelo resíduo de caulim 
calcinado, quando comparada ao traço padrão, resultando em um aumento de aproximadamente 

40%. Pode-se observar também que as resistências quando comparadas aos traços 
confeccionados com o metacaulim industrial obtiveram valores abaixo deste, este resultado está 

associado, provavelmente, a pureza do caulim utilizado para a confecção do metacaulim industrial 
e de seu provável controle de qualidade. Desta forma, com base no exposto anteriormente 

conclui-se que a utilização do resíduo de beneficiamento do caulim na produção de metacaulim 
reativo para utilização na confecção de concretos estruturais é plenamente viável, tanto técnica 

como economicamente, uma vez que a adoção dessa prática diminuiria o passivo da empresa 
geradora, e minimizaria o impacto ambiental negativo causado pelo descarte deste na natureza e 

diminuindo o custo de produção do metacaulim. Como também reduzir o custo e o consumo 
efetivo com cimento por parte da indústria da construção civil, refletindo diretamente no 

consumidor final, com obras mais baratas e acessíveis as classes com menor poder aquisitivo. 
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AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CIMENTO PORTLAND POR 
CASCALHO INCINERADO NA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE ARGAMASSAS 
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RESUMO 
A indústria petrolífera gera uma série de resíduos 
prejudiciais ao meio ambiente, dentre os quais pode-se 
citar o resíduo sólido conhecido no meio técnico como 
cascalho de perfuração, que surge como conseqüência da 
perfuração do subsolo para abertura de poços. Uma das 
formas de tratamento deste resíduo é sua incineração em 
fornos, objetivando a diminuição dos contaminantes 
impregnados no cascalho. Sabe-se que alguns minerais 
após incineração adquirem características cimentícias ao 
reagir com o hidróxido de cálcio resultante do processo de 
hidratação do Cimento Portland, fenômeno chamado de 
atividade pozolânica. Diante do exposto, esta pesquisa 
objetivou avaliar a influência da substituição parcial do 
Cimento Portland por Cascalho Incinerado proveniente das 
atividades de perfuração de poços de petróleo on shore na 
resistência à compressão de argamassas. A metodologia 

empregada seguiu a seguinte seqüência: 1) coleta do 
cascalho no dique (previamente incinerado); 2) moagem do 
cascalho em moinho de bolas; 3) produção dos corpos de 
prova de argamassa, e finalmente 4) ensaio de resistência à 
compressão simples dos corpos de prova da argamassa. 
Foram confeccionados quatro traços de argamassa, sendo 
um traço de referencia (T0) e outros três, variando os níveis 
de substituição do Cimento Portland pelo cascalho 
incinerado, a saber 10% (T1), 20% (T2) e 30% (T3). Concluiu-
se, nesse estudo, que a substituição do Cimento Portland 
pelo cascalho incinerado é possível desde que se respeite o 
teor máximo de 10% de substituição. Teores mais elevados 
do que esse, resultaram em reduções significativas na 
resistência da argamassa de cimento produzida nesta 

pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Argamassa, Cascalho De Perfuração De Poços, Resistência à Compressão. 

PARTIAL SUBSTITUTION EVALUATION OF PORTLAND CEMENT FOR OIL WELL 
DRILLING INCINERATED GRAVEL IN MORTAR COMPRESSIVE STRENGTH 

ABSTRACT 
The oil industry generates a series of 

environmentally harmful waste, among which it can be 

mentioneted the solid residue known in technical means 

such as oil well drilling gravel, which arises as a result of 

underground drilling. One way of treating this waste is 

incineration in furnaces, aiming at the reduction of 

contaminants impregnated on gravel. It is known that 

some minerals after incineration acquire cementitious 

ativities when reacting with the calcium hydroxide 

resulting from hydration process of Portland cement, a 

phenomenon called pozzolanic activity. Therefore, this 

study aimed to evaluate the influence of partial 

replacement of Portland cement by Incinerated Gravel 

from the on shore oil well drilling activities in the 

compressive strength of mortars. The methodology 

followed the following sequence: 1) collecting gravel in 

the dike; 2) grinding the gravel in ball mill; 3) production 

of mortar specimens, and finally 4) strength compression 

test of the mortar specimens. Four mortar composition 

were made, with a reference one (T0) and three others, 

varying the substitution levels of the gravel incinerated 

Portland cement, namely 10% (T1), 20% (T2) and 30% 

(T3) . It was concluded in this study that the replacement 

of Portland cement by incinerated gravel is possible as 

long as they respect the maximum of 10% substitution. 

Levels higher than this resulted in significant reductions 

in the strength of cement mortar produced in this study. 

KEY-WORDS: Mortar, Oil Well Drilling, Compressive Strength 
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1 APRESENTAÇÃO 

A produção de Cimento Portland gera grandes externalidades ambientais negativas, devido 
principalmente à obtenção das matérias primas e geração de gases poluentes na atmosfera no 
processo de sinterização do Clinquer Portland. 

Já a atividade de perfuração de poços de petróleo em terra (on shore) produz grande 
quantidade de resíduos, gerando um grande passivo ambiental para os diversos atores envolvidos 
no processo: estados, municípios e empresas produtoras. 

Um dos resíduos produzidos pelas indústrias de petróleo é o cascalho de perfuração, 
produzido em grande escala durante a perfuração de poços de petróleo. Juntamente com o 
cascalho, o resíduo fluido de perfuração se torna um dos principais, gerados na perfuração de 
poços de petróleo (Souza e Mendes, 2013). Cascalho de perfuração são fragmentos das rochas 
produzidos pela ação da broca durante a passagem pelas formações. Estes fragmentos são 
carreados até a superfície pelo fluido de perfuração e são compostos de diversos tipos de 
minerais: calcários, argilas, ferro, alumínios e arenitos. Atualmente, no Rio Grande do Norte, estão 
dispostos nas centrais de resíduos, para tratamento e destinação final (Souza e Mendes, 2013). 

Vários são os trabalhos no meio técnico sobre a utilização de cascalhos de perfuração como 
reutilização em artefatos para construção civil. Souza e Mendes (2013) avaliam o 
coprocessamento destes materiais em fornos de clínquer para a produção de cimento Portland. 
Os autores concluem que o coprocessamento com o cascalho de perfuração é considerado uma 
alternativa economicamente viável para as empresas envolvidas, onde os benefícios 
socioambientais são evidentes e podem ser definitivos, uma vez que serão incorporados ao 
produto final: o cimento. 

Marques (2010) produziu tijolos de solo-cimento com a adição de cascalhos de perfuração 
em misturas binárias e ternárias. Foram realizados os ensaios de resistência a compressão, 
absorção à água e perda de massa por imersão. A autora conclui que a inclusão do resíduo foi 
eficaz tornando o tijolo com cimento-solo-rejeito mais resistente e com uma menor absorção. 

Fialho (2012) apresentou um estudo sobre a utilização de cascalho de perfuração como 
substituição parcial de agregado miúdo e de cimento Portland em concretos. A autora avaliou dois 
tipos de cascalhos: 1) cascalho da primeira fase de perfuração, substituindo-o pela areia; 2) 
cascalho da terceira fase de perfuração, substituindo o cimento Portland. A autora conclui que a 
substituição do cascalho da primeira fase de perfuração (CAP I) afetou significativamente a 
trabalhabilidade do concreto. À medida que se aumentou o teor de substituição o concreto 
tornou-se mais viscoso perdendo trabalhabilidade. Em relação à resistência à compressão do 
concreto, evidenciou-se que a medida que se aumenta o teor de substituição, a  resistência a 
compressão do concreto apresenta uma leve diminuição. A autora atribui essa redução a 
dificuldade de moldagem dos corpos de prova e o maior volume de vazios do cascalho frente à 
areia natural. Já o cascalho da terceira fase de perfuração (CAP III) foi usado como substituição 
parcial do cimento Portland. Os resultados permitiram concluir que a utilização deste material 
alterou significantemente a resistência à compressão do concreto. À medida que se aumenta o 
teor de cascalho (CAP III) reduz-se a resistência a compressão do concreto. Finalmente, a autora 
conclui que para o cascalho da primeira fase (CAP I), uma substituição de 5% é o teor máximo 
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admissível, devido a perda de fluidez experimentada pelo concreto para os teores mais elevados. 
Já para o concreto da terceira fase (CAP III) a autora define como 5% o teor máximo de 
substituição do cimento Portland, devido a redução da resistência à compressão experimentada 
para teores mais elevados. 

Diante do exposto, faz-se necessário encontrar um destino ambientalmente correto para 
estes resíduos, sejam eles classificados como tóxicos ou não. No Brasil, com o advento da Lei 6938 
(1998), que trata de crimes ambientais, a qual responsabiliza o gerador do resíduo pela sua 
deposição final, as empresas e os órgãos ambientais têm se esforçado para que sejam empregadas 
técnicas de gerenciamento e deposição de resíduos adequados.  

Esses cascalhos podem passar por um processo de incineração para limpeza dos 
contaminantes oriundos dos fluidos de perfuração utilizados na atividade de perfuração, sendo 
denominados aqui de cascalho incinerado. Sabe-se que alguns minerais, após incineração 
adquirem uma importante característica denominada atividade pozolânica.  

De acordo com a NBR 12653 (1992), materiais pozolânicos são aqueles que por si sós, 
possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas que, quando finamente divididos e na 
presença da água, reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar 
compostos com propriedades aglomerantes. 

Diante do exposto, esta pesquisa objetivou avaliar a influência da substituição parcial do 
Cimento Portland por Cascalho Incinerado proveniente das atividades de perfuração de poços de 
petróleo on shore na resistência à compressão de argamassas, com o intuito de analisar a 
atividade pozolânica do cascalho incinerado. Além disso, pretendeu-se definir o teor ideal de 
substituição do Cimento Portland por cascalho incinerado sem prejudicar a resistência a 
compressão da argamassa. 

2 METODOLOGIA 

2.1 MATERIAL 

Os materiais empregados na pesquisa foram: 

I. Cimento Portland CP V ARI RS;

II. Agregado miúdo, composto por areia de rio;

III. Cascalho incinerado, coletado no dique de cascalhos, instalação da 
Petrobrás, localizada no Canto do Amaro, Mossoró/RN. O Cascalho incinerado está 
classificado como resíduo sólido não inerte (Classe II-A), portanto não perigoso, 
estando em consonância com a classificação de Paula (2014). 
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2.2 MÉTODO 

Primeiramente, o cascalho incinerado foi moído em moinho de bolas por 24 horas (Figura 
1a), com o intuito de reduzir sua granulometria, deixando-a com a finura semelhante à do cimento 
Portland. 

Em seguida o agregado miúdo foi peneirado para a produção da areia de granulometria 
normal, de acordo com a NBR 7214 (1982). A areia de granulometria normal é composta por 
frações granulométricas iguais retidas nas peneiras 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm e 0,15 mm. De 
acordo com a NBR 7215 (1996) a argamassa produzida para o ensaio de resistência a compressão 
do cimento Portland deve possuir essa característica. 

Em seguida, foi produzida argamassa de cimento e areia, de acordo com a NBR 7215 (1996). 
O traço utilizado foi 1:3 (cimento:areia), em massa, com fator água/aglomerante fixado em 0,48. A 
mistura da argamassa foi realizada em argamassadeira mecânica (Figura 1b), da seguinte forma: 1) 
introduz-se na cuba toda água e adiciona-se o cimento, misturando em velocidade baixa por 30 
segundos; 2) sem paralisar a operação de mistura, introduz-se quatro frações iguais de areia 
normal, durante o tempo de 30 segundos; 3) após a introdução da areia, muda para a velocidade 
alta, misturando-se o material durante 30 segundos; 4) após, desliga-se a argamassadeira por 1 
minuto e 30 segundos, removendo e colocando na cuba a argamassa que ficou aderida às pás da 
argamassadeira; 5) finalmente liga-se o misturador em velocidade alta por mais 1 minuto. 

Figura 1. a) moinho de bolas b) Argamassadeira mecânica. c) Ensaio de Resistência à Compressão Simples dos
corpos de prova de argamassa. Fonte: IFRN/SGA, 2015. 

Após produção da argamassa, foram moldados corpos-de-prova cilíndricos de 50 mm de 
diâmetro por 100 mm de altura. A moldagem destes corpos-de-prova seguiu o que preconiza a 
NBR 7215 (1996): colocação de quatro camadas iguais, recebendo cada camada 30 golpes com o 
soquete. Em seguida, após 24 horas a argamassa é removida dos moldes e colocada submersa em 
água até a data de ensaio para processo de cura. 

Foram feitos 4 traços de argamassa, sendo um traço de referencia (T0) e outros três,
variando os níveis de substituição do Cimento Portland pelo cascalho incinerado, 10% (T1), 20%
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(T2) e 30% (T3). A Tabela 1 apresenta a composição de cada traço, salientando que todo material 
foi medido em massa em balança de precisão.  

Tabela 1. Composição dos traços de argamassa utilizados. IFRN/SGA, 2015. 

Traço Cimento (g) 
Cascalho 

incinerado (g) 
Areia² (g) Água (ml) 

T0 624,0 0,0 1.872,0 300,0 

T1 561,6 62,4 1.872,0 300,0 

T2 499,2 124,8 1.872,0 300,0 

T3 436,8 187,2 1.872,0 300,0 

Finalmente, realizou-se o ensaio de resistência a compressão aos 28 dias de cura (Figura 1c), 
tendo sido usado três amostras para cada traço, destacando que os corpos de prova tiveram suas 
faces retificadas na data do ensaio. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam os resultados da resistência à compressão aos 28 dias 
para cada traço. De posse desses valores é possível tecer os seguintes comentários: 

a) O traço de referência T0 apresentou uma resistência mecânica média aos 28 dias igual 
a 34,4 MPa, condizente com o uso do cimento para fins estruturais e com o fator água/
cimento utilizado; 

b) O traço denominado de T1 apresentou um acréscimo de 3,5% na resistência mecânica 
em relação ao traço de referência T0, o que sugere que a resistência não é alterada pela adição de 
10% de cascalho incinerado na argamassa;  

c)Já para a substituição de 20% e 30% (traços T2 e T3), observou-se que ocorreu um 
decréscimo considerável na resistência mecânica, iguais a 28,7% e 30,7%, respectivamente, 
não sendo recomendada esta substituição, pelo menos para essa finura do cascalho. 

Tabela 2. Resistência à compressão aos 28 dias. IFRN/SGA, 2015. 

Traço 
Resistência a compressão (MPa) Diferença em 

relação ao T0 
(%) 

Coef. Var (%) Desv. Padrão 
(MPa) Individual Média 

T0 
37,5 

34,4 - 8,1 2,8 32,0 
33,7 

T1 
35,4 

35,6 +3,5 0,8 0,3 35,9 
35,5 

T2 
28,2 

24,5 -28,7 13,9 3,4 21,4 
24,0 

T3 
22,4 

22,5 -30,7 10,7 2,4 26,6 
22,5 
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Cabe destacar que Fialho (2012) obteve resultados semelhantes, já que a referida 
autora definiu em 5% o teor máximo de substituição do Cimento Portland pelo Cascalho 
incinerado em misturas para concreto estrutural.  

Figura 2. Resultado da resistência a compressão aos 28 dias. IFRN/SGA, 2015.

4 CONCLUSÕES 

Os resultados permitem concluir que a substituição do Cimento Portland pelo cascalho 

incinerado usado nesta pesquisa é possível desde que se respeite o teor máximo de 10% de 

substituição. Teores mais elevados do que esse, resultaram em reduções significativas na 

resistência da argamassa de cimento produzida. Cabe ressaltar, no entanto, que a atividade 

pozolânica é bastante influenciada pela granulometria do material, portanto esses resultados 

podem ser diferentes, caso o cascalho seja passado por um processo de moagem mais eficiente, 

reduzindo sua granulometria a valores semelhantes ao do Cimento Portland.  

Portanto sugere-se como continuidade desta pesquisa elevar a finura do cascalho (reduzindo 

sua granulometria) e repetir os ensaios. Isso pode ser feito aumentando o tempo de moagem e 

reduzindo a quantidade de cascalho inserida no moinho. Além disso, é muito importante uma 

análise dos compostos químicos presentes no cascalho.  

Finalmente, entende-se que essa pesquisa foi bastante relevante e exitosa em contribuir 

para solucionar esse grave problema ambiental, que é a disposição destes cascalhos de perfuração 

nas regiões produtoras de petróleo. 
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DETECÇÃO DE VAZAMENTOS: SISTEMA ACÚSTICO 

RESUMO

Com a grande incidência de vazamentos de tubulações 
na indústria do petróleo, o uso da tecnologia é cada 
vez mais necessário para a prevenção de possíveis 
acidentes, que podem ocasionar grandes impactos 
ambientais. Em meio a diversos métodos preventivos, 
este trabalho tem como objetivo apresentar 

a identificação de vazamentos por meio de sistema 
de detecção acústica, fazendo com que os danos 
aos dutos sejam rapidamente localizados, de forma 
que otimize o tempo total de manutenção e os 
prejuízos ao meio ambiente sejam mínimos.

ABSTRACT

Due to the high incidence of pipeline leaks in the oil 
industry, the use of technology is increasingly 
necessary to prevent possible accidentes that may 
cause big environmental impacts. Amid several 
preventive methods,  this article aims to present the 

identification of leaks by acoustic detection system, 
in a way that the damage caused to the pipelines 
are quickly located, in order to optimize the overall 
maintance time and the enviromental impacts.
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1  INTRODUÇÃO

Na  atualidade,  a  indústria  petrolífera  é  a  grande  responsável  pela  maior  parte  do 
suprimento  energético  do  mundo.  Nos  mais  diversos  processos  ou  atividades  existentes  na 
contemporaneidade a energia proveniente do petróleo e de seus derivados está presente de forma 
direta ou indireta, sendo necessária também em grande parte  do processo logístico. E isso faz com 
que a economia global ainda dependa e esteja totalmente interligada ao petróleo.

Porém,  apesar  de  que  não  se  possa  negar  os  avanços  que  esse  recurso  trouxe  a 
humanidade, é também muito plausível considerar os riscos existentes  na atividade de extração, 
transporte e manipulação dessa matéria prima. Dentre esses riscos, é possível  destacar os  de 
vazamentos   de  fluídos  nas  tubulações  que  fazem  o  transporte.  Eles  causam  sérios  danos 
econômicos e ambientais.

Então, além das medidas de inspeção dos dutos, que atuam de forma  preventiva, ainda 
sim é necessário atuar com soluções para a localização e constatação dos vazamentos de forma 
mais  depressa  possível.  Visto  que,  ainda  que  estes  não  sejam  desejados  é  impensável 
desconsiderar seus perigos.

Por isso, este artigo tem por finalidade apresentar de forma sucinta um dos métodos para 
reduzir certos danos ambientais e econômicos ocasionados por vazamentos em dutos de petróleo. 
E isto pode ser  feito através,  de  um sistema de detecção de vazamentos  com a utilização de 
sensores acústicos.

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como visto anteriormente, ter sistemas de detecção eficientes é de extrema importância. 
Para isso, no decorrer dos anos foram desenvolvidos diversos métodos. Infelizmente não é possível 
aprofundar e detalhar todos eles. Apesar disso, é importante citar e apresentar os mais utilizados 
em termos industriais.  Entre eles é  importante ressaltar  os de detecção direta, indireta e por 
observação, conforme a Figura de número 1. (BEZERRA, 2008). 
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Figura 1: Métodos de detecção de vazamentos
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Os métodos  diretos  possuem esse  nome devido aos  dispositivos  que  são  projetados  e
instalados e que fazem uma verificação sem um maior processamento de dados em software. E
tem como a principal tecnologia os sensores, especialmente os de infravermelho, acústico, seletivo
e o de pressão.

Já os métodos relacionados a observação consistem na verificação ocular, por parte de um
profissional qualificado, no corpo do duto para averiguar se existem imperfeições ou qualquer tipo
de irregularidades.

Por último, existem os métodos indiretos que fazem uso de  sistemas de software robustos
com  alta  capacidade  de  processamento.  É  válido  salientar  que  neste  material  não  é  possível
esquadrinhar de forma precisa todos os métodos, nem tampouco é o objetivo do artigo.

Por isso, este trabalho visa explicitar o sistema acústico de detecção visto que  é constatado
que  a quantidade mais expressiva de vazamentos se dá no corpo das tubulações, conforme a
Figura 2, e que o sistema acústico é indicado como o mais vantajoso em relação a outros métodos,
segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
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Figura 2: Local das ocorrências de vazamentos

2.1  Sensores acústicos

Os sensores acústicos detectam vazamentos através da energia acústica gerada pelo escape 
do fluído. Eles assimilam a frequência,  intensidade e altura das ondas  e baseados na variação 
abrupta deles podem alertar sobre os possíveis vazamentos. Entretanto, ocorre interferência de 
ruídos acústicos gerados por válvulas e compressores e por isso a detecção de sinais é afetada . 
Com  isso,  ocorre  à  limitação  da  escala  de  detecção,  muitas   vezes  os  sensores  acústicos 
(microfones) são instalados ao longo da tubulação. (MARTINS, JC. 2008).

Embora existam limitações neste sistema, ainda sim é o mais benéfico quando o alvo das 
detecções são dutos, conforme a Figura 3. (COLOMBAROLI, 2009).
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Figura 3: Comparativa entre os principais métodos de detecção.
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 Ademais, todo estes dados  foram comprovados em visita as instalações da Petrobrás em 
Alto do Rodrigues- RN, onde eles utilizava um sistema acústico para a detecção em instalações com 
dutos.

3  METODOLOGIA

Visando uma melhor eficiência em processos industriais sabe-se que é importante evitar 
perdas  de qualquer  tipo,  essas  acumulados  geram  algum  tipo de  dano  aos  processos  e 
consequentemente  prejuízos  financeiros.  Por  isso  é  importante  haver  um controle  sobre  os 
procedimentos  observando  parâmetros  e vistoriando com o intuito de prevenir  percas  mais  à 
frente. 

Em visita ao ativo de produção em Alto do Rodrigues, foi apresentado como funciona a 
extração do petróleo. Ela só possível nesse campo, já que a elevação não é natural, através do 
vapor de água.  Esse vapor é injetado no subsolo,  na reserva de petróleo abaixo do campo de 
extração, para diluí-lo, diminuindo sua viscosidade, e ao mesmo tempo facilitando sua elevação. O 
vapor representa cerca de 95% do que é bombeado de todo o ativo, o petróleo que vem misturado 
corresponde aos 5% restantes ou ainda menos.  Após diversos processos a água é separada e é 
possível obtê-lo de forma pura.

Também na visita um dos trabalhadores responsáveis pela manutenção e monitoramento 
de parte  do ativo,  mostrou  através  de um aplicativo  de celular  as  frequências  captadas  pelo 
microfone  do aparelho  que eram  referentes  ao  vazamento  da linha,  que  são  praticamente 
inaudíveis, essas oscilam na casa dos 20 khz e ainda com potencia sonora não muito significativa.

Tendo em vista esse problema observado, o grupo passou a pesquisar meios de detecção 
de vazamentos e a fazer testes em laboratório para detecção dessas ondas sonoras, já que as 
ondas são muito altas,  estando no limite da audição humana.  O ouvido tem a capacidade de 
percepção dessas desde que as mesmas estejam entre 20Hz a 20KHz.  Mas ao decorrer da vida 
essa captação é a alterada, o aparelho auditivo se modifica e aos poucos vamos perdendo essa 
capacidade de escutar frequências mais altas, como parte das tratadas nesse problema .
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Figura 4: Diagrama Capacidade Auditiva x Frequencia x Idade

Para possibilitar a detecção dos vazamentos de vapor mais facilmente, estamos estudando 
métodos para captar o som produzido por esses vazamentos, amplificá-lo, medir sua frequência e 
de acordo com esta gerar um aviso que está ocorrendo um vazamento. 

Foram feitos testes com microfones de uso comum para computadores, conectamos seus 
contatos  em um osciloscópio e posicionamos  um alto-falante ao lado,  este conectado em um 
gerador  de  função  reproduzindo  as  frequências  específicas  que  desejamos  e  assim  tentou-se 
verificar o que estava sendo captado. Porém o sinal que os microfones geraram foram insuficientes 
para mostragem na tela, visto que os mesmo produzem tensão através da vibração de um fino 
diafragma, insuficiente para que o osciloscópio a captasse, sem contar com o ruído presente no 
sinal.

Visto o sinal gerado pelo microfone de pouca intensidade, procuramos amplificar esse sinal, 
primeiramente  reaproveitamos  o  circuito  de  uma  caixa  de  som  para  computador,  já  que  ele 
amplifica sinais sonoros com boa eficiência, mas mesmo assim não foi possível intensificar os sinais 
das frequências desejadas.  Então partimos para a prototipagem de um circuito para conseguir 
melhores resultados,  utilizamos de CI’s como o LM12CLK, e com montagens diferentes, inclusive 
com  o  CI  LM12CLK  utilizado  especialmente  para  amplificar  sinais  sonoros.  O  LM12CLK  é  um 
amplificador operacional de potência. Permite debitar na saída com uma impedância de 2 Ω e 
150W de potência. 
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Foi observado outro aspecto bastante importante, verificamos nos microfones utilizados em suas 
especificações que eles possuiam um  range  para captação de valores entre 120Hz  e  16KHz. 
O  que  compreende  valores  inferiores  aos  parâmetros  de  referência  para vazamentos.

Após a captação e amplificação do sinal de áudio referente ao vazamento detectado, será
realizado um processamento deste sinal com o intuito de compará-lo a um sinal de 18kHz a 22kHz.
Para isto,  modelamos um sistema baseado em um filtro passa faixa,  que não tem a topologia
convencional de um filtro RLC, mas sim com a utilização de amplificadores operacionais, no caso, o
TL081. O Filtro passa-faixa é um dispositivo que permite a passagem das frequências de uma certa
faixa e rejeita as frequências fora dessa faixa. 

Figura 6: Topologia do Filtro passa-faixa

Figura 5: Topologia do Circuito amplificador de áudio 
pelo CI LM12CLK
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A partir do conjunto de equações abaixo é possível determinar os valores dos componentes 
para filtrarmos a frequência desejada.
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R1=
Q

2⋅π⋅f⋅G⋅C
(1); R 2=

Q
(2⋅Q ²−G)⋅2⋅f⋅π⋅C

(2); R3=R4=
Q

π⋅f⋅C
(3)

As  quais  f  é  a  frequência  central,  Q é o fator  de qualidade,  G é o ganho de tensão e  C  é  a
capacitância de controle. A frequência central é a mediana entre a frequência máxima (22kHz) e a
frequência mínima (18kHz).

Utilizando o WolframAlpha, modelamos matematicamente os valores dos resistores para os
valores de capacitância desejadas, como nos gráficos a seguir.

Figura 7: Representação gráfica do comportamento do funcionamento de 
um filtro passa-faixa.

Figura 8: Valores de R1 para cada valor de C.
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Figura 9: Valores de R2 para cada valor de C.
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Figura 10: Valores de R3 e R4 para cada valor de C.

Após esta etapa de filtragem da frequencia de vazamento e ampliação dela, é necessário 
avisar ao sistema de controle da unidade que o vazamento fora detectado. Para isto, utilizamos um 
Arduino para conectar o sensor na rede industrial de sensores, onde o Arduíno atua gerando um 
sinal de 20mA quando o vazamento ocorre e um de 4mA quando não há vazamento.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com as diversas pesquisas e testes realizados em laboratório, foi possível confeccionar 
o protótipo do sistema citado capaz de captar e interpretar frequências que, no caso das 
tubulações do campo de Alto do Rodrigues/RN, quando na faixa de 18kHz e 22kHz, 
indicam um possível vazamento, como também para outras semelhantes tubulações.  Dessa 
forma, é possível realizar adetecção de vazamentos ao longo de toda tubulação sem a 
necessidade de inspeção visual ou semelhante, assim tornando o processo mais rápido e 
prático, amenizando os possíveis danos ambientais.
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5  CONCLUSÃO 

     Portanto, conclui-se com este trabalho que é imprescindível a utilização de sistemas de 
detecção de vazamentos com a maior otimização possível. Assim, será possível reduzir e amenizar  
o número e a intensidade de desastres ambientais provocados por derramamento de petróleo e de
seus derivados. E por conseguinte, reduzir também custos que estão na casa dos bilhões de
dólares quase sempre que se é noticiado um grande vazamento de petróleo. E, para que tal feito
seja realizável, é viável o  uso de sensores acústicos para a detecção.
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AQUAMED: SISTEMA DE CONTROLE HÍDRICO
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RESUMO 

Sabe-se que a água, recurso indispensável na 

vida de todos, encontra-se cada vez mais escassa nos 

dias de hoje. O desperdício, falta ou uso inadequado 

desse recurso pode ocasionar uma série de 

problemas à determinada população ou área seja a 

nível local ou regional. A partir dessa preocupação foi 

desenvolvido um sistema por alunos do curso técnico 

em Manutenção e Suporte em Informática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Natal 

Central que utiliza tecnologias práticas, baratas e 

eficazes a fim de evitar danos causados pelo uso 

inadequado da água. Este documento tem, dessa 

forma, o objetivo de realizar uma explanação sobre o 

projeto “AquaMed : Sistema de controle hídrico”, 

sistema no qual tem a função de realizar o controle 

de acumuladores de água como cisternas e caixas 

d’água através de sensores interligados, provendo um 

histórico de dados e auxiliando a população que vive 

em locais periféricos a gerirem seus recursos. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle, água, monitoramento, volume

AQUAMED: POLYHYDRIC CONTROL SYSTEM
ABSTRACT 

It is known that water is an indispensable 

resource of our lives, and it's even more scarse 

nowadays. Waste, inadequate use or lack of this 

resource can cause a series of problems to the 

affected community in a huge range. Apart from this 

preocupation we, students of the technical course in 

Maintenance and Support in Computing of Instituo 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte - IFRN -, campus Natal-Central, 

developed a system that uses practical, cheap but 

effective technologies to decrease the damage that 

people suffer because of the lack of water. This 

document explains the project "AquaMed: Controle 

de recursos hídricos", a system that monitors and 

controls water accumulators like cisterns and water 

tanks using Wireless sensors providing a history of 

data and helping the population that live in 

peripheral locations to manage their water resources. 

KEY-WORDS: Control, water, monitoring, volum 
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1 INTRODUÇÃO 

É notável que as localidades com presença de reservatórios de água, como caixas de água, 
açudes, lagoas de captação e cisternas, são áreas que sempre estão sujeitas à transbordamentos 
em períodos chuvosos ou falta d’água em períodos de seca, interferindo, assim, a vida de 
comunidades inteiras que residem naquela região. 

O projeto teve início a partir da preocupação do grupo com a situação de várias famílias 
brasileiras que ficam sempre desamparadas quando seus reservatórios secam. No nordeste, a seca 
é um problema comum há décadas e sempre é evidenciada nos veículos de comunicação devido 
às suas consequências, como prejuízos na agricultura, pecuária, saúde e higiene da população, 
gerando assim diversos efeitos negativos em aspectos sociais, políticos e econômicos. 
Exemplificando esses aspectos no dia a dia tem-se o agronegócio que é prejudicado diretamente 
pela seca que afeta o nordeste. No ano de 2012, ano em que ocorreu uma das secas mais 
devastadoras no nordeste, de acordo com dados do IBGE divulgados em uma reportagem do site 
Uol a seca ocasionou a morte de mais de 4 milhões de animais.  

Esse problema grave que afeta vários setores da população recentemente também veio a 
atingir o sudeste do país devido a deficiência pluviométrica e o uso inconsciente de água. A 
escassez de água no sudeste iniciada no ano de 2014 foi impulsionada pela distribuição irregular 
da água no Brasil e o consumo inadequado. A ausência de um controle e de medidas preventivas 
facilitaram o problema a tomar grandes proporções.  

Assim, com o intuito de prevenir possíveis danos provocados pelo excesso ou escassez da 
água, o presente projeto tem por objetivo realizar o monitoramento de reservatórios a fim de 
evitar prejuízos ao ambiente e a sociedade. Através de sensores conectados a um 
microcontrolador é possível efetuar o monitoramento periódico do volume do reservatório e gerar 
um histórico de dados que podem ser facilmente acessados pelo usuário por meio de um website 
ou uma aplicação móvel, podendo assim auxiliar nas tomadas de decisões em momentos de 
calamidade. 

Além de dados referentes aos reservatórios, é interessante que esteja incluso dicas sobre 
como o usuário pode utilizar a água conscientemente e orientações caso seja apresentada uma 
previsão de que haverá uma queda no volume de água do reservatório ou situações em que haja 
um excedente não tolerável. Tudo isso, utilizando tecnologias eficazes, práticas e de baixo custo, 
garantindo, assim, acessibilidade e comodidade ao usuário. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Após estudos acerca das tecnologias disponíveis foi constatado que o Arduíno era a 

ferramenta ideal para ser utilizado no desenvolvimento do trabalho. O Arduíno é uma plataforma 

de desenvolvimento de hardware livre criada em 2005 pelo professor Massimo Banzi com o 

propósito de interagir em projetos escolares visto que os demais sistemas de prototipagem da 

época eram caros.  Nas palavras de  McRoberts (2011), um Arduíno nada mais é que um pequeno 

computador que se pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os 

componentes externos conectados a ele. A linguagem do Arduíno é baseada em C/C++, uma 

linguagem muito tradicional e bastante popular. 

De acordo com Banzi (2011), autor de “Primeiros passos com Arduíno” e criador do 

Arduíno, esse microcontrolador é um hardware barato e de ambiente de multiplataforma, 

podendo ser executado em Linux, Macintosh e Windows.  Esses fatores apontados por Banzi e 

outros são o diferencial que fazem com que o Arduíno destaque-se no mercado. Outro ponto 

positivo de se trabalhar com o Arduíno é o fato dele possuir uma série de placas de expansão 

conhecidas como “shields”, o que simplifica quando se quer prototipar. 

3 METODOLOGIA 

Os testes em laboratório foram divididos em dois estágios intitulados de “modo 1” e“modo 

2”, no qual cada um foi executado uma forma diferente de efetuar o monitoramento de 

reservatórios com o propósito de valida-los. 

No modo 1 foi explorado o efeito das ondas ultrassônicas através do uso do sensor 

ultrassônico HC-SR04, modelo este que já se tinha a posse e que funciona da mesma forma que os 

demais sonares: é emitida uma onda ultrassônica que reflete em um determinado obstáculo e 

retorna, processo no qual dura um determinado tempo. Esse tempo é detectado através de pulsos 

elétricos, o primeiro quando as ondas são enviadas e o segundo quando a onda retorna, tornando 

assim possível saber o tempo em que as ondas demoram para completar esse ciclo. Tendo ciência 

do tempo de ciclo e a velocidade em que as ondas estão se espalhando é possível calcular a 

distância entre o objeto e o sonar. 

Para validar este método o sensor foi direcionado para o interior de um balde que continha 

uma quantia considerável de água de maneira que pudesse ser observado se os sinais 

ultrassônicos emitidos pelo sensor conseguiam refletir na água e retornar. Como esse fenômeno 

foi bem sucedido, o próximo passo foi combinar o sonar com o Arduíno, e para isso foi necessário o 
desenvolvimento de um algoritmo capaz de indicar o volume do reservatório. Desenvolveu-se um 
algoritmo baseado na fórmula de volume dos sólidos geométricos, ou seja, variável de acordo com 
as dimensões do reservatório. 
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O recipiente utilizado no experimento era cilíndrico cujo a fórmula para encontrar o volume é a 
multiplicação da área da base pela altura. Na sequência, o circuito foi montado como mostrado na 
Figura 1, o código enviado e foi possível observar a variação de volume no reservatório em 
mililitros. 

Figura 1. Modo 1: Sensor ultrassônico HC-SR04 conectado à placa Arduíno. 
Com esta forma de monitorar os níveis de água foi possível elaborar uma apresentação para ser 
exposta na EXPOTEC - Exposição Científica, Tecnológica e Cultural do Campus Natal -Central do 

IFRN -, um evento anual com caráter de divulgação científica, promovido pela Pró-Reitoria de 

Extensão e assessorada pela Diretoria de Extensão do campus. Neste evento ocorreu o primeiro 

contato do projeto com o público através da demonstração com o sonar onde houve a 

manipulação do nível de água que foi registrada e exibida no computador. 

Prosseguindo com os testes em laboratório foi iniciado o modo 2 que consistia em fazer 

uma indicação do volume através de uma régua com indicação por nível, como mostra a figura 2. 

Nesta etapa foi confeccionado um sensor composto basicamente pelos terminais do circuito em 

aberto e localizados a uma distância muito curta entre si de forma que funcionassem como 

chaves: quando os terminais entravam em contato com a água, a corrente usa a água como um 

meio para passar e fechar o circuito; E quando os terminais não estavam em contato direto com a 

água não ocorria a passagem da corrente, deixando dessa forma o circuito aberto. A tensão 

necessária aplicada para que o circuito fechasse de forma desejada era de 5V. 

Figura 2. Modo 2: Sensor desenvolvido que indica o volume através de uma régua com indicação por níveis. 
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Após os testes em laboratório, o grupo realizou um deslocamento da capital do estado 

(Natal) para uma cidade do interior (Macaíba) com o objetivo de realizar uma prática em uma 

situação de ambiente real. Nesta prática foi utilizado os dois métodos de monitoramento 

desenvolvidos em cisternas circulares de 16mil litros das casas da região. 

Até o momento não existia uma interface gráfica apropriada para a leitura do usuário, 

todos os dados coletados eram exibidos na tela serial da IDE (tela de desenvolvimento) do 

Arduíno, então iniciou-se o desenvolvimento de uma aplicação móvel para a exibição dos dados. O 

meio utilizado para a criação do aplicativo foi o App Inventor, uma ferramenta desenvolvida pelo 

Google que permite a criação de aplicativos para smartphones Android. A princípio, para conectar 
o sistema de monitoramento com o aplicativo Android foi utilizado o Bluetooth, que é uma

tecnologia de comunicação sem fio bastante utilizada e que também se encontra presente nos

smartphones. No Arduíno foi anexado o Módulo Bluetooth HC-05 com um alcance de 10 metros e

compilado o código para seu funcionamento com o aplicativo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após os estudos sobre a causa e a realização de diversos experimentos foi possível validar 

ambos os métodos de monitoramentos testados, porém o que melhor se encaixa no objetivo do 

projeto é o “modo 1” no qual é exibido ao usuário a variação em tempo real do volume, seja em 

litros, mililitros ou em metros cúbicos, de forma precisa. Na prática realizada na cidade do interior 

a eficiência deste método ficou claramente gritante ao contrário do “modo 2” que deixou a 

desejar. O sistema de indicação do volume por nível com a régua de sensores funciona, mas peca 

pois não mostra o volume exato como no método 1, e sim exibe um valor aproximado. 

Os voluntários que cederam as cisternas para a prática deram um retorno muito positivo a 

respeito do método com ultrassom e comentaram que seria ótimo para gerir o uso da água visto 

que muitos a utilizam com os animais e para o plantio além das atividades domésticas regulares. 

A respeito da aplicação móvel, por mais que ela já funcione corretamente, a versão 

desenvolvida foi apenas um esboço do que realmente deve ser feito. Assim como o 

aprimoramento do software, também deverá ser realizado o aprimoramento do hardware, de 

forma que agregue ao projeto mais robustez e funcionalidades. 

5   CONCLUSÃO 

Dado o exposto percebemos que se faz necessário a existência de alguma tecnologia que 
possa auxiliar no combate às consequências negativas em períodos extremos, como cheias e secas, 
ou para realizar uma administração adequada de seus recursos hídricos. Dessa forma, podemos 
concluir que é possível desenvolver um sistema capaz de desempenhar esta função através de 
tecnologias práticas, eficazes e acessíveis. 
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PANORAMA DA APLICAÇÃO DO GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: UMA 
ANÁLISE DAS MAIORES CONSTRUTORAS DO PAÍS 

RESUMO 
O objetivo geral do trabalho consiste em apresentar 
um panorama da aplicação do Green Supply Chain 
Management (GSCM) nas maiores construtoras do 
país, por meio de objetivos específicos como: 
levantamento das práticas adotadas do GSCM; divisão 
em clusters das empresas a partir das variáveis 
internas e externas; e discussão da análise de cluster. 
O estudo justifica-se por estabelecer relações entre as 
práticas sustentáveis e as construtoras, contribuindo 
com os interesses da sociedade, sendo necessário uma 
maior conscientização, cooperação e parceria direta 
entre empresa e cliente nos processos que envolvem 
a cadeia de suprimentos. A metodologia adotada 
classifica-se como quantitativa, utilizando-se dos 

dados das empresas em relação à área total 
construída, de acordo com o ranking elaborado pela 
inteligência empresarial da construção (ITC). Os dados 
foram coletados nos sites eletrônicos das empresas. 
Os principais resultados apontam que a empresa A 
(líder do ranking) adotou cerca de oito práticas 
(internas e externas) em um total de doze, isto é, a 
construtora possui um índice de aproximadamente 
67% de adesão. O grupo constituído pelas empresas B, 
D, E, J, K, N e P não aderiram a nenhuma das práticas 
propostas pelo estudo que estão apresentadas no 
quadro 1, resultando em um percentual de 38,8% de 
construtoras que não desempenham estas práticas 
nas atividades internas e externas. 

OVERVIEW THE APPLICATION THE GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: AN 
ANALYSIS OF LARGEST CONSTRUCTION THE COUNTRY 

ABSTRACT 
The overall objective of this study is to present an 
overview of the implementation of the green supply 
chain management (gscm) in the largest construction 
companies in the country, by means of specific 
objectives such as: survey of practices of gscm; division 
into clusters of enterprises from internal and external 
variables; and discussion of cluster analysis. The study 
is justified by establishing relationships between 
sustainable practices and construction, contributing to 
the interests of society, a greater awareness is needed, 
cooperation and direct partnership between company 
and client in processes involving the supply chain. The 
methodology adopted is classified as quantitative, 

using data of the companies in relation to the total 
building area, according to the ranking prepared by the 
business intelligence construction (itc). Data were 
collected in electronic sites of companies. The main 
results show that the company a (ratings leader) took 
about eight practices (internal and external) in a total 
of twelve, that is, the construction company has an 
index of about 67% compliance. The group consists of 
the companies b, d, e, j, k, n and p did not adhere to 
any of the practices proposed by the study are 
presented in table 1, resulting in a percentage of 38.8% 
of construction companies that do not perform these 
practices the internal and external activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço do sistema econômico capitalista, e, consequentemente, a globalização são 

fatores importantes no aumento da competitividade entre as empresas, em que, para 

aderirem a um diferencial no mercado, estas estão intensificando cada vez mais seus 

relacionamentos com as exigências dos consumidores, da sociedade civil e dos governos em 

relação a questões ambientais.  Com isso, pesquisas vem sendo desenvolvidas de modo que 

novos conceitos, práticas e métodos auxiliem as empresas nos processos de fabricação e 

destinação ambiental adequada de seus produtos, resultando na minimização de eventuais 

impactos ambientais desde o processo de extração da matéria prima até o descarte final do 

produto como, por exemplo, a prática do Green Supply Chain Managemente (GSCM). 

O Green Supply Chain Management (GSCM) é uma nova prática voltada para as 

resoluções sustentáveis das produções e destinações finais dos produtos, corroborando-se 

com o pesquisador (Sarkis et al. 2011), destacando que tudo começou com a logística reversa. 

No ano de 1990, a ênfase dos estudos na área foi de ordem conceitual, com a finalidade de 

proteger o meio ambiente por meio da criação de uma cultura de aprendizado na empresa, 

assimilada com o apoio da sociedade (Chen e Liang, 2012). A prática ambiental do GSCM 

ganhou notoriedade a partir da publicação de Zhu & Sarkis (2004). Entretanto, essa 

consciência está diretamente relacionada à renda das pessoas que, à medida que aumenta, 

as tornam mais sensíveis e preocupadas com a deterioração ambiental (Dowell et al., 2000). 

Os autores dividiram o GSCM em três grandes blocos: (i) pressões, barreiras e incentivos; (ii) 

gerenciamento verde de fornecimentos; e (iii) gerenciamento verde do produto. No primeiro 

bloco, incluíram o estudo das pressões legais, de consumidores, associadas à imagem e 

reputação da empresa e barreiras na implantação, tais como aumento de custos e 

complexidade na coordenação e na troca de informação. No segundo bloco, os autores 

incluíram o estudo de práticas de operações verdes de manufatura e transporte, atendimento 

a normas, medição e controle de desempenho operacional e ambiental e tecnologia de 

informação envolvida. No terceiro bloco, os autores incluíram como tornar o produto mais 

amigável ambientalmente, o que inclui o ecodesign e a análise de ciclo de vida. 

O presente artigo tem como objetivo realizar um panorama dos métodos de aplicações do 

GSCM por meio da análise de conceitos e diretrizes ambientais adotadas pelas maiores 

empresas do setor de Engenharia Civil do país, com a finalidade de apresentar as múltiplas 

maneiras que as práticas do GSCM podem ser adotadas no âmbito de atuação de cada 

construtora. Além disso, o estudo visa explicitar a situação atual destas empresas brasileiras 

quanto as suas condutas à adesão de práticas do gerenciamento verde dos seus suprimentos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Entendendo o Green Supply Chain Management (GSCM) 

O modelo de consumo utilizado nas últimas décadas nos países desenvolvidos, agravou 

a degradação do planeta, desencadeando um comportamento social marcado por desperdício 

de recursos. A capacidade de produção mundial precisa ser mais eficiente na utilização dos 

recursos, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento sustentável (Dalé; Hansen; 

Roldan, 2010). A partir do momento em que perspectivas sociais e questões ambientais 

passaram a ser introduzidas com maior frequência no debate econômico, surgiram diversos 

conceitos e definições para serem aplicadas, sendo evidente a falta de consenso. Ainda assim, 

persiste o interesse em apurar possíveis convergências do tema sustentabilidade nas 

atividades gerenciais, suas influências e seus impactos nas estratégias organizacionais (Brito e 

Berardi, 2010). Um dos métodos que abordam esse conjunto de conceitos, definições, práticas 

sustentáveis é o GSCM que contribui para desempenho ambiental minimizando desperdícios, 

emissões de poluentes gastos desnecessário. 

O conceito de GSCM inclui iniciativas ambientais na logística de entrada, produção, 

logística de saída e na logística reversa, incluindo e envolvendo fornecedores de matéria-

prima, contratantes de serviços, distribuidores e usuários finais, que trabalham em conjunto 

para minimizar os impactos ambientais de suas operações (Rao e Holt, 2005). As ferramentas 

da GSCM abrangem o Design Verde, Operações Verdes, Manufatura Verde, Remanufatura, 

Logística Reversa, Redução de Resíduos, entre outros (Srivastava, 2007). (Muduli et al., 2012) 

mencionam que a gestão da cadeia de suprimentos verde integra princípios de gestão 

ambiental com as atividades da cadeia de suprimentos a fim de melhorar ou preservar o 

ambiente, atendendo aos regulamentos ambientais e requisitos legais e sem sacrificar, como 

complementa Srivastava (2007), a qualidade, o custo, a confiabilidade, o desempenho e a 

eficiência no uso de energia. Portanto o GSCM estabelece relações entre as práticas 

sustentáveis e a indústria, contribuindo assim com os interesses que permeiam a sociedade, 

sendo necessário uma maior conscientização, cooperação e parceria direta entre empresa e 

cliente nos processos que envolve a cadeia de suprimentos para melhor qualidade de vida, 

economia da empresa e preservação do meio em que vivemos. 

2.2 Práticas do GSCM 

Promover a sustentabilidade por esta nova tendência, a qual o GSCM norteia, vai além 

dos conceitos e dos fins as quais são propostos, visto que para alcançar todas as etapas da 

cadeia são necessárias um conjunto de práticas, bem como expos Zhu, Sarkis e Lai (2008) ao 

validarem que os constructos destas práticas de GSCM são: gestão ambiental interna; compras 

verdes; cooperação com os clientes; ecodesign; e recuperação de investimentos. Além dessas, 

2312



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

incluiu-se a prática de logística reversa, uma vez que Sarkis, Zhu e Lai (2011) e Srivastava 

(2007) a destacam como importante para a composição de uma cadeia de suprimentos verde. 

Ao adotar essas práticas, considera-se a sua divisão em dois eixos, a GSCM interna e a 

externa, como afirma Zhu e Sarkis (2004); e (Zhu et al, 2008). As práticas de GSCM podem ser 

consideradas como internas e externas. O GSCM interno é toda interação de medidas que 

circula no âmbito da empresa por meio de suas atividades cotidianas buscando a melhoria 

ambiental, desenvolvendo um sistema de gestão ambiental. O GSCM externo são todos os 

meios que ocorrem fora do espaço físico da empresa, mas que relacionam-se em prol de uma 

eco-eficiência. As figuras a seguir apresentam as respectivas conceituações das variáveis que 

permeiam a adesão do GSCM. 

Figura 1 – Variáveis Internas. Fonte: Souza (2013). 

Figura 1 – Variáveis Externas. Fonte: Souza (2013). 
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      Salienta-se também, que nesta cadeia as práticas são envolvidas pela  eco-eficiência 

para que estejam a nível de mercado, em que de acordo com O Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEMDS), 1992: “A eco-eficiência é alcançada por meio da 

entrega de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e 

tragam qualidade de vida, além de reduzir progressivamente o impacto ecológico e a 

intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida” Schmidheiny (1992). Em suma, a eco-

eficiência combina as demandas econômicas e ambientais. É usada para identificar um 

conjunto de soluções e tem sido utilizado no campo da gestão da cadeia de suprimentos. 

2.3 Aplicações do GSCM 

Pesquisas que envolvem definições, práticas e aplicações do GSCM, complementam 

suas análises apresentando estudos de casos desta nova modelagem sustentável no mercado, 

na qual Nunes e Bennett (2010), Hsu e Hu (2008) e Zhu et al. (2005), apontam informações de 

empresas na área da indústria e manufatura que contemplam alguns eixos e técnicas do 

GSCM. Assim, a venda de carros flex; seleção de fornecedores; transferência de tecnologias 

sustentáveis e sistemas logísticos mais eco-eficientes com redução de uso de embalagens; 

desenvolvimento de embalagens retornáveis; uso de contêineres de metal em vez de papelão 

ou pallets de madeira; otimização de rotas de entrega; coletas de cargas; e uso de 

combustíveis alternativos são alguns dos fatores que retratam a presença de práticas do 

GSCM em empresas automobilísticas. Aplicações de estudos anteriores apontam que 

empesas multinacionais que aderiram algumas das práticas do GSCM reduziram o custo com 

o material trabalhado, conquistaram importantes certificações ambientais e,

consequentemente, aumentaram sua competitividade no mercado, uma vez que inseridos

estes parâmetros apresentaram-se com um diferencial no mercado. A seguir destaca-se as

principais práticas aplicadas em algumas destas empresas.

A Toyota emitiu um manual verde para seus fornecedores (Greener Supplier Guidelines 

- Green Purchasing Guidelines), que inclui análise do ciclo de vida dos veículos, desde o projeto

do produto até a destinação final, como matéria-prima da indústria siderúrgica ou

desmontagem em revendedores para uso de peças de baixa degradação, tais como airbags

(Nunes e Bennett, 2010); A GM tem adotado práticas de gestão do ciclo de vida de itens. Sua

meta é ter em 2015 uma proporção de materiais em final de ciclo de vida, prontos para serem

reusados ou recuperados, de cerca de 95% do peso do veículo. A empresa tem exigido a

certificação ISO 14000 para todos os fornecedores. Nunes e Bennett (2010); A Volkswagem

possui sistemas avançados de reciclagem e remanufatura. A empresa também quer chegar

próximo a 95% de reciclagem de materiais em fim de ciclo de vida. Nunes e Bennett (2010); O

estudo em Manufatura de eletrônicos evidenciou comunicação online dentro da companhia

e com fornecedores, sistema de gerenciamento de riscos ambientais, seleção e avaliação de

fornecedores e portfólio de produtos sustentáveis. (Hsu e Hu, 2008).  A Manufatura na China
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apresentou serviços como: regulamentações regionais, pressões de clientes, pressões de 

custo e pressões e ofertas tecnológicas de empresas parceiras da cadeia, sistemas internos de 

gestão, ecodesign, recuperação de máquinas e materiais usados e práticas combinadas e 

coordenadas entre empresas, aumentaram os desempenhos ambiental, operacional e 

econômico das empresas. (Zhu et al, 2005). 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa pode ser classificada como quantitativa, utilizando-se dos dados das dezoito 

maiores empresas no ramo da construção civil, em relação à área total construída, de acordo 

com o Ranking elaborado pela Inteligência Empresarial da Construção (ITC) no ano de 2014. 

Os dados foram coletados a partir das políticas ambientais declaradas pelas empresas em seus 

sítios eletrônicos oficiais. Com o intuito de melhor explorar a temática proposta, dividiu-se a 

pesquisa em três etapas, quais sejam: etapa I – Levantamento das práticas adotadas de GSCM 

por parte das dezoito maiores empresas do setor da construção civil; etapa II – Divisão em 

clusters das empresas pesquisadas a partir das variáveis internas e externas sugeridas por 

Souza (2013); etapa III – Discussão da análise de cluster. O procedimento de análise dos dados 

será realizado por meio de avaliação dos resultados apontados pelo software com a versão 18 

do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise de Quadro 

Conforme análise de estudos anteriores contatou-se que Zhu e Sarkis (2004), em sua 

linha de pesquisa, definem que o Green Supply Chain Management é constituído de práticas 

internas e externas. Com isso, adotaram-se neste estudo sete práticas internas, tais quais: 

Compras Verdes; Cooperação Com os Clientes; Ecodesign; Recuperação de Investimentos; 

Gestão Ambiental Interna; Compromisso de Alta Direção; e Compromisso dos Departamentos. 

Por outro lado, priorizaram-se cinco práticas de cunho externo, tais quais: Certificações; ISO 

14001; Auditoria Ambiental; Especificações Ambientais dos Fornecedores; e Cooperação Com 

os Fornecedores. O Quadro 1 apresenta os principais resultados referentes as práticas que 

possuem mais ênfase quanto as suas aplicações no segmento do GSCM. Analisaram-se as 

dezoito empresas brasileiras com maior destaque no setor da Construção Civil em relação à 

área total construída de acordo com o Ranking elaborado pela Inteligência Empresarial da 

Construção (ITC) no ano de 2014.   
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Quadro 1 – Avaliação das empresas. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

No quadro acima, observa-se que a empresa A (líder do ranking) adotou cerca de oito 

práticas (internas e externas) em um total de doze, isto é, a construtora possui um índice de 

aproximadamente 67% de adesão. Este percentual evidencia e corrobora com a colocação 

ocupada pela construtora, uma vez que ela é considerada pelo mercado um referencial de 

compromisso ambiental e social quanto ao seu nível de preocupação da destinação final de 

seus produtos e, consequentemente, o seu reuso destes por meio da aquisição das práticas 

do GSCM. O grupo constituído pelas empresas B, D, E, J, K, N e P não aderiram a nenhuma das 

doze práticas propostas pelo estudo e apresentadas no quadro, resultando em um percentual 

de 38,8% de construtoras que não desempenham estas práticas nas atividades internas e 

externas, desconsiderando a preocupação com a destinação final adequada e o reuso de seus 

suprimentos. Salienta-se também que dentre as cinco primeiras empresas bem posicionadas 

no Ranking, três destas estão fora dos padrões legislativos do país quanto as prevenções de 

possíveis problemas ambientais. Nos próximos anos, espera-se que as construtoras 

caracterizadas pela ausência de práticas que visam a promoção da minimização de questões 

ambientais sejam transpassadas por empresas que valorizam e promovem as diretrizes 

ambientais em suas atividade externas e internas; e que a Inteligência Empresarial da 

Construção (ITC) apresente em seus novos Rankings não só empresas com maior área 

construída, mas também empresas que  empreguem em suas  ocupações fatores que 

efetivem a gestão correta dos seus produtos.  
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Averígua-se que das sete praticas internas, duas não foram utilizadas por nenhuma das 

construtoras presentes no ranking, identificadas por Ecodesing e Recuperação de 

Investimentos. A primeira, de acordo com Zhu e Sarkis (2004), classifica-se por 

desenvolvimento de design de produto para reduzir o uso de material; facilitar o reuso, a 

reciclagem e a recuperação destes materiais; investimentos na redução de poluentes, 

resíduos e desperdícios assim como redução de matéria prima. De acordo com a mesma 

literatura, Recuperação De investimentos Verdes é a prática de desenvolver os produtos em 

conjunto com os clientes; cooperação com os fornecedores e clientes para reduzir o uso de 

embalagem; venda do excesso de estoque, de sucatas e materiais usados; e investimentos em 

equipamentos que reduzem o consumo. Sendo assim, observa-se o grau de importância que 

estas aplicações interferem no desenvolvimento do GSCM, e principalmente, retrata que as 

empresas responsáveis pelas maiores áreas construídas no país não fazem uso destes 

métodos. A Auditoria Ambiental foi a única prática externa que não foi aplicada em nenhuma 

das empresas analisadas, o que retrata a falta de ação do poder público por meio de 

fiscalizações nos procedimentos das construtoras, uma vez que esta prática tem como 

finalidade verificar a situação de uma empresa em relação ao meio ambiente, bem como 

analisar todos os mecanismos e regulamentos aplicáveis. Diante disso, percebe-se que é 

necessária uma conduta mais prática e efetiva por meio das auditorias ambientais, visto que 

esta é a grande impulsionadora para a promoção de métodos sustentáveis.  

Dentre as práticas citadas no quadro acima destacam-se as Gestão Ambiental Interna 

e as compras verde foram as mais aplicadas. O primeiro tem por finalidade analisar e gerenciar 

as questões ambientais presente internamente em um empreendimento, de acordo com 

(Minatti et al, 2011), “este enfoca o uso de certificações correspondentes, tais como normas 

das famílias ISO-14000 e OSHAS-18000 e outras. ” Já as Compras verdes buscam o consumo 

de produtos que possuí o selo verde, por exemplo. “Tratam da imposição de exigências 

ambientais por parte de empresas focais e métodos de colaboração com fornecedores. ” 

(Minatti et al, 2011). Quanto as práticas externas as que mais se destacam são as Certificações 

que é um método que promove a competividades entre as empresas pelo reconhecimento de 

adesão as práticas ambientais em seus empreendimentos.  

4.2 Análise de Cluster 

A função desta ferramenta é separar objetos que contenham alguma semelhança e 

gerem, por conseguinte, um alto grau de homogeneidade interna, a partir das variáveis 

escolhidas para a pesquisa. Segundo Corrar, Paulo, Dias Filho (2012), a análise de 

conglomerado é empregada quando se deseja reduzir o número de objetos de um universo 

de dados qualquer, agrupando-os em clusters.  A análise de cluster terá a função de separar 

as dezoito empresas observadas nesse trabalho a partir das suas semelhanças, observando as 

variáveis independentes. As variáveis são de natureza qualitativa, necessitando de uma 

2317



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

mensuração para que possam constituir o modelo multivariado. A solução encontrada é a 

criação de variáveis artificiais denominadas dummies, usadas para indicar a presença ou 

ausência de determinado atributo, assumindo apenas os valores 0 ou 1. No Quadro 2, estão 

descritas as variáveis dummies criadas para esta pesquisa. 

Quadro 2 – Variáveis dummies. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

A análise foi realizada inicialmente com todas as variáveis da pesquisa que constam no 

Quadro 1. Os dados foram processados e, à medida que o p-valor apresentava um valor 

inferior a 0,05, a variável correspondente era eliminada e novamente rodavam-se os dados. 

Diante dessa dinâmica, foram excluídas as variáveis Coop_forn (0,770), Certif (0,513). Com o 

modelo já definido, dentro do intervalo de confiança de 95%, parte-se para a análise do 

dendograma, conforme Figura 3. 

Figura 3 – Dendograma. Fonte: Extraído do SPSS 18 (2015). 

Variável Nominal Variável Dummy Valores atribuídos 
Compras verdes Compras 0 - Não   1 – Sim 

Cooperação com clientes Coop_clientes 0 - Não   1 – Sim 
Ecodesign Ecodesign 0 - Não   1 – Sim 

Recuperação de investimentos Rec_inv 0 - Não   1 – Sim 

Gestão ambiental interna Gest_amb 0 - Não   1 – Sim 

Compromisso da alta direção Comp_direc 0 - Não   1 – Sim 

Compromisso dos departamentos Comp_dep 0 - Não   1 – Sim 
Certificações Certif 0 - Não   1 – Sim 

ISO 14001 Iso1400 0 - Não   1 – Sim 
Auditoria ambiental Audit 0 - Não   1 – Sim 

Especificações ambientais dos 
fornecedores Esp_forn 0 - Não   1 – Sim 

Cooperação com fornecedores Coop_forn 0 - Não   1 – Sim 
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Analisando o dendograma, depreende-se a formação de três clusters quando 

realizadas 10 iterações. O primeiro formado pelos números correspondente as empresas 3, 7, 

9, 12, 13, 17 e 18. O segundo cluster é formado pela empresa 1 (líder do mercado), enquanto 

o terceiro cluster é formado pelas empresas 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15 e 16. Esses resultados

foram confirmados por meio do teste k-means.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um panorama da aplicação do Green Supply 

Chain Management (GSCM) a fim de identificar e analisar a conduta das maiores construtoras 

do país quanto a adoção das práticas internas e externas para minimizar os impactos ao meio 

ambientes provenientes da ausência de reuso e da destinação inadequada de seus produtos. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram divididos em três etapas, tais quais: etapa I – 

Levantamento das práticas adotadas de GSCM por parte das dezoito maiores empresas do 

setor da construção civil; etapa II – Divisão em clusters das empresas pesquisadas a partir das 

variáveis internas e externas sugeridas por Souza (2013); etapa III – Discussão da análise de 

cluster.  

Como pesquisas futuras, sugere-se a elaboração de um estudo empírico com uma 

empresa de produção de pisos e blocos na região do Estado do Rio Grande do Norte a fim de 

aplicar os conhecimentos adquiridos durante a presente pesquisa.  O estudo empírico terá 

como objetivo proposto a realização do mapeamento do Green Supply Chain Management 

(GSCM) no âmbito da empresa, com o intuito de identificar os métodos colocados em prática 

pela própria empresa e as possíveis intervenções de adesão a outras diretrizes ambientais, 

com a finalidade de resultar na minimização dos impactos ambientais gerados pela empresa 

devido a destinação e gestão incorreta dos seus suprimentos.   
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RESUMO 

O objetivo desse projeto é desenvolver um Sistema 
Supervisório (sistema computacional que possa 
monitorar, gerenciar e controlar), para a melhor 
gestão do consumo de energia elétrica dos 
equipamentos eletroeletrônicos, individualmente, 
ou de determinados ambientes de uma instalação 
predial. Por meio de alarmes, o Supervisório 

poderá informar se alguém esqueceu de: apagar a 
luz, desligar o ar-condicionado, desligar o 
computador, etc., em tempo real, além de fazer 
estimativas de gastos futuros entre outras 
ferramentas computacionais que ajudarão a 
diminuir o desperdício no consumo de energia 
elétrica da instalação predial. 

PALAVRAS-CHAVE: energia, economia, supervisório, monitoramento, gestão. 

SUPERVISORY SYSTEM FOR MONITORING AND POWER CONSUMPTION 
POWER MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The objective of this project is to develop a 
Supervisory System (computer system that can 
monitor, manage and control) for better 
management of electricity consumption of electronic 
equipment individually or in certain environments of 
a building installation. Through alarms, the 

Supervisory can tell if someone forgot to: turn off the 
lights, turn off the air conditioning, turn off the 
computer, etc., in real time, in addition to estimates 
of future expenses and other computational tools 
that will help decrease waste in the electricity 
consumption of the building installation.

KEY-WORDS: energy, economics, supervisory, monitoring, management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o mundo passa por uma crise que atinge vários setores da economia. A 

energia elétrica é um desses setores. O que torna ainda mais crítica a situação desse setor no 

Brasil é a dependência de fatores climáticos que não têm contribuído como planejado. 

A crise econômica, por si só, já faz com que as pessoas diminuam os seus gastos 

financeiros. No período em que o país se encontra, com inflação elevada e com uma capacidade 

limitada de fornecimento de energia elétrica, a situação exige que sejam estudadas formas 

eficientes de se gerar e consumir energia elétrica, bem como utilizar ferramentas que possam 

evitar o desperdício [1]. 

O planejamento energético não se trata apenas de uma prática em nível de governo 

federal ou estadual, mas da elaboração de medidas para a redução dos desperdícios em 

residências, prédios públicos, comércio, indústrias, escolas e universidades [2]. Cabe ao 

administrador da organização, apresentar informativos de acompanhamento de resultados 

obtidos e metas traçadas. 

O mundo contemporâneo mostra que há uma tendência de que o uso eficiente e racional 

da energia, assim como o combate aos desperdícios, sejam foco das políticas energéticas em 

todos os países [3]. 

O desenvolvimento de um sistema supervisório para monitoramento e gestão do consumo 

de energia elétrica é um importante passo para se evitar o desperdício de energia elétrica e se 

planejar melhor para os gastos futuros.  

2   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁGICAS 

No Brasil o consumo de energia elétrica aumenta a cada ano, e grande parte do aumento é 
decorrente do desperdício de energia. Por isso, é importante a contribuição da população nessa 
questão

O consumo residencial e comercial representa cerca de 42% do consumo total de energia. 
Nas residências, houve um aumento do uso da eletricidade pela incorporação de novos 
eletrodomésticos [4]. Uma consequência disso é a maior demanda por energia elétrica.  

 E quanto maior a demanda, maior a produção e os danos ao meio ambiente.  Um exemplo 
foi mostrado no Jornal “O Estado de São Paulo”, referente ao desperdício nacional de energia, o 
qual chega a cerca de 16 bilhões de reais. Esse valor é equivalente ao investimento para a 
construção da Hidrelétrica de Belo Monte, investimento esse apenas necessário devido ao alto 
gasto e desperdício nacionais. Para sanar parte desses problemas, as práticas têm que ser voltadas 
para uma visão de sustentabilidade baseada, principalmente, na gestão ambiental. [5] 

2321



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

            O desperdício de energia elétrica, em uma instalação predial, pode acontecer de muitas 

formas, seja em pequenas atividades redundantes, que se faz no decorrer da utilização, seja pelos 

defeitos que não são identificados nos equipamentos. 

Segundo Costa (2009), para se evitar o desperdício é necessário fazer uma revisão de todos 

os equipamentos utilizados no local e verificar a sua real necessidade, de modo que as atividades 

desnecessárias sejam eliminadas. A ideia de anular o desperdício pode parecer trivial, mas, na 

prática, o que é aparentemente trivial não é levado muito a sério e o desperdício acaba por 

acontecer mesmo assim [6]. 

3 METODOLOGIA 

             Para a execução do projeto o mesmo foi dividido em 5 etapas, são elas: 

Primeira, a escolha do ambiente modelo, no caso foram escolhidos o laboratório 

de pesquisa e a sala 72, ambos situados no Anexo II do IFRN- campus Parnamirim; inicialmente 

foi feito uma análise do ambiente mais adequado para a realização de teste para a validação 

do sistema supervisório.  

Segunda, o levantamento de material para a montagens dos dispositivos medidores de 

energia: após a escolha de onde foi testado, fizemos uma análise do material necessário para 

replicar as placas de circuito impresso (PCI) desenvolvidas no projeto do professor Dr. 

Christian César de Azevedo, de acordo com a quantidade de equipamentos existentes nesse 

ambiente, com isso foram utilizadas três placas PCI referentes a medição de corrente, ambas 

são compostas a partir de um sensor de corrente, o qual é capaz de variar a intensidade de sua 

corrente a partir de um campo magnético gerado pelo fio do equipamento que se está aferindo a 

medição .  

 Terceira, montagem dos dispositivos medidores de energia: após adquirir todo o material 
foi iniciado o processo de montagem e testes das PCIs. Essas placas PCIs são as responsáveis por 
fornecer os valores de correntes referentes as cargas ao Arduino, o qual é uma placa micro 
controladora que é o responsável por todo o gerenciamento do sistema em questão.  

Quarta, a escolha e desenvolvimento do sistema Supervisório: nessa etapa foi feita uma 
pesquisa para avaliar a melhor opção do sistema supervisório que foi implementado no ambiente 
escolhido e então desenvolvido.  No caso se utilizou para estabelecer a comunicação entre os 
Arduinos o X-bee.  XBees são minúsculos chips que podem se comunicar sem fios um com o outro. 
Eles fazem coisas simples como a substituição de um par de fios na comunicação serial. Existem 
vários módulos e séries dos XBees, no projeto é utilizado o XBee Pro S1. É um módulo sem fio, 
bom para ponto-a-ponto, multiponto e conversíveis em um ponto de rede mesh.  Quando se tem 
dois no intervalo, eles vão formar automaticamente um link serial sem nenhuma configuração, 
para que se possa enviar dados de série TTL e para trás. Também é possível configurar a taxa de 
transmissão, os modos de repouso e de potência e outras funcionalidades usando a ferramenta 
Digi XBee.  
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Quinta, a escolha e desenvolvimento do sistema Web. Então nessa parte foi utilizado o 

software Sacada Br. O qual é um sistema supervisório completo, disponibilizado em licença Open 

Source (software livre). É utilizado na automação de processos industriais, redes de distribuição 

(água e energia), automação predial e residencial, e aplicações de sensoreamento diversas. 

Este software possui suporte para mais de 20 protocolos de comunicação, sendo compatível 

com hardwares de centenas de fabricantes. O ScadaBr oferece uma Interface do Usuário 

baseada na Web, para monitoramento remoto do sistema através de displays numéricos e 

gráficos, e registro histórico das variáveis medidas, com geração de relatórios 

personalizáveis. Além disso, esse software proporciona uma detecção de ocorrências de 

alarmes, com registro em base de dados e emissão de alertas visuais ou sonoros, com 

possibilidade de envio de mensagens via e-mail ou celular. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como esperado o consumo de energia referentes a salas bastantes usadas em um campus 

do IFRN apresentam uma grande taxa de consumo de energia. Primeiramente é preciso destacar 

que teve-se como resultado o estabelecimento da comunicação entre os Arduinos utilizando o X-

bee S1, fazendo com que se crie uma central de monitoramento de energia, a qual é comanda 

pelo Software Scadabr mostrando gráficos, formulários, arquivos GIF, entre outras opções 

permitindo aos usários uma interação direta com algo fundamental que é o consumo energético 

proveniente de um ambiente.

 A leitura das correntes é de suma importância e a partir dela ter um sistema eletrônico 

capaz de mostrar aos mais variados usuários o quanto se consome em uma residência 

proporciona uma forma de conscientização dos mesmos fazendo com que reduzam o consumo 

de energia.

5   CONCLUSÃO 

Esse projeto tem a intenção de ser modificado e melhorado através do desenvolvimento 
de aplicativos tanto para Desktops quanto para dispositivos móveis. No caso, o sistema será 
dividido em dois módulos, o primeiro composto a partir do ScadaBr, o qual terá a função de 
armazenar os valores das correntes mensuradas e fornecer ao segundo módulo que justamente 
serão os aplicativos desenvolvidos e terão uma interação direta com os usuários. 

Tais módulos têm a capacidade de mostrar o usuário todo o histórico de energia a partir 
de datas e horários específicos, como também o monitoramento simultâneo, logo deixando as 
pessoas que se encontram no ambiente o quanto de energia está se consumido e a partir desse 
momento cabem as pessoas diminuírem o consumo energético.
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            Com o projeto finalizado, será feito a implantação no IFRN Parnamirim e em seguida serão 

feitas visitas aos demais Campus para que possam testar e verificar se há diminuição no 

desperdício de energia e melhoria no planejamento financeiro para esse fim. Com isso se pretende 

gerar publicações em revistas e congressos, para uma divulgação cientifica do projeto. Com a 

experiência adquirida pelos alunos envolvidos no projeto eles terão boas oportunidades no 

mercado de trabalho. 
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RESUMO 

Devido ao enorme potencial eólico 
disponível na região Nordeste, e mais 
especificamente no estado do Rio Grande do 
Norte, o qual já é o maior produtor do País 
de energia elétrica através dos ventos, essa 
fonte de energia limpa e renovável é 
apontada como uma das alternativas para a 
diversificação da matriz energética do país, e 
para a redução da crise energética atual 
devido às baixas precipitações nos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. Este 
artigo tem como objetivo atestar a 

viabilidade técnica e econômica da 
instalação de uma mini usina de energia 
eólica, com a finalidade de alimentar 
diversos circuitos das instalações do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 
campus Mossoró, substituindo a 
alimentação da concessionária de energia 
elétrica pela energia produzida através 
geração eólica, gerando economia no 
consumo de energia do campus. 

PALAVRAS-CHAVE: aero gerador, energia eólica, ventos. 

CAPTURE AND WIND ENERGY USE IN IFRN CAMPUS MOSSORÓ 

ABSTRACT 

Due to the huge wind potential available in 
the Northeast, and more specifically in the 
state of Rio Grande do Norte, which already 
is the country's largest electricity producer 
through the winds, this source of clean 
energy and renewable is seen as one of the 
alternatives to diversify the country's energy 
matrix, and to reduce the current energy 
crisis due to low rainfall in the hydroelectric 
plant reservoirs. This article aims to certify 

the technical and economic feasibility of 
installing of a mini wind power plant, in 
order to feed several circuits of the premises 
of the Federal Institute of Education, Science 
and Technology of Rio Grande do Norte - 
IFRN, campus Mossoro, replacing the mains 
power utility by energy produced by wind 
power, generating savings on the campus 
energy consumption. 

KEY-WORDS: aero generator, wind power, winds. 
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1 INTRODUÇÃO 

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento 
(vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em 
energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aero 
geradores, para a geração de eletricidade, ou cata-ventos, para trabalhos mecânicos como 
bombeamento de água (MILTON, 2013).  

Atualmente, cerca de 86 países possuem usinas eólicas comerciais, sendo que 22 deles são 
capazes de gerar pelo menos 1 GW. O Brasil apresentou maior taxa de crescimento (66%), saindo 
de 1.509 MW para 2.508 MW entre 2011 e 2012, o que representa praticamente metade da 
energia eólica na América Latina. Essa cifra já coloca o país entre os 10 maiores mercados para 
tecnologia de energia eólica do mundo (ANEEL, 2008). 

Posicionado em uma região privilegiada no continente, o estado do Rio Grande do Norte é 
responsável pela maior produção de energia eólica do Brasil, pouco mais de 30% do total, porém 
ainda tem muito potencial a ser aproveitado, para colocar a eletricidade gerada a partir dos ventos 
como alternativa real no país, uma oportunidade reforçada após a vivência da crise energética 
atual (CERNE, 2014). 

O RN possui 67 parques eólicos, que produzem comercialmente 1,79 giga watts de energia, 
segundo levantamento do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias Renováveis. Dos 
mais de 130 giga watts produzidos no país, a imensa maioria vem de hidrelétricas e termelétricas. 
Os parques eólicos no Brasil inteiro ainda respondem por uma parcela de 3,5%, conforme dados 
da ANEEL, 2008. 

De acordo com dados do CERNE, em abril de 2012, a ANEEL aprovou as normas 
relacionadas à chamada micro geração, com potência até 100 KW, e mini geração, até 1 MW. A 
norma dá ao consumidor a permissão do mesmo poder instalar, por exemplo, geradores eólicos 
em sua residência ou propriedade, criando ainda um sistema de compensação energético, 
trocando energia com a própria distribuidora. Sendo direcionada a geradores que utilizem fontes 
renováveis de energia, além de eólica, a norma também é válida para geração hídrica, solar, 
biomassa e cogeração qualificada, contribuindo assim por oferecer melhores condições para o 
desenvolvimento sustentável do setor elétrico nacional. 

A característica principal do sistema é o seu intercâmbio bilateral, onde a energia 
excedente gerada pelo consumidor, neste caso, é diretamente injetada na rede da distribuidora, 
gerando assim créditos, que abaterão economicamente o valor da fatura de energia elétrica dos 
meses subsequentes de tal consumidor. 

A geração de energia elétrica próxima ao local de consumo, ou na própria instalação 
consumidora, traz uma série de vantagens em comparação à conhecida geração centralizada 
tradicional. Como exemplo destas vantagens podemos citar os custos com a linha de transmissão, 
a redução das perdas nas redes e a melhoria da qualidade do serviço (CERNE, 2014). 

Devido à grande atratividade do setor, e ao enorme potencial regional, a ideia desse artigo 
é instalar um aero gerador no parque aquático do IFRN, campus Mossoró, propício para a 
finalidade, e descobrir qual a viabilidade técnica e econômica do projeto, visando sempre a 
substituição, total ou parcial, da fonte de energia elétrica oriunda da concessionária. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Vivemos em 2015 uma grave crise energética, a qual foi agravada pela diminuição nos 
índices de precipitações nas regiões onde estão os maiores reservatórios de água do país. As 
termoelétricas precisaram entrar em funcionamento para suprir a demanda. O Brasil é altamente 
dependente da energia hidráulica, sendo uma das responsáveis pela usina de Itaipú, em Foz do 
Iguaçu que no ano de 2013 alcançou a marca de 98.630.035 de MWh de energia produzida (ITAIPU 
BINACIONAL, 2014). Segundo dados do Ministério de Minas e Energias, do total de toda energia 
elétrica de fontes renováveis gerada no Brasil, 87,5% é gerada nas hidrelétricas. A estimativa é que 
a quantidade de energia elétrica por fontes hidráulicas aumente após o termino da construção das 
5 usinas hidrelétricas em andamento, como a usina de Belo Monte, no Pará. 

Esta crise poderia ser minimizada com a diversificação da matriz energética nacional. Com 
espaço aberto para investir principalmente em energia eólica, nos milhares de quilômetros da 
costa litorânea, e energia solar, devido o país estar localizado entre o Trópico de Capricórnio e o 
Trópico de Câncer, a área de incidência de raios solares é tão vasta que torna viável a instalação de 
parques solares. Atualmente a porcentagem de potência instalada dessas duas fontes de energia 
são respectivamente 2,6% e 0,0035% (MME, 2015). 

O uso de energias a partir do uso de combustíveis fósseis ainda é enorme se comparado ao 
uso de energias renováveis. No entanto, a utilização de energias não renováveis levam à 
problemas como: a) questões de ordem ambiental, a queima desse combustível gera vários 
resíduos poluentes, as falhas existentes na crosta terrestre após a total extração um poço, já 
ocasionou inúmeros terremotos; b) o fato dos recursos energéticos fósseis serem finitos, ou seja, 
esgotáveis. As fontes de energia renováveis surgem como uma alternativa ou complemento às 
convencionais (AGENEAL, 2015).  

Posicionado em uma região privilegiada no continente, o estado do Rio Grande do Norte é 
responsável pela maior produção de energia eólica do Brasil, pouco mais de 30% do total, porém 
ainda tem muito potencial a ser aproveitado, para colocar a eletricidade gerada a partir dos ventos 
como alternativa real no país, uma oportunidade reforçada após a vivência da crise energética 
atual (CERNE, 2014). 

O RN possui 67 parques eólicos, que produzem comercialmente 1,79 giga watts de energia, 

segundo levantamento do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias Renováveis. Dos 

mais de 130 giga watts produzidos no país, a imensa maioria vem de hidrelétricas e termelétricas. 

(ANNEL, 2008). 

 Portanto, a pesquisa tem como base a conversão de energia de translação, contidas nas 

massas de ar em deslocamento, em energia de rotação das pás aerodinâmicas para enfim chegar 

na forma desejada para o uso residencial e industrial, a energia elétrica, desta forma fazendo uso 

do enorme potencial que dispõem o estado do Rio Grande do Norte. Tratando-se de uma mini 

geração localizada em uma área urbana, diferente da geração industrial de larga escala que é 

realizada longe dos grandes polos industriais, a chamada Geração Distribuída é necessária para a 
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regulamentar e incentivar a prática, trazendo benefícios para o proprietário, para a concessionária 

de energia e principalmente para o meio ambiente. 

3 METODOLOGIA 

Nos materiais utilizados nesse artigo está um aero gerador de pequeno porte do tipo 
AirBreeze 3R LAND, com as seguintes características; 

Diâmetro do rotor: 1.17 m 
Peso: 5.9 kg 
Vento para início de geração: 2.68 m/s 
Potência nominal: 160 watts a 12.5 m/s (300 W pico) 
Tensão nominal: 12 V 
Controlador da turbina: Microprocessador regulador interno inteligente 
KW Hora por Mês: 40 kwh/mês a 5.5 m/s 
Vento limite: 49.2 m/s (177 km/h) 
Também foram utilizados um multímetro iCEL MD-6110, para verificar se o vento do local 

da instalação seria suficiente para atingir o valor nominal de tensão de 12V, tensão necessária 
para carregar as baterias estacionárias, do tipo DF300 C-100 30Ah, usadas principalmente para 
suprir as cargas em momentos de ventos fracos. Estas alimentam um inversor de frequência 
Samplex Power PST-305-12A, que por sua vez fornecerá à instalação a energia em corrente 
alternada necessária. 

A metodologia de pesquisa foi realizada em laboratório, em campo e principalmente 
através de dados preexistentes, tais como literaturas e artigos relacionados ao assunto proposto. 
Apesar de ter um foco de trabalho de campo, grande parte do trabalho foi realizada em escala 
laboratorial e consistiu em coletar dados existentes e compará-los com informações levantadas ao 
decorrer da pesquisa. 

Entre os principais pontos para coleta de dados, destacam-se; 

 Experiência laboratorial;

 Experiência em campo, no local da instalação;

 Estudo de viabilidade;

 Análise de dados pré-existentes da velocidade dos ventos da Estação Meteorológica
Automática localizada na Universidade Federal Rural do Semiárido.

Os dados de velocidade dos ventos, na cidade de Mossoró-RN, usados no trabalho para 
verificar a viabilidade da instalação do aero gerador, foram obtidos dos registros da torre 
anemométrica instalada nas dependências da UFERSA, onde foram consideradas as alturas de 
instalação dos anemômetros de dois e dez metros, Tabelas 1 e 2. 

Como objeto de teste, e simulando ventos no local proposto com a finalidade de instalar o 
equipamento, foi feita toda a montagem, que pode ser vista na Figura 2, para simular os ventos 
dentro do laboratório, assim foi utilizado um ventilador para fornecer uma velocidade em torno 
de máxima de 5 m/s, velocidade coerente com as medições feitas pela Estação Meteorológica 
citada a uma altura de 10m. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um estudo realizado na Estação Meteorológica Automática localizada na Universidade 
Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, à cerca de 1 km de distância do campus do IFRN, a 
respeito da velocidade e direção ventos na cidade, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 
2012, a uma altura de 2 e 10 metros, mostra que a velocidade média dos ventos tendem a 
aumentar no segundo semestre do ano. O uso desses dados na pesquisa se justifica pela 
proximidade entre o local onde foi instalado o aero gerador, nas instalações do campus do IFRN, e 
a UFERSA, assim pôde-se usar as informações com segurança. Nas Tabelas 1 e 2 observa-se os 
valores obtidos na pesquisa. 

Os valores de ambas as tabelas mostram resultados favoráveis para a instalação dos aero 
geradores na área desejada, já que os ventos são suficientes para atingir o valor nominal de 
tensão de 12V, necessários para carregar a bateria, e manter o pleno funcionamento do sistema 
de abastecimento via energia eólica. Para confirmar que os dados da referência poderiam ser 
usados nesse artigo, os pesquisadores foram à campo e montaram os equipamentos, configuração 
semelhante à Figura 1, e com o auxílio da instrumentação disponibilizada pela instituição, ficou 
provado que os valores dos ventos das Tabelas 1 e 2 são bem semelhantes aos extraídos em 
campo, para as mesmas alturas de instalação do equipamento. 

Pode-se inferir, a partir dos valores das Tabelas 1 e 2 e com a experiência realizada, que ao 
instalar-se os equipamentos de geração de energia a uma maior altitude, obtêm-se valores de 
tensões ainda mais elevados, devido à maior velocidade dos ventos, os quais possibilitariam um 
melhor aproveitamento do potencial energético disponível. 

Foi constatado uma boa performance no que tange a velocidade dos ventos, já em seu 
maior pico foi registrado um valor nominal de tensão de 14V, uma vez que a tensão necessária 
para a carga das baterias é de 12V. Portanto, devido aos ventos fortes e constantes, o ambiente 
do parque aquático se mostra satisfatório para ser equipado com os aero geradores, e para tornar 
a instalação autossuficiente em energia. 

Tabela 1: Variação da velocidade do vento a 10m de altura para o período de janeiro de 2006 a dezembro de 2012 
em Mossoró/RN. SOUSA, 2014. 

ANO Vel. média máx. 
10m (m.s-¹) MÊS Vel. média min. 

10m (m.s-¹) MÊS 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

4,43 
4,46 
4,64 
4,55 
4,39 
5,32 
4,42 
4,60 
4,65 
4,42 
4,13 
4,09 

Novembro 
Dezembro 
Outubro 
Outubro 

Dezembro 
Novembro 
Outubro 

Novembro 
Novembro 
Dezembro 
Novembro 
Dezembro 

1,93 
2,11 
1,72 
1,89 
2,33 
2,44 
1,97 
2,30 
2,01 
1,88 
2,11 
1,79 

Abril 
Abril 
Abril 

Março 
Junho 
Junho 
Abril 

Fevereiro 
Abril 

Junho 
Abril 
Abril 
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2012 4,38 Novembro 2,98 Abril 

Tabela 2: Variação da velocidade média do vento a 2m de altura para o período de janeiro de 2006 a dezembro de 
2012 em Mossoró/RN. SOUSA, 2014. 

ANO Vel. média máx. 
2m (m.s-¹) MÊS Vel. média máx. 

2m (m.s-¹) MÊS 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

3,03 
3,34 
3,31 
3,45 
3,39 
3,80 
3,31 
3,34 
3,41 
3,18 
2,97 
3,08 
3,37 

Novembro 
Dezembro 
Outubro 
Outubro 
Outubro 

Novembro 
Outubro 

Novembro 
Novembro 
Novembro 
Novembro 
Dezembro 
Novembro 

1,15 
1,32 
1,17 
1,04 
1,43 
1,58 
1,26 
1,19 
1,15 
1,05 
1,24 
1,04 
2,14 

Abril 
Abril 
Abril 

Março 
Fevereiro 

Junho 
Maio 
Maio 
Abril 

Junho 
Abril 
Maio 
Abril 

Figura 1. Esquema da montagem dos equipamentos, aero gerador, baterias, inversor de frequência e carga, em uma 
instalação convencional. CATÁLOGO DO FABRICANTE, 2015. 
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Figura 2- Sistema em funcionamento, montado em laboratório (Esquerda), e visão lateral do aero gerador (Direita). 
FONTE PRÓPRIA, 2014. 

5 CONCLUSÕES 

A substituição da energia elétrica da concessionária por uma energia gratuita, disponível e 
ilimitada é uma opção viável para suprir cargas com demandas não prioritárias, como por exemplo 
a iluminação e tomadas dos laboratórios do IFRN, campus Mossoró. 

Uma estimativa de economia de energia elétrica foi feita, baseada na instalação do aero 
gerador em alguns locais do Campus, como por exemplo, no parque aquático do campus. Os 
cálculos mostraram que, levando em consideração que a modalidade da conta de energia é Horo 
Sazonal Verde, e com um custo mensal de, em média, R$48.000, a instalação do equipamento 
traria uma economia no consumo energético anual de R$ 7258,22, valores referentes às 
luminárias da piscina. 

Estima-se que o custo de compra e instalação dos equipamentos será pago em 
aproximadamente 5 anos, já que haverá uma economia de energia, número que se torna baixo ao 
mensurar que o tempo de vida útil desses equipamentos é superior a 20 anos, possibilitando um 
retorno satisfatório sobre o investimento. 

A geração de energia eólica local só se faz viável devido às altas velocidades dos ventos, 
tanto no horário do dia como da noite, que segundo os dados coletados na UFERSA, são em média 
4,5 m/s, velocidade suficiente para gerar a tensão ideal no aero gerador e carregar as baterias, 
assim, fica bastante claro que o aero gerador tem capacidade de suprir a energia necessária para 
os devidos fins sem necessitar da energia da concessionária. 

A simulação feita em laboratório, com o uso de um ventilador, demonstra a praticidade do 
equipamento estudado e a eficácia de seu uso, já que na região estudada para a instalação da mini 
usina, os ventos são fortes e constantes. 

Uma das desvantagens da geração eólica é o período do dia em que os ventos estão com 
baixas velocidades, tornando a energia elétrica gerada menor. De acordo com os dados 
pesquisados, para velocidades dos ventos abaixo de 2,68 m/s, o equipamento não gera nenhuma 
potência elétrica útil, assim, para suprir essa imprevisibilidade, recomenda-se utilizar um banco de 
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baterias, onde essas serão carregadas com o excesso de energia e descarregadas nos períodos de 
baixos ventos. 

Como perspectivas futuras, visa-se ampliar a aplicação do projeto com energia eólica em 
outras áreas do instituto, de acordo com a disponibilidade e aquisição de novos equipamentos, 
com a finalidade de inserir na instalação elétrica energia oriunda de uma fonte renovável e 
produzida localmente. 
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GESTÃO DO USO DA ÁGUA NO SETOR MINERAL 
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RESUMO 

De maneira geral, a água é um recurso natural 

essencial à vida, de grande valor econômico, social e 

ambiental, e que está a ser escassa, devido a sua 

utilização em diversas atividades e setores, a exemplo 

da indústria da mineração. Tendo em vista a 

utilização da água nas atividades do setor mineral, 

este artigo tem como objetivo de identificar a gestão 

do uso e consumo desse bem natural. Abordando um 

estudo de caso do uso do reservatório da empresa de 

britagem de granito, conhecida como Britador Caicó 

(Dantas, Gurgel e Cia Ltda.), localizado na cidade de 

Caicó-Rn, analisando e avaliando a gestão da água a 

partir de dados levantados, obtendo uma conclusão, 

da maneira da utilização do uso e consumo da água, 

por ocasião de pesquisa bibliográfica em trabalhos já 

existentes com temas semelhantes e ate por uma 

pesquisa de campo realizada no Britador citado.  

PALAVRAS-CHAVE: Água, Britador, Mineração. 

WATER USE MANAGEMENT IN MINERAL SECTOR 
ABSTRACT 

In general, water is a natural resource essential to 
life, of great economic, social and environmental 
value, and being scarce, due to its use in various 
activities and sectors, such as the mining industry. In 
view of the use of water in the activities of the 
mining sector, this article aims to identify the 
management of the use and consumption of natural 
good. Addressing a case study of the use of granite 

crushing company's reservoir, known as Crusher 
Caicó (Dantas, Gurgel and Co. Ltd.), located in Caico -
RN, analyzing and evaluating the water management 
from data collected, obtaining a conclusion, the 
manner of use of the use and consumption of water, 
on the occasion of literature on existing work with 
similar themes and even by a field research 
conducted in the said crusher. 

KEY-WORDS: Water, crusher, Mining. 
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1 INTRODUÇÃO

A água é um bem natural de grande valor econômico, social e ambiental. É um recurso

natural essencial à vida, um bem necessário e precioso que está cada vez mais escassa, devido a 

sua utilização em varias atividades e diversos setores. A tendência é cada vez mais buscar meios 

para a sua exploração, estimando-se que 70% da superfície do planeta são constituídos de água. 

Sendo a maior parte dessa água salgada, somente 2,5% são de água doce e, desses 2,5%, quase 

98% estão congelados nas calotas polares, e escondidos em aquíferos. Isto quer dizer que grande 

parte da água disponível para consumo é mínima. E que vem gerando preocupações, devido à má 

gestão da utilização da água pela população nas varias atividades diárias, e os fatores climáticos, 

que está contribuindo para essa escassez.  

Como em diversas atividades e setores, a água é considerada um recurso importante e 

necessário para o desenvolvimento de uma mineração. Se, por um lado, a agua é um bem natural 

importante e necessário em diversas atividades e setores, por outro, é a origem de muitas 

preocupações. Devido à forma que se é utilizada, dando ênfase ao elevado consumo de água nas 

operações de peneiramento, eliminação da poeira de uma empresa de britagem, tendo como 

estudo de caso o Britador Caicó (Dantas, Gurgel e Cia Ltda.), que é uma empresa de britagem, que 

possui um reservatório de água, para a utilização do beneficiamento do granito. Assim, tendo 

como objetivo desse artigo abordar de maneira geral a gestão da água, que está cada vez mais 

escassa, e que está preocupando o mundo inteiro, e que devemos procurar solução para todos os 

setores e atividades diárias. Em caso especifico aborda-se a gestão da água na mineração, que é 

um dos setores que tem um grande consumo desse recurso natural. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A água é essencial para a sobrevivência e desenvolvimento de todos os seres vivos e a

natureza.  Importante no desenvolvimento de diversas atividades econômicas, como o 

abastecimento humano, como a hidratação do corpo humano, da necessidade higiênica diária e 

com todos os aspectos da civilização humana, abastecimento industrial, tendo como o setor 

mineral, que é o principio da indústria, metalúrgico, na geração de energia, na preservação da 

fauna e da flora, na agricultura e até mesmo no lazer.   
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Figura 1: A água e sua importância. 

A água é considerada um recurso importante e necessário para o desenvolvimento de uma 

mineração. O uso desse recurso natural está presente em todos os processos dessa área, 

começando pela a geologia, que tem suas aplicações nas etapas do ciclo hidrológico, perfuração 

de poços artesianos para extração de água subterrânea. No processo de lavra, que tem diversas 

etapas como o desmonte de rochas, carregamento e transporte de minério, drenagem da mina e 

em outras etapas que trabalham diretamente com água, como o abatimento de poeira em 

bancadas e nas vias de acesso e na lavra garimpeira. Já no processo de beneficiamento, a água 

está presente na etapa de fragmentação, no qual inclui o processo de britagem, nas etapas de 

classificação, peneiramento, concentração e separação solido/liquido.  
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Figura 2: Ciclo de operação do uso da água na mineração. 

Analisando um desses setores da indústria mineral, que no estudo de caso é o Britador 

Caicó, com um ciclo operacional de britagem que possui uma grande necessidade da utilização da 

água, causando um grande desperdício. Para isso, procura-se Obter soluções para esse problema 

gerado, assim, aplicando uma qualidade sustentável efetiva na gestão deste recurso, com base 

bibliográfica no livro aproveitamento de rejeito de pedreiras de Santo Antônio de Pádua- RJ, que 

faz parte das Series Rochas e Minerais Industriais, que relata o processo de britagem, tendo base 

também no documento: a gestão dos recursos hídricos e a mineração, publicado pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), que aborda a gestão da água e o setor mineral. E no Programa de Pós-

graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos: O impacto do uso e consumo de 

água na mineração sobre o bloco de energia assegurada em empreendimentos hidrogeradores: 

estudo de caso da pch bicas, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

3 METODOLOGIA
O estudo desenvolveu-se na empresa de mineração Dantas, Gurgel e Cia Ltda, mais

conhecida como Britador Caicó, localizado no município de Caicó-Rn. O principal método para a 

realização desse trabalho foi o de pesquisa bibliográfica em trabalhos já existentes com temas 

semelhantes. E uma pesquisa de campo já realizada.  Onde tivemos como estudo de caso o 

Britador Caicó (Dantas, Gurgel e Cia Ltda.) e o uso e consumo de água para obtenção do mineral 

beneficiado.  

2336



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 3: Localização da área de estudo a Mineração Dantas Gurgel & Cia Ltda. 

Os aspectos metodológicos da realização do estudo de caso foram os de levantamento e 

coletas de dados e referências bibliográficas (sites e livros) sobre o tema do artigo, pesquisa 

realizada no Britador Caicó, por meio de entrevista com o representante da empresa, obtendo 

levantamento de informações, e de observação simples na empresa visitada, localizada na cidade 

de Caicó-Rn. 

Figura 4: Reservatório de água do Britador Caicó. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os produtos (brita, pó de pedra e pré-moldados) oferecidos pelo Britador Caicó são

quebrados mecanicamente. Dispondo no mercado produtos de qualidade para a construção civil, 

O tipo de brita é classificado pelo diâmetro dos fragmentos. A lavra de brita é feita a céu aberto, 

em meia encosta, e as operações se iniciam com a execução do plano de fogo para desmonte 

primário (perfuração + detonação por explosivos), que fragmenta cada trecho das bancadas da 

frente de lavra. A classificação por diâmetros nominais é feita em peneiras, que tem a utilização 

do reservatório de água, que se utiliza nas necessidades dos processos de peneiramento, 

eliminação da poeira, para que se obtenha a qualidade excelente do minério. 

Figura 5: Processo de Britagem do Britador Caicó. 

Ao analisar a mina a céu aberto de granito durante processo operacional de britagem, 

destaca-se a gestão da água no britador, devido a seu elevado consumo de água nos processos 

citado a cima. Que acaba consumindo muita água, e até mesmo desperdiçando, sem ter um 

retorno sustentável desse bem natural, que está a ser escasso. 

Com isso, procuramos alguma maneira pra solucionar essa má gestão da água ocasionada 

pelo processo de britagem de granito, na cidade de Caicó, que é a utilização de métodos, como a 

reutilização de toda a água envolvida no processo de britagem, por meios de drenagem da água, 

aplicando tecnologias adequadas. Outro método é o de prevenção, correção e tratamentos ativos 

e passivos. Assim, passando a obter um controle do uso das águas no setor mineral.  

5 CONCLUSÃO
Sabe-se que a água está a ser escassa, com isso gera uma preocupação, pois é um recurso

de necessidade em todas as áreas, atividades e setores, inclusive o da mineração. Com isso, cabe a 
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todos procurar melhorias e soluções para que reduza essa escassez. E na mineração, como estudo 

de caso do Britador Caicó, no processo de britagem de granito usa-se água, que tem um elevado 

consumo desse recurso, gerando um grande desperdício. Com isso, buscamos algumas soluções 

para o controle do uso e desperdício, que é o método de reutilização de toda água envolvida no 

processo de britagem. 

Portanto, devemos preservar cada vez mais, buscando métodos como reutilização e entre 

outros. Amenizando cada vez mais essa escassez desse recurso natural que é precioso para todas 

as pessoas, atividades e setores. 
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PROPOSTA PARA VERIFICAÇÃO DE UM MODELO MATEMÁTICO UTILIZANDO
COMPONENTES ELETRÔNICOS E MICROCONTROLADOR

RESUMO 

Neste trabalho a placa Arduino foi empregada na
tarefa de verificação de um modelo matemático, sem
a necessidade de implementação real do sistema. Um
circuito eletrônico foi montado em protoboard para
simulação de uma planta de nível de primeira ordem.
As leituras realizadas, com esse circuito, foram
enviadas pela porta serial para um software
específicocom o objetivo deproduzir gráficos em
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PROPOSAL FOR VERIFICATION OF A MATHEMATICAL MODEL USING
ELECTRONIC COMPONENTS AND MICROCONTROLLER

ABSTRACT 

In this work the Arduino board was employed in the
task of verification of the mathematical model,
without need real implementation of system. A
electronic circuit was mounted in breadboard for
simulation of the level plant of first order.The
measures acquired, with this circuit, were sent by
serial port for specific software with the objective to
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1

Neste trabalho a placa Arduino foi empregada na 
tarefa de verificação de um modelo matemático, sem 
a necessidade de implementação real do sistema. Um 
circuito eletrônico foi montado em protoboard para 
simulação de uma planta de nível de primeira ordem. 

leituras realizadas, com esse circuito, foram 
enviadas pela porta serial para um software 
específicocom o objetivo deproduzir gráficos em 

tempo real. Os gráficos de resposta no tempo
mostram uma boa aproximação entre as curvas
experimentais e a curva teórica do modelo escolhido.
Os resultados obtidos comprovam a possibilidade de
utilizar componentes eletrônicos e microcontrolador
para verificação de modelos matemáticos, que
representam processos físicos reais.
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In this work the Arduino board was employed in the 
task of verification of the mathematical model, 
without need real implementation of system. A 
electronic circuit was mounted in breadboard for 
simulation of the level plant of first order.The 

ired, with this circuit, were sent by 
serial port for specific software with the objective to 

make graphics in real time.The time response
graphics show a very good approximation between
experimentals curves and of model curve chosen. The
results obtained show the possibility of using
electronic components and microcontroller for
verification of mathematicals models, which
represent real physics process. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização da plataforma

principalmente, nas áreas de robótica e sistemas embarcados. Razões para isso são: preço baixo,

programação simples e fácil manuseio.

Dentro dessas áreas de aplicação para a placa Arduino, uma tarefa fundamental é a de

aquisição de dados. Esta permite aos sistemas digitais em geral captar dados de sensores,

digitalizá-los e, por fim, apresenta

de decisão com base nos valores obtidos na aquisição de dados.

Outra possibilidade é aplicar o Arduino como ferramenta auxiliar no ensino de Sistemas de

Controle, no papel de verificação de modelos matemáticos de process

planta de nível, vazão, temperatura, etc.

Este trabalho tem por objetivo apresentar a placa Arduino realizando a tarefa de aquisição

de dados para verificação de um modelo matemático.

tanques acoplados. Este processo foi modelado para obtenção de uma equação diferencial, que o

representasse. Com base nessa equação foi possível obter os parâmetros para determinação dos

componentes a serem utilizados na montagem de um circuito

componentes como amplificadores operacionais, resistores e capacitores

protoboard para simulação da citada

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Plataforma Arduino 

oftware flexíveis e fáceis de usar. Sendo destinada aos artistas,

pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.

com

o em suas entradas sinais dos mais variados tipos de sensores e

meio do acionamento de luzes, motores ou outros atuadores.

hido o

r USB para conexão com um microcomputador, conector jack 4

mação simples, preço baixo e fácil manuseio.

lados

A planta a ser modelada é a do Tanque 1 (superior) identificado por

sistema de tanques acoplados, conforme a

Instit
d

I Se
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A utilização da plataforma open source Arduino vem ganhando muitos adeptos,

principalmente, nas áreas de robótica e sistemas embarcados. Razões para isso são: preço baixo,

fácil manuseio. 

Dentro dessas áreas de aplicação para a placa Arduino, uma tarefa fundamental é a de

aquisição de dados. Esta permite aos sistemas digitais em geral captar dados de sensores,

los e, por fim, apresenta-los na forma de gráficos ou tabelas. Ou ainda, realizar tomada

de decisão com base nos valores obtidos na aquisição de dados. 

Outra possibilidade é aplicar o Arduino como ferramenta auxiliar no ensino de Sistemas de

Controle, no papel de verificação de modelos matemáticos de processos físicos reais, como uma

planta de nível, vazão, temperatura, etc. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a placa Arduino realizando a tarefa de aquisição

de dados para verificação de um modelo matemático. O sistema escolhido para testes foi

ues acoplados. Este processo foi modelado para obtenção de uma equação diferencial, que o

representasse. Com base nessa equação foi possível obter os parâmetros para determinação dos

componentes a serem utilizados na montagem de um circuito eletrônico. 

amplificadores operacionais, resistores e capacitores, 

citada planta de tanques acoplados. 

 

gem

sourcebaseada em hardware e estinada aos artistas,

designers, hobbistas ou qualqu ientes interativos.

A placa Arduino Uno t ode interagir com o

recebe s tipos de sensores e

sua vizinhança p outros atuadores.

foi esc ção de dados,

seguintes razões: possui conec ador, conector jack 4

para alimentação externa, pro .

Sistema de Tanques Ac2.2 Sistema de Tanques Acopoplados 

modelada é a do Tanque 1 (superior) identificado por

, conforme a Figura 1. 

Arduino vem ganhando muitos adeptos, 

principalmente, nas áreas de robótica e sistemas embarcados. Razões para isso são: preço baixo, 

Dentro dessas áreas de aplicação para a placa Arduino, uma tarefa fundamental é a de 

aquisição de dados. Esta permite aos sistemas digitais em geral captar dados de sensores, 

tabelas. Ou ainda, realizar tomada 

Outra possibilidade é aplicar o Arduino como ferramenta auxiliar no ensino de Sistemas de 

os físicos reais, como uma 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a placa Arduino realizando a tarefa de aquisição 

O sistema escolhido para testes foi o de 

ues acoplados. Este processo foi modelado para obtenção de uma equação diferencial, que o 

representasse. Com base nessa equação foi possível obter os parâmetros para determinação dos 

. Este, fazendo uso de 

, foi montado em um 

Arduino é uma plataforma de prototip

sourcebaseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Sendo

designers, hobbistas ou qualquer pessoa interessada em criar objetos ou a

e

recebendo em suas entradas sinais dos mais varia

sua vizinhança por meio do acionamento de luzes, motores o

para aqui

seguintes razões: possui conector USB para conexão com um microcomp

para alimentação externa, programação simples, preço baixo e fácil manuse

Para Banzi et.al (2006) oo Arduino é uma plataforma de prototipaagem eletrônica 

open sourcebaseada em hardware e  ssoftware flexíveis e fáceis de usar. Sendo ddestinada aos 

artistas, designers, hobbistas ou qualqueerr pessoa interessada em criar objetos ou ammbbientes 

interativos. 

A placa Arduino Uno temem como dimensões 6,8 x 5,5 x 1,0 cm e ppode interagir 

com o ambiente ao ser redor, recebendndo em suas entradas sinais dos mais variad doos tipos de 

sensores e pode pertubar sua vizinhança poror meio do acionamento de luzes, motores ouu 

outros atuadores. 

Neste trabalho foi escoollhido o modelo Arduino Uno, para aquissiição de dados, 

pelas seguintes razões: possui conect toor USB para conexão com um microcompu uttador, 

conector jack 4 para alimentação externa, programação simples, preço baixo e fácil manuseiioo. 

modelada é a do Tanque 1 (superior) identificado por ��. Ele compõe um
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Figura 1

Para Souza (2006) a variação do nível no Tanque 1 pode ser determinada pela

��� � � ���� �2
�� � ��� ∙ ��
onde: ��� é a variação do nível no Tanque 1,

área da base do Tanque 1, 
 é a aceleração da gravidade,

da bomba d’água e �� é a tensão aplicada na bomba.

Por fim, uma linearização por Taylor

obtida a Equação (2). 

��� � � ���� � 
2��� �� � ��� ∙ ��

A Equação (2) representa o modelo matemático para o controle de nível somente do

Tanque 1. 

Os valores adotados para os parâmetros estão descritos na

Parâmetros

Substituindo os valores da

��� � �0,0656 ∙ �� � 0,2964 ∙ ��
Aplicando a transformada de Laplace na

transferência para L�, conforme a

I

I

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Figura 1. Sistema de Tanques Acoplados.

a variação do nível no Tanque 1 pode ser determinada pela

é a variação do nível no Tanque 1, �� é a área do orifício de saída do Tanque 1,

é a aceleração da gravidade, �� é a altura do nível,

é a tensão aplicada na bomba.

Por fim, uma linearização por Taylor foi realizada em torno do ponto de operação

representa o modelo matemático para o controle de nível somente do

Os valores adotados para os parâmetros estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros Adotados. 

Parâmetros Valores �� 15,518 ��² �� 0,178 ��² ��� 15 �� � 4,6 ��³/# ∙ � 
 981 ��/#² 

Substituindo os valores da Tabela 1 na Equação (2), permitiu obter a Equação (3)

Aplicando a transformada de Laplace na Equação (3), foi possível

, conforme a Equação (4).

a variação do nível no Tanque 1 pode ser determinada pela Equação (1). 

(1) 

é a área do orifício de saída do Tanque 1, �� é a

é a altura do nível, � é a constante

em torno do ponto de operação ��� e foi

(2) 

representa o modelo matemático para o controle de nível somente do 

Equação (3). 

(3) 

foi possível obter a função de 
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��$#%��$#% � 0,2964# � 0,0656
A Equação (4) representa a função de transferência

notar que se trata de um sistema estável (T � 1/0,0656 � 15,2 #, o valor de regime permanente para uma entrada em degrau unitário é

igual a ��$t � ∞% � 0,2964/0,0656
de tempo igual a 5 ∙ σ � 5 ∙ 15,2

Para uma visualização da resposta da planta em malha aberta ao sinal do tipo degrau

unitário foi produzido o gráfico apresentado na

Figura 2. Resposta em Malha Aberta ao Degrau Unitário.

Ainda na Figura 2 tem-se em destaque o valor de

que representa 99,36% do valor final em regime permanente.

2.3 Computação Analógica 

Segundo Ogata (2000, p. 48)

mecânicos, biológicos etc., pode ser descrita em termos de equações diferencias.

Para resolver equações diferenciais simples usando computadores analógicos é necessário

que conectemos três tipos de circuitos com amp

amplificadores somadores e amplificadores inversores/não

negativo/positivo (Alexander & Sadiku 2003)

Neste projeto a equação diferencial que representa a variação do nível de líquido no

Tanque 1 é dada pela Equação (3)

componentes eletrônicos como amplificad

Figura 3. 
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representa a função de transferência em malha aberta para

que se trata de um sistema estável (pólo � � 0,0656) com constante de tempo igual a

o valor de regime permanente para uma entrada em degrau unitário é0656 � 4,52 �� e um transitório com duração de cinco constantes2 � 76 #.

ção da resposta da planta em malha aberta ao sinal do tipo degrau

o gráfico apresentado na Figura 2.

. Resposta em Malha Aberta ao Degrau Unitário. 

se em destaque o valor de �� � 4,491 �� no tempo de

do valor final em regime permanente. 

(2000, p. 48) a dinâmica de muitos sistemas, sejam eles, elétricos,

mecânicos, biológicos etc., pode ser descrita em termos de equações diferencias.

esolver equações diferenciais simples usando computadores analógicos é necessário

que conectemos três tipos de circuitos com amp-ops em cascata: circuitos integradores,

amplificadores somadores e amplificadores inversores/não-inversores para escalonamento

Sadiku 2003). 

Neste projeto a equação diferencial que representa a variação do nível de líquido no

Equação (3) e esta pode ser representada por um circuito contendo

componentes eletrônicos como amplificadores operacionais, resistores e capacitores, con

(4) 

malha aberta para ��. É possível

) com constante de tempo igual a 

o valor de regime permanente para uma entrada em degrau unitário é 

e um transitório com duração de cinco constantes 

ção da resposta da planta em malha aberta ao sinal do tipo degrau 

no tempo de . � 76 # 

a dinâmica de muitos sistemas, sejam eles, elétricos, 

mecânicos, biológicos etc., pode ser descrita em termos de equações diferencias. 

esolver equações diferenciais simples usando computadores analógicos é necessário 

ops em cascata: circuitos integradores, 

inversores para escalonamento 

Neste projeto a equação diferencial que representa a variação do nível de líquido no 

e esta pode ser representada por um circuito contendo 

ores operacionais, resistores e capacitores, conforme a 
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Figura 3. Esquema Elétrico para Simulação do Nível no Tanque 1.

Para o cálculo dos elementos constituintes do circuito/ � 10 01, com isso foi obtido 23 � 1.524 56 ≅ 1,5 86. E o último resistor foi

inversor. 

2.4 Montagem do Circuito 

Para montagem do circuito da

LM741, um capacitor eletrolítico de

potenciômetros em série para obter a resistência de

terceiro potenciômetro forneceu a resistência d

placa Arduino. 

Figura 4. Montagem em

Na sequência, o Arduino foi programado para produzir um sinal de entrada1 �9:   de maneira a reproduzir um degrau unitário. Em seguida, o Arduino procedeu a leitura do

sinal analógico produzido pelo circuito. Esse sinal foi impresso na porta serial com o objetivo de

enviá-lo para um software específico, e este produziu um gráfico de

I
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. Esquema Elétrico para Simulação do Nível no Tanque 1.

Para o cálculo dos elementos constituintes do circuito foi escolhido um valor de capacitor

 os seguintes valores de resistores 2� � 337
E o último resistor foi 2; � 10 56, para a montagem do amplificador

Para montagem do circuito da Figura 4 foi utilizado dois amplificad

LM741, um capacitor eletrolítico de 10 01, e três potenciômetros de 1 86
potenciômetros em série para obter a resistência de 1,5 86 na realimentação do sinal

terceiro potenciômetro forneceu a resistência de 330 56 para a entrada do sinal de

. Montagem em Protoboard do Circuito Proposto. 

Na sequência, o Arduino foi programado para produzir um sinal de entrada

de maneira a reproduzir um degrau unitário. Em seguida, o Arduino procedeu a leitura do

sinal analógico produzido pelo circuito. Esse sinal foi impresso na porta serial com o objetivo de

específico, e este produziu um gráfico de Nível versus

. Esquema Elétrico para Simulação do Nível no Tanque 1. 

um valor de capacitor 337,38 56 ≅ 330 56 e

, para a montagem do amplificador

dois amplificadores operacionais 86. Ligou-se dois desses 

na realimentação do sinal ���. E o

para a entrada do sinal de V=, vindo da

Na sequência, o Arduino foi programado para produzir um sinal de entrada �� no valor de

de maneira a reproduzir um degrau unitário. Em seguida, o Arduino procedeu a leitura do

sinal analógico produzido pelo circuito. Esse sinal foi impresso na porta serial com o objetivo de 

versus Tempo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para comprovação do sistema proposto

utilizando o circuito eletrônico apresentado anteriormente

comportaram-se como esperado, curva

Figura 

A Figura 6 apresenta um comparativo entre a curva teórica

curvas experimentais obtidas com a utilização do circuito proposto apresentadas na

Figura 6. Comparativo entre as

Observou-se uma boa aproximação entre as duas curvas até aproximadamente

desse tempo ocorreu um pequeno distanciamento das curvas experimentais da curva teórica, com

valor final de aproximadamente 

final esperado de 4,52 ��. Confirmando

final da verificação. 
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ÕES 

ara comprovação do sistema proposto foram realizadas duas aquisições de dados

eletrônico apresentado anteriormente, conforme Figura

como esperado, curvas de primeira ordem. 

Figura 5. Resposta do no Tempo ao Degrau Unitário.

apresenta um comparativo entre a curva teórica dada pela

obtidas com a utilização do circuito proposto apresentadas na

. Comparativo entre as Curvas Teórica e Experimentais. 

se uma boa aproximação entre as duas curvas até aproximadamente

desse tempo ocorreu um pequeno distanciamento das curvas experimentais da curva teórica, com

valor final de aproximadamente 4,7 ��, o que produziu um erro de 3,98 %
. Confirmando-se, assim, uma boa aproximação de valores para o trecho

duas aquisições de dados 

Figura 5. Tais curvas

dada pela Figura 2 e as duas 

obtidas com a utilização do circuito proposto apresentadas na Figura 5. 

 

se uma boa aproximação entre as duas curvas até aproximadamente 90 #. Acima 

desse tempo ocorreu um pequeno distanciamento das curvas experimentais da curva teórica, com % em realação ao valor 

se, assim, uma boa aproximação de valores para o trecho 
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4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a placa Arduino numa proposta de verificação de um

modelo matemático. Os resultados obtidos com um circuito eletrônico comprovam que é possível

verificar um modelo sem a necessidade da implementação real do sistema.

percebe-se a viabilidade de montagem

Foi montado um circuito para simulação de uma planta de nível e com ele foi verificado uma boa

aproximação de valores com a curva te

sucesso da verificação proposta. 
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resultados obtidos com um circuito eletrônico comprovam que é possível

verificar um modelo sem a necessidade da implementação real do sistema.

se a viabilidade de montagem do circuito em protoboard e com isso proceder mais testes.

oi montado um circuito para simulação de uma planta de nível e com ele foi verificado uma boa

aproximação de valores com a curva teórica do processo em estudo, comprovando, assim, o
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICO-ENERGÉTICAS 
COMO BASE DE APOIO PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DE UMA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA 

E. V. F. Morais1, L. G. F. M. Medeiros2, J. M. Bezerra3

e-mail: eduardavaleria_@hotmail.com
1
; e-mail: larayasser@hotmail.com

2
; e-mail: joaobezerra@ifrn.edu.br

3

RESUMO 

O presente estudo objetiva apresentar a análise da 
influência das variáveis sócio-econômico-energéticas 
na elaboração de um planejamento energético, 
fazendo referência sobre o efeito do uso de variáveis 
locais na elaboração de um planejamento energético, 
que atenda as suas reais necessidades evitando o 
dimensionamento excessivo ou insuficiente no 
desenvolvimento da matriz energética local, 
comprometendo assim, o crescimento de uma 
comunidade quilombola, agravando as dificuldades 
enfrentadas pelos afrodescendentes, na sociedade. 
Para tanto, aplicou-se um questionário de 

identificação na comunidade quilombola Pêga, 
situada em Portalegre/RN, no intuito de sintetizar os 
dados e informações coletadas, traçando um perfil da 
comunidade, que sirva de base para analisar a 
influência dos dados locais no desenvolvimento 
energético, social e cultural da região. Por fim, se 
conclui propondo alternativas e encaminhamentos 
para promover o desenvolvimento e melhoria da 
qualidade de vida das comunidades quilombolas 
vinculadas as suas necessidades energéticas presente 
e futuras, com detrimentos a comunidade alvo, Pêga.

PALAVRAS-CHAVE: análise, variáveis, quilombolas, planejamento, energia. 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VARIABLE SOCIO-ECONOMIC AND ENERGY 
AS SUPPORT BASE FOR ENERGY PLANNING OF A COMMUNITY QUILOMBOLA 
ABSTRACT 
This study aims to present the analysis of the 
influence of socio-economic and energy variables in 
designing an energy planning, making reference to 
the effect of the use of local variables in the 
preparation of an energy plan that meets their real 
needs avoiding excessive sizing or insufficient 
development of local energy sources, compromising 
thus the growth of a maroon community, 
exacerbating the difficulties faced by Afro-
descendants in society. Therefore, we applied an 
identification questionnaire in maroon community 

Pêga, located in Portalegre / RN, in order to 
synthesize the data and information collected by 
tracing a community profile, which will serve as a 
basis for analyzing the influence of local data on 
development energy, social and cultural life of the 
region. Finally, it concludes by proposing alternatives 
and referrals to promote development and improve 
the quality of life of quilombo communities linked 
their present and future energy needs, with 
detriment to target community, Pêga. 

KEY-WORDS: analysis of local variables, energy planning, Quilombo communities. 
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1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NA MATRIZ ENERGÉTICA
Energia é um termo que deriva do grego "ergos" cujo significado original é trabalho. Na 

Física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou 
movimento. Atualmente, o consumo desta tem se pronunciado de forma indispensável à 
sociedade, tudo a nossa volta é gerado por alguma fonte energética que pode ser derivada de 
petróleo, álcool, lenha etc., para a produção de algum tipo de energia útil (mecânica, elétrica, 
química, entre outros tipos).  

Desta forma, o consumo energético, bem como sua produção, não pode ser dado de 
qualquer forma, é necessário que se tenha um controle precavido, que vise, em longo prazo, às 
relações de demanda e oferta energéticas, evitando, assim, a geração de futuros problemas 
econômicos e de sustentabilidade. Para isso, faz-se uso do planejamento energético. Portanto, a 
energia elétrica desempenha um papel fundamental na transformação da sociedade e como mola 
impulsora do desenvolvimento da humanidade.  

O planejamento energético apresenta um elevado grau de utilidade. Pelo lado da oferta 
de energia, ele permite identificar as fontes energéticas mais adequadas em termos 
tecnológico, econômico, social e ambiental para atender as demandas da sociedade. Pelo 
lado da demanda, ele permite identificar as tecnologias de uso final capazes de tornar 

mais eficiente e racional o uso das fontes de energia. (SILVA; BERMANN, 2002, 
p.02).

Para se desenvolver um planejamento energético de uma região, é essencial que se tenha 
um conhecimento atual de todos os aspectos (sociais, ambientais, econômicos, culturais e 
energéticos) da localidade. Para isso, há diversos recursos de identificação destas variáveis, um 
desses mecanismos de busca são os questionários de identificação, elaborados de forma 
estratégica e direcionados a um público alvo, sendo aplicados em pesquisa de campo local.  

Nesta perspectiva, o referido trabalho objetiva realizar uma análise de um questionamento 
que permite diagnosticar a realidade da região quilombola da cidade de Portalegre, Rio Grande do 
Norte. Visa-se, com isso, à análise de como as variáveis dessa região influenciam em um 
planejamento energético, seguindo uma metodologia direcionada para a análise da influência das 
demandas locais no planejamento energético de pequenas comunidades, com uma visão aplicada 
a comunidades quilombolas, com suas dificuldades e potencialidades. 

2 IMPACTO DAS VARIÁVEIS LOCAIS NO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

Ao se elaborar qualquer tipo de planejamento, é essencial que antes de sua preparação 
haja um estudo profundo acerca das variáveis do objeto a ser planejado.  

O processo de planejar envolve um modo de pensar que corresponde a questionamentos 
sobre: o que fazer, como, quando, quanto, para quem, por que, por quem e onde. Dele 
resulta um plano estratégico, ou seja, conjunto flexível de informações consolidadas, que 
serve de referência e guia para a ação organizacional, podendo ser considerado como uma 

bússola para os membros da organização. (SILVA, 2008, p. 02). 
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Em um planejamento energético, por exemplo, não se pode determinar com clareza a 
quantidade de energia que será usada por uma determinada área, sem que existam excessos ou 
escassez, antes de observar os diversos aspectos que variam de região para região e influenciam 
diretamente na composição do planejamento. Essas variâncias que existem de formas distintas de 
um lugar para o outro excluem, portanto, a possibilidade de utilizar-se de um mesmo 
planejamento para outras áreas. Quer dizer, se pelo menos uma dessas variáveis for alterada todo 
o planejamento é afetado.

A posse de eletrodomésticos por habitantes, a renda familiar, as atividades produtivas e 
seus hábitos de consumo são fatores que afetam diretamente o consumo energético da 
comunidade. Outro aspecto de considerável influência é a disponibilidade de fontes energéticas 
locais, principalmente, as fontes renováveis de energia, que promovem o desenvolvimento 
sustentável de forma a utilizar-se da matéria-prima disponível, convertendo-a em formas de 
energia que possam ser utilizadas na região. Isso mantém a relação custo x benefício dentro de 
patamares considerados aceitáveis. 

Percebe-se, também, que as questões políticas locais, se não forem justas e 
tecnicamente direcionadas, interferem de forma direta no planejamento energético, social, 
econômico e cultural, tendenciando à aplicação dos programas de atendimento a pequenas 
comunidades, tais como: o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 
(PRODEEM) que, a partir da 2005, se integrou ao Programa Luz para Todos (MONTEIRO, 2008); Luz 
no Campo que, segundo Brito Neto (2006), teve como objetivo incrementar a eletrificação rural, 
com o intuito de reduzir a migração do campo para os centros urbanos e intensificar as atividades 
rurais; o Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia (PROINFA); Luz para todos etc.  

Adicionalmente, podemos acrescentar os programas voltados para a agricultura familiar, 
tais como: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – CONAB (Companhia Nacional de 
Abastecimento). E, em relação às comunidades quilombolas, a situação pode ser potencializada 
pelo não uso e/ou interesse de utilizarem-se os benefícios advindos de programas específicos, 
como o Brasil Quilombola, programa este instituído pelo Governo Federal para beneficiar as 
comunidades quilombolas brasileiras. 

3  DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DAS MINORIAS
ÉTNICAS

Para se fazer um planejamento, deve-se a princípio realizar um levantamento das variáveis 
locais, para a construção de um diagnóstico que, ao ser analisado, retrate a situação atual de 
desenvolvimento e sirva de base para a elaboração de um plano sustentável de energia. 

Logo, considerando a região dilema deste artigo como sendo uma comunidade quilombola, 
o fator das dificuldades no desenvolvimento socioeconômico das minorias étnicas entra como
sendo uma variável de peso, pois limita as condições de planejamento, frente a um forte
preconceito que ainda permeia a localidade.
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[...] Desde o início da colonização no Brasil muitas destas comunidades sofreram um 
processo de desorganização social e cultural que foi reforçado com a modernização 
agrícola. A intolerância, o preconceito e a discriminação são alguns exemplos de ações 
veladas pela sociedade brasileira para desestruturar as comunidades tradicionais, 
principalmente as comunidades negras rurais. Estas comunidades, também conhecidas 
atualmente como Comunidades Remanescentes de Quilombos, tiveram origem de 
agrupamentos negros que viviam em áreas periféricas ou em pequenas glebas doadas ou 

até compradas de seus antigos senhores no período formal da pós-abolição. (PEREIRA; 
DELWING; POTÁSSIO, 2007, p. 336). 

Sabe-se que, quando comparado ao passado, o Brasil, de modo geral, evoluiu bastante no 
quesito do preconceito. Antigamente, segundo relatos de alguns moradores da comunidade, os 
negros não podiam sequer frequentar os mesmos lugares que brancos e, caso isto ocorresse, eram 
humilhados e fortemente reprimidos com brutalidade física. 

Hoje em dia, os negros são amparados pela Constituição brasileira, e isto lhes assegura um 
lugar social, perante a lei, de igualdade para com os outros grupos da sociedade. Porém, 
infelizmente, em se tratando de termos práticos e locais, eles ainda não estão isentos de atitudes 
preconceituosas, que abalizam o seu desenvolvimento socioeconômico, impondo-lhes dificuldades 
em estabelecer grandes relações comerciais, oportunidades de progresso em atividades 
interdependentes locais, como serviços básicos de saúde, educação, vendas etc. 

De acordo com Dieese (2001, p. 127-128 apud TOMÉ, 2004, p. 03), 

 [...] o mercado de trabalho é uma das esferas em que se distingue com mais clareza a 
eficiência dos mecanismos discriminatórios no Brasil, assim como seu modo sutil de 
operar. Pois, ocultado por fatores aparentemente objetivos, derivados de novas e 
tradicionais exigências produtivas, velhas questões permanecem: os indivíduos negros 
estão sujeitos mais ao desemprego, permanecem mais tempo nesta situação e, quando 
têm trabalho, lhe são reservados postos de trabalho de menor qualidade, status e 
remuneração [...]. (DIEESE, 2001, p. 127-128 apud TOMÉ, 2004, p. 03) 

Sendo assim, é de suma importância que informações acerca das dificuldades vivenciadas 
pela comunidade sejam levadas em consideração na elaboração de um projeto que possa 
minimizar a “lógica” dessa estrutura social e suas contradições, que ferem a dignidade humana e 
contribuem para perpetuar as injustiças sociais. 

4  CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PÊGA – PORTALEGRE/RN

Visando caracterizar a comunidade quilombola do sítio Pêga, devidamente cadastrada pela 
Fundação Palmares, situada aproximadamente a 4 km do município de Portalegre, no Estado do 
Rio Grande do Norte, desenvolveu-se um questionário estratégico para estudo e levantamento de 
dados socioeconômicos e potenciais energéticos disponíveis na localidade, aplicado na 
comunidade, com os resultados citados a seguir: 
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A comunidade conta com cerca de 50 residências, tendo em média de 1 a 4 pessoas por 
domicílio, totalizando aproximadamente 100 habitantes. Possui um posto de saúde que conta 
apenas com o trabalho dos agentes de saúde (não há médicos) que desempenham ações básicas, 
como o tratamento das caixas d’agua, visitas aos lares etc. Quanto à educação, dispõem somente 
da educação básica, há apenas uma creche no sítio Pêga. As outras categorias de ensino 
(fundamental e médio) ficam por conta do município. Há ônibus para transportar as crianças e os 
adolescentes até as escolas na cidade. 

 Abastecimento de água:

O sítio Pêga possui água encanada, com um abastecimento residencial de três dias por 
semana, advindo de um sistema de bombeamento (bomba de 10 CV, duas caixas de água com 
capacidade total de 36 mil litros, extensão de 1000 m de cano 75 mm), para vencer um desnível de 
aproximadamente 30 m existente entre a fonte e os reservatórios de água de um açude situado 
acerca de 1 km das casas quilombolas. O mesmo sistema ainda abastece outra comunidade 
vizinha, a de São Tomás.  

Quando a água chega às caixas, é distribuída para Pêga e São Tomás. Cada família da 
comunidade Pêga paga uma taxa mensal de R$ 12,00 para manutenção do serviço e a Prefeitura 
Municipal responsabiliza-se pelo pagamento da energia consumida pela bomba (em média, R$ 
400,00 mensais). Recentemente, está sendo implantado um sistema de cisternas de calçadão e 
enxurrada para irrigação, possibilitando que o beneficiado produza hortaliças, legumes e 
mantenha animais de pequeno porte. 

 Cultura:

No que diz respeito ao aspecto cultural, a comunidade tem uma vasta e rica tradição, e 
procura a todo custo mantê-la viva. A dança de São Gonçalo e a coroação de Nossa Senhora são 
costumes sempre evidenciados, sendo o primeiro solicitado durante várias vezes ao ano e o último 
ocorrendo sempre no final do mês de maio. Havia também a produção artesanal de rendas de 
bilro, que foi abandonada devido à falta de incentivos. 

 Salão Comunitário:

Na comunidade, há um salão construído pela Igreja Católica, que serve de sede para 
diversas atividades, tais como: os ensaios da dança de São Gonçalo (marco cultural da região), 
reuniões com a Assistência Social da cidade (que ocorrem de 15 em 15 dias), encontros da 
associação do Pêga, missas etc. Para que essas atividades sejam desenvolvidas, é necessário que 
haja certa demanda de energia, pois no salão há: 01 caixa de som, 01 microfone, 01 gelágua e 
iluminação. Durante as reuniões da assistência, recebe 01 data show e 01 notebook que resulta 
em uma conta mensal de, em média, R$ 50,00, que é paga pela comunidade. 

 Habitantes, residências, escolas, saúde:

2351



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

As principais fontes de renda são as aposentadorias, as tradições culturais, como a dança 
de São Gonçalo, a coroação de Nossa Senhora e, por fim, a agricultura de subsistência, em que os 
produtos mais explorados são hortas de cheiro-verde e pimentões (vendidos na cidade), feijão, 
milho, mandioca, pinha e caju, de acordo com a época do ano e disponibilidade de água. Lucram, 
ainda, com a produção de farinha em pequenos engenhos locais, bastante reduzida em função da 
dificuldade da venda do produto no mercado local e/ou regional. Outra atividade que contribui 
com a renda de alguns habitantes do Pêga é a criação de animais, principalmente a criação de um 
pequeno lote de gado para a venda de leite, que enfrenta também dificuldades com a escassez de 
água e custo da alimentação dos animais. De uma forma geral, a renda média familiar situa-se em 
torno de um salário mínimo mensal. 

 Consumo Energético/Posse de Eletrodomésticos:

O consumo energético da comunidade é relativamente baixo, considerando que cada casa 
possui, em média: iluminação, 01 geladeira, 01 televisão, 01 liquidificador, 01 ventilador, 01 ferro 
elétrico, 01 fogão (a maioria a gás), 01 rádio, carregadores de celular etc. A conta de energia 
mensal fica em torno de R$ 30,00 a R$ 40,00. Deve-se considerar que, em caso de falta de energia, 
fazem uso de lamparinas, velas etc. Outro gasto energético que as famílias têm é com transportes. 
No Pêga, o que predomina são motos, aproximadamente 45 e apenas 02 carros. 

 Fontes de Energia Disponíveis:

Esta comunidade Quilombola encontra-se em uma região bastante propícia para o uso da 

energia solar, entre 6,30 e 6,65 kWh/m2, segundo Pereira et al (2006), além da possibilidade de 
uso do biogás para pequenas aplicações. 

5  ANÁLISE DAS VARIÁVEIS LOCAIS NO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO PÊGA

O custo pago pela comunidade com seu consumo energético é considerado relativamente 
alto, tendo em vista que a renda média familiar é bastante baixa, e considerando-se, ainda, que o 
maior gasto é com a conta energética residencial, além do consumo mensal de, pelo menos, um 
botijão de GLP para cocção de alimentos, do consumo energético do salão comunitário e da taxa 
do serviço de abastecimento de água. Adicione-se o custo relativo ao consumo de combustíveis 
fósseis, principalmente a gasolina, gerados pelo uso das motocicletas para o deslocamento dos 
cidadãos entre a comunidade e a sede do município, motivados pela busca de serviços médicos, 
hospitalares, educacionais (escolas), entre outros. 

A inexistência do uso de fontes renováveis de energia que contribuam para a redução dos 
custos com energia e aumento das atividades produtivas, que utilizem os recursos disponíveis na 
comunidade, demonstra o desconhecimento das possibilidades de uso destas fontes de energia, 
que poderiam ser implantadas através de programas governamentais. Isso contribuiria, 
sobremaneira, para o desenvolvimento sustentável local (ambiental, econômico e social).  

 Fontes de renda (economia):

2352



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

O planejamento energético acaba sendo afetado, decisivamente, pela ausência de um 
planejamento mais amplo que coadune as atividades produtivas com seus respectivos fluxos de 
venda, visivelmente não incentivados. Isso faz com que atividades geradoras de emprego e renda 
sejam abandonadas e/ou reduzidas, comprometendo, assim, a qualidade de vida desta minoria 
étnica, o que incentiva a migração da zona rural para os centros urbanos. 

6  CONCLUSÕES 
A previsão de um cenário futuro que projete um uso racional da energia nas atividades da 

comunidade, dentro de um planejamento integrado e participativo entre as comunidades e os 
organismos governamentais, direciona para um planejamento energético adequado quanto ao 
uso das potencialidades e variáveis locais, ao uso eficiente da energia dentro de uma relação custo 
x benefício aceitável. Tal iniciativa impulsionaria o desenvolvimento econômico, social, político e 
cultural e promoveria o resgate da dignidade e da cidadania das comunidades menos 
beneficiadas, como a comunidade quilombola do Sítio Pêga, em Portalegre/RN, que ainda luta 
pela regularização de suas terras junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), no Estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto, conclui-se que o desenvolvimento desta comunidade quilombola poderia ser 
melhor direcionado com a adoção de algumas ações que venham a promover seu real 
desenvolvimento de forma sustentável. Dentre essas ações, propõe-se a divulgação dos benefícios 
e direitos das comunidades quilombolas por organismos competentes aos órgãos gestores e 
comunidades quilombolas. Isso envolve, também, a busca por um mercado consumidor para os 
produtos e bens produzidos na comunidade; o resgate da produção artesanal da comunidade 
através de cursos de capacitação e planos de negócios adequados; a utilização das fontes 
renováveis de energia disponíveis integradas ao consumo energético residencial e produtivo; a 
participação mais efetiva em programas governamentais de incentivo às comunidades rurais, à 
agricultura familiar e, no caso, às comunidades quilombolas; gestão mais participativa entre a 
Prefeitura Municipal e a comunidade, no sentido de buscar um planejamento energético, 
econômico, social e cultural com base nas variáveis e potencialidades locais. 
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AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO ZONAL DE SISTEMA DE 
LODO ATIVADO POR BATELADA EM ESCALA DE BANCADA 

A. Costa Neto1

E-mail: alfredo.neto@ifrn.edu.br1

RESUMO 

Neste artigo é feita uma análise de reatores 
biológicos para tratamento de esgotos pelo processo 
de lodos ativados em batelada. A análise destaca o 
ciclo de operação desses reatores, em especial a 
sedimentação. É apresentada uma avaliação da 
sedimentação do lodo no sistema de lodo ativado por 

batelada (RSB), através da análise da velocidade de 
sedimentação zonal (VSZ), realizada em três reatores. 
Estes reatores trabalham com relações lodo ativado x 
esgoto diferenciadas, em escala de bancada, 
implantada no laboratório do IFRN – Campus Natal 
Central.   

PALAVRAS-CHAVE: lodos ativados, reator sequencial por batelada, sedimentação lodo, tratamento esgotos,
velocidade sedimentação zonal.

EVALUATION OF HINDERED SETTLING VELOCITY IN LABORATORY-SCALE 
ACTIVATED SLUDGE SEQUENCING BATCH REACTORS 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of activated sludge 
sequencing batch reactors for sewage treatment. 
Emphasis is placed on the operational cycle of those 
reactors, in particular the sedimentation. An 
explanation is made of evaluation sedimentation of 
sludge in batch activated sludge system, through 

analysis of hindered settling velocity, held in three 
reactors. These reactors are working with 
relationships activated sludge X sewage 
differentiated, in laboratory-scale, deployed in the 
laboratory of IFRN – Campus Natal Central. 

KEY-WORDS: activated sludge, sequencing batch reactor, sludge settling, wastewater treatment, hindered
settling velocity .
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo trata de uma pesquisa de caráter bibliográfico e experimental, referente à 

avaliação da sedimentação do lodo de um sistema de tratamento do tipo lodo ativado por 

batelada em escala de bancada, uma vez que, atualmente, o sistema de lodo ativado por batelada 

está sendo amplamente utilizado como tratamento dos esgotos.  

O tratamento dos esgotos pelo processo de lodos ativados com operação em bateladas se 

desenvolve no interior de um único tanque, denominado reator. A operação é cíclica, os processos 

e operações são simplesmente sequências no tempo, e o reator funciona ora como tanque de 

aeração e ora como decantador final. Para uma boa eficiência é necessário que o reator opere 

bem nestas duas funções, para tanto é necessário uma adequada definição do tempo dos ciclos. 

O conhecimento sobre o comportamento dos sólidos no processo de lodos ativados é 

fundamental, pois segundo Von Sperling (2001), a maior parte da DBO efluente do sistema é 

devido ao escape de sólidos em suspensão com o efluente na etapa de sedimentação. 

A análise da velocidade de sedimentação zonal (VSZ) é uma ferramenta importante para a 

interpretação das condições operacionais de um processo de lodos ativados, através dela é 

possível fazer uma avaliação do reator como decantador final no fenômeno de separação dos 

sólidos em suspensão, o que permite uma otimização do tempo do ciclo de decantação, 

determinando assim o sucesso da estação. 

Dessa forma, têm-se como objetivo estudar a sedimentabilidade dos esgotos, através da 

análise da velocidade de sedimentação zonal (VSZ), contribuindo para ampliar esta área do 

conhecimento ainda carente de pesquisas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Lodos ativados 

Nesta sequencia, será exposta a revisão bibliográfica que auxiliou no desenvolvimento da 

pesquisa em questão. Será discutido o conceito de lodos ativados, a variante lodos ativados em 

bateladas, suas principais características e suas vantagens. Além disso, serão vistos a importância 

da sedimentação dos lodos, bem como sua análise a partir da velocidade de sedimentação zonal 

(VSZ). 

Existente desde 1914, quando na Inglaterra, Arden e Lockett resolveram em seus 

experimentos, guardar os sólidos floculados, que até então em outros experimentos eram 

descartados. Estudando o efeito do uso repetido destes sólidos floculados no tratamento dos 

esgotos submetidos à aeração, eles descobriram que ocorria um aumento considerável no 

potencial de tratabilidade. Esta capacidade de acelerar a remoção da matéria orgânica dos 

esgotos, fez com que os sólidos floculados fossem chamados de “lodo ativado”. 
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Lodos ativados é um processo de tratamento de esgoto doméstico e industrial, nele os 

compostos orgânicos e os nutrientes são removidos a partir da respiração aeróbia dos 

microrganismos, logo os seres vivos são os agentes principais desse tipo de tratamento (JORDÃO e 

PESSÔA, 1995). Este processo tem sido muito utilizado em virtude de suas vantagens – elevada 

qualidade do efluente e reduzidos requisitos de área. Entre suas diversas variantes, temos o 

Reator Sequencial em Batelada (RSB), que se destaca por uma grande flexibilidade operacional e 

um baixo custo de implantação. 

2.2 Lodos ativados de fluxo intermitente (Reator sequencial em batelada – RSB) 

Segundo Von Sperling (1997) o processo RSB pode ser definido como um reator de mistura 

completa, onde ocorrem todas as etapas do tratamento. Todas as unidades, processos e 

operações normalmente associadas ao tratamento convencional de lodos ativados (decantação 

primária, oxidação biológica e decantação secundária) ocorrem em um único tanque.  

O reator sequencial em batelada tem sua operação cíclica, realizada dentro de um único 

reator, realizando no tempo o que um tratamento por fluxo contínuo realiza no espaço. Ao 

contrário do sistema de fluxo contínuo, no RSB não ocorre a recirculação do lodo, pois a biomassa 

permanece por todo o tempo dentro do reator, à exceção da parcela descartada. Dessa forma, são 

eliminados os decantadores separados e as elevatórias de recirculação do lodo. 

Como o reator RSB tem operação cíclica, e em cada ciclo ele funciona inicialmente como 

tanque de aeração e depois como decantador final, ele possui uma divisão em duas partes 

superpostas, a superior e a inferior. A parte superior, conhecida como zona de carga, é 

alternadamente enchida e esvaziada, enquanto que a parte inferior, dita zona de lodo, tem o 

acúmulo do lodo após completada a fase de sedimentação, uma vez decorrido o tempo de 

sedimentação. A Figura 1 apresenta estas zonas de carga, de lodo e também a zona de transição. 

Figura 1: Representação esquemática do reator em bateladas. Fonte: SANTOS, BARBOSA FILHO e 
GIORDANO, 2006. 

Neste contexto, para que o reator seja eficaz, ele precisa atuar adequadamente como 

tanque de aeração e como decantador final. Operando na função de tanque de aeração é 

necessário que o suprimento de oxigênio seja satisfatório e que a massa de microrganismos seja 

suficiente para metabolizar a matéria orgânica. Para garantir essa quantidade de biomassa é 
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necessário o bom desempenho como decantador final, que será alcançado pela adoção de um 

tempo ótimo de sedimentação e uma ideal altura da zona de carga.  

2.3 Sedimentabilidade 

O processo de sedimentação, que representa uma etapa fundamental no tratamento dos 

esgotos, consiste na separação, por gravidade, das partículas suspensas de maior peso presentes 

no esgoto. Em processos de lodos ativados, os sólidos em suspensão – sendo a maioria de 

natureza biológica – devem ser eficientemente separados do efluente tratado.   

Segundo a classificação da sedimentação (Figura 2) proposta por Von Sperling (1997), a 

decantação discreta é aquela em que as partículas ditas individuais sedimentam-se mantendo sua 

identidade, sendo conservadas as suas propriedades físicas, tais como forma, tamanho e 

densidade. Na decantação floculenta as partículas ditas floculentas tem suas características 

alteradas, com o aumento do tamanho, por causa da formação dos flocos e, consequentemente, a 

velocidade de sedimentação aumenta com o tempo.  

A decantação zonal ocorre quando se tem uma elevada concentração de sólidos que 

formam um manto que sedimenta como uma massa única de partículas que, por sua vez, tendem 

a permanecer numa posição fixa com relação às partículas mais próximas. Observa-se uma nítida 

interface de separação entre a fase sólida e a fase líquida, e o nível da interface se move para 

baixo como resultado da sedimentação da manta de lodo. 

A decantação por compressão ocorre quando a concentração de sólidos é ainda mais 

elevada e a sedimentação pode se dar apenas por compressão das partículas. A compressão 

ocorre devido ao peso das partículas constantemente adicionadas como resultado da 

sedimentação das partículas situadas no líquido sobrenadante. Com a compressão, parte da água 

é removida da matriz do floco, reduzindo seu volume. 

a) b) 

c) d) 

Figura 2: Esquemas de sedimentação – a) discreta; b) floculenta; c) zonal; d) por compressão. Fonte: 
Adaptado de VON SPERLING, 1997. 
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Metcalf e Eddy (1991) corroboram com a divisão apresentada por Von Sperling – 

sedimentação discreta, sedimentação floculenta, sedimentação zonal e adensamento do lodo. Em 

contrapartida, discordando destes autores, Jordão e Pessôa (1995) consideram que o fenômeno 

de adensamento do lodo é parte integrante do processo de sedimentação zonal, tendo-se, 

portanto, para estes autores, apenas três tipos de sedimentação. 

Um fator determinante no processo de sedimentação são as características do lodo, sua 

estrutura, tamanho, densidade. No entanto, estas características são mutáveis, em decorrência 

das condições da estação de tratamento dos esgotos como tempo de retenção dos sólidos, carga 

orgânica, turbulência, concentração de oxigênio dissolvido. 

2.4 Métodos de avaliação 

Retomando a questão da importância da sedimentabilidade do lodo para o bom 

desempenho do reator, temos que, para garantir a quantidade de biomassa suficiente para 

metabolizar a matéria orgânica, necessária para eficácia do reator enquanto tanque de aeração é 

essencial o bom desempenho do mesmo como decantador final, o que será alcançado através da 

adoção de um tempo ótimo de sedimentação e uma ideal altura da zona de carga.  

O conhecimento de parâmetros caracterizadores da sedimentabilidade do lodo é uma 

ferramenta importante para o dimensionamento e o controle de estações de tratamento de 

esgotos, propiciando o desenvolvimento de projetos mais econômicos e promovendo a sua 

otimização. 

Von Sperling (2001) cita que a literatura clássica apresenta metodologias de 

dimensionamento de reatores de lodos ativados em batelada que adotam o Índice volumétrico do 

lodo (IVL) para a estimativa da concentração e do volume do lodo sedimentado, o autor indica 

ainda uma nova metodologia proposta por ele em Von Sperling (1997), que utiliza o conceito da 

velocidade de sedimentação zonal (VSZ) para estimar o tempo de sedimentação, a concentração e 

o volume do lodo sedimentado.

Segundo Van Haandel e Van der Lubbe (2012), para se definir a qualidade do lodo quanto à 

sedimentabilidade, dois atributos são essenciais, a velocidade de sedimentação da biomassa e a 

capacidade de armazenar maior volume de lodo em um mesmo espaço (compressibilidade). 

Neste contexto, para a determinação das condições de sedimentabilidade do lodo pode-se 

realizar testes de sedimentação como o da velocidade de sedimentação zonal (VSZ). 

2.4.1 Velocidade de sedimentação zonal 

“Esse parâmetro é definido pela velocidade com que as partículas em suspensão se 

sedimentam, quando a velocidade de deslocamento da interface formada entre as partículas e o 

líquido clarificado se apresenta constante” (SANTOS, 1984). 
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Segundo Ramalho (1977), em intervalos de tempo deve-se fazer a leitura da sedimentação 

do lodo para seu lançamento em um gráfico (altura x tempo das leituras). A tangente de maior 

inclinação à curva traçada determina o valor de VSZ (Figura 3). 

Figura 3: Curva altura interface clarificado/lodo x tempo. Fonte: SANTOS; BARBOSA FILHO e GIORDANO, 

2006. 

Metcalf e Eddy (1991) referindo-se ao teste VSZ apresentam que devido à alta 

concentração das partículas, o líquido tende a deslocar-se ascensionalmente através dos 

interstícios das partículas contidas na suspensão. Como resultado, as partículas tendem a 

sedimentar como uma “manta”, mantendo a mesma posição relativa com relação a outra. Na 

medida em que as partículas sedimentam, uma camada com menor concentração é produzida 

acima desta região. 

O fenômeno se assemelha à passagem de um fluido através de um leito filtrante granular, 

no qual a resistência ao deslocamento do fluido é função da proximidade entre os grãos 

constituintes do leito (SANTOS; BARBOSA FILHO e GIORDANO, 2006). 

3 METODOLOGIA 

A fim de se atingir os objetivos, considerou-se como norteadores de toda a pesquisa, o 

estudo teórico realizado sobre a temática e o estudo experimental, em escala de bancada, 

realizado nos meses de abril e maio de 2015, no laboratório do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Natal Central. Através deste estudo 

se buscou a análise da sedimentação, através da velocidade de sedimentação zonal (VSZ). 
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3.1 Escala de bancada – instalações utilizadas 

Foram montados três reatores constituídos por colunas em acrílico com volume útil de 

4.000 mL, diâmetro interno de 90 mm (Figura 4), providos de sistema de aeração contínua, através 

de compressores de ar. Este sistema foi mantido em sala climatizada à temperatura de 25ºC (+/-

1ºC), no laboratório do IFRN. 

Figura 4: Reatores em colunas. 

Os três reatores foram operados de maneira idêntica, alterando-se, apenas, os volumes de 

lodo concentrado e esgoto bruto (Figura 5).  

a) b) 

Figura 5: Proporção de lodo concentrado – a) volumes; b) nos reatores. 

A Tabela 1 apresenta as proporções utilizadas em cada um dos reatores R1, R2 e R3. 

Tabela 1: Condições operacionais gerais dos reatores de bancada. 

Reator Volume útil (mL) Fração de lodo (%) Volume de esgoto (mL) 

R1 
R2 
R3 

4.000 
4.000 
4.000 

50 
38 
15 

2.000 
2.500 
3.400 
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3.2 Análise de sedimentabilidade – velocidade de sedimentação zonal (VSZ) 

Para a análise de sedimentabilidade (VSZ), foi utilizada a escala de bancada. Como a 

velocidade de sedimentação de determinado substrato depende das características do mesmo, 

optou-se por trabalhar com 03 reatores (colunas), com mesmas dimensões e operadas de maneira 

idêntica, variando-se, apenas as proporções de lodo concentrado e esgoto bruto, ambos 

provenientes da ETE Liberdade - município de Parnamirim/RN, sendo o esgoto bruto coletado na 

saída da caixa de areia e o lodo concentrado no tanque de aeração, no início do ciclo de aeração. 

Os ciclos de funcionamento dos reatores obedeceram às seguintes operações realizadas 

sequencialmente: 

 Período de enchimento: instantâneo, correspondente ao volume de 4.000 mL, com

a introdução de aeração;

 Período de aeração (reação): 6 horas, com introdução de aeração;

 Período de sedimentação: 30 minutos, com interrupção da aeração.

Após o ciclo de aeração (6 horas), os aerados eram desligados e iniciava-se o período de 

análise da sedimentabilidade dos sólidos (velocidade de sedimentação zonal – VSZ), realizando-se 

14 medições, sendo as 10 primeiras com intervalo de 01 minuto e as demais a cada 05 minutos, 

totalizando 30 minutos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o experimento, os deslocamentos acumulados foram diferentes em cada reator 

(Figura 6), sendo o reator R3 o que apresentou maior deslocamento, chegando a 51,7 cm, 

indicando uma maior velocidade de sedimentação.  

Figura 6: Sedimentação nos reatores R1, R2 e R3, respectivamente, no tempo de 30 minutos. 

A Figura 7 apresenta as curvas médias de fluxo de sólidos por gravidade, no período 

composto pelos dias 17/04, 20/04, 23/04, 28/04, 30/04 e 05/05, nos reatores R1, R2 e R3, 

respectivamente, reatores estes com mesmas dimensões e operados de maneira idêntica, 

variando-se, apenas as proporções - R1 (50% de biomassa e 50% de substrato), R2 (38% de 

biomassa e 62% de substrato) e R3 (15% de biomassa e 85% de substrato). 

As curvas mostram que a velocidade de sedimentação é função da própria concentração de 

sólidos em suspensão no lodo, decrescendo com o seu aumento. 

2362



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

a) b)

c) 

Figura 7: Sedimentabilidade média zonal – a) reator R1; b) reator R2; c) reator R3. 

5 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desse estudo experimental resultou em importantes conclusões de 

ordem prática relativas ao desempenho e operação de sistemas de lodos ativados no tratamento 

de esgoto doméstico, especificamente aspectos de sedimentação do lodo. Os parâmetros 

encontrados tem sua aplicabilidade em escala real, através da definição de tempo de 

sedimentação e altura da zona de carga adequados, garantindo o bom desempenho do reator 

como decantador final. 
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O procedimento experimental de bancada adotado para determinação da sedimentação 

através da Velocidade de Sedimentação Zonal - VSZ, identificou que a velocidade de sedimentação 

decresce com o aumento da concentração de sólidos em suspensão no lodo. 

As pesquisas comprovaram que quanto maior a concentração de sólidos no reator menor a 

velocidade de sedimentação. Sendo o processo de lodos ativados em batelada um tratamento que 

opera com a oxidação biológica e com a sedimentação em um único tanque, através de ciclos, 

percebe-se a importância do conhecimento do comportamento dos sólidos no sistema, para a 

definição dos tempos ideais dos ciclos, objetivando compatibilizar da forma mais harmônica 

possível as múltiplas funções do RSB. 
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UMA BREVE REVISÃO ACERCA DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE 
MICROALGAS  
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RESUMO

Com o avanço tecnológico diversas alternativas de 
fontes estão surgindo para a produção de 
bicombustíveis, uma delas são as microalgas. Elas 
possuem uma grande capacidade de armazenamento 
de lipídios, que são a fonte necessária para a 
produção do biodiesel. Além disso, elas tem uma 

grande capacidade de multiplicação da sua biomassa, 
contribuindo assim para o seu estudo.  Portanto, o 
presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão 
bibliográfica sobre o uso de microalgas para produção 
de biocombustíveis, bem como a viabilidade do 
processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Microalga, Biodiesel, Biocombustíveis.

A BRIEF REVIEW ABOUT THE BIODIESEL PRODUCTION FROM MICROALGAE 

ABSTRACT 

With technological advances several sources of 
alternatives are emerging for the production of 
biofuels, one of them are the microalgae. They have a 
large storage capacity of lipids, which are the source 
necessary for the production of biodiesel. In addition, 
it has a great capacity for multiplication of their 
biomass, thereby contributing to its study. Therefore, 

the present study aims to review existing literature 
on the use of microalgae for biofuel production as 
well as the viability of the process. 

KEY-WORDS: Microalgae, Biodiesel, Biofuels
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       Vivemos em um mundo em que se tem uma grande demanda de energia, em função 
do grande crescimento da população mundial e do consumo, em especial dos países 
desenvolvidos. Em vista de uma carência de recursos energéticos, principalmente os de 
origem fóssil, é buscado novas alternativas para variação da matriz energética mundial, 

nesse contexto atual, vem dando ênfase aos biocombustíveis, fabricados a partir de 

biomassa biodegradável e renovável. (MATA, 2009) 

Os biocombustíveis por sua existência já a um longo período, encontrar-se sólido em 

relação a desenvolvimento da tecnologia empregada. Eles apresentam-se atualmente em 

três gerações. A primeira geração, que tem tecnologia consolidada e representa grande 

parte da produção mundial, é obtida a partir de açucares ou amidos, (cana-de-açúcar, 

beterraba, milho, trigo, mandioca) no caso do bioetanol. Também pode-se obter de óleos 

vegetais ou gordura animal, (soja, sebo, mamona, dendê, óleo de fritura) no caso do 

biodiesel. A segunda geração fundamenta-se, em tecnologia para a obtenção a parti 

de materiais lignocelulósicos, (resíduos agroflorestais, madeira de florestas plantadas, 

lixo urbano). (LEITE, 2006). Brasil (2015) relata que as algas, as quais constituem uma 

fonte de terceira geração caracterizada pela sua alta produtividade, está em fase de 

aperfeiçoamento das tecnologias que o constituirão. 

As algas são organismos unicelulares ou multicelulares (filamentosas), eucariontes, 

fotossintetizantes e viventes em ambientes de água doce (rios, lagos ou superfícies úmidas) 

ou salgada (mares e oceanos) (RIBEIRO, 2015). Conforme Brasil (2015) descreve, as algas são 

divididas em macro e microalgas, mas para utilização da fabricação do biocombustível é 

utilizada a microalga, já que essas acumulam grande quantidade de óleo, o qual pode ser 

utilizados na produção de biodiesel. Segundo Lôbo e Ferreira (2009), o biodiesel é uma 

mistura de ésteres de ácidos graxos, ésteres aquila (metila, etila ou propila) de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, obtido por meio da reação de transesterificação dos 

triglicerídeos de óleos e gorduras com álcoois de cadeia curta, podendo ser utilizado puro ou 

em misturas com o diesel de petróleo em diferentes proporções e utilizado em qualquer 

veículo com motor a diesel.  

Face à necessidade de estudo da viabilidade de produção de biocombustíveis a partir 

de microalgas, o presente trabalho visa apresentar uma breve revisão bibliográfica com o 

objetivo de uma melhor compreensão da utilização das microalgas para produção de 

biodiesel. Ao final da pesquisa pretende-se avaliar a viabilidade e a importância da utilização 

desta matéria-prima para a produção de biodiesel, ao encontro das necessidades ambientais 

e energéticas já descritas. 

1 INTRODUÇÃO 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Macroalgas e microalgas. 

De início para um melhor entendimento das macroalgas e microalgas foi necessário 

compreender-se as algas. Em princípio são seres muito semelhantes, já que podem ser 

unicelulares ou multicelulares (filamentosas), eucariontes, fotossintetizantes e viventes em 

ambientes de água doce (rios, lagos ou superfícies úmidas) ou salgada (mares e oceanos), 

Ribeiro (2015). Com isso elas se dividem em dois grandes grupos: as macroalgas, visíveis a 

olho nu, crescem em areia, cascos de tartarugas, recifes de coral, raízes de mangue, cascos 

de barcos, pilares de portos, mas sempre em ambientes com a presença de luz e nutrientes, 

e as microalgas que são microscópicas e responsáveis pela coloração e textura caraterísticas 

dos mares, segundo Chist (2007). 

Portanto as dois grupos de algas são muito semelhantes entre si, diferenciando 

apenas no tamanho, e além disso ainda apresentam uma capacidade de produção de óleo. 

Mas devemos levar em conta um fator importante, que é a característica do óleo produzido, 

pois a microalga produz um óleo com características mais propícias a produção de biodiesel, 

mesmo sendo ela de um porte menor, chegando a ser medida em polegadas, o que ainda 

facilita na questão de produção, pois se tem uma diminuição do espaço utilizado, isso 

significa uma vantagem da utilização da microalga (AMBIENTAL, 2014). 

 a)        b) 

Figura 1 e 2:  a) Macroalga; b) Microalga 

Fonte:a)https://diegorodriguezrenteria.wordpress.com/2014/04/08/las-macroalgas-pueden-perjudicar-a-los-

arrecifes-de-coral/ b) http://www.funape.org.br/site/projetos/mostra_projeto.php?prj=1&id=4383  

Levando em conta a caraterística propicia do óleo para a produção do biodiesel 

podemos apresentar variadas espécies de microalgas que podem ser utilizadas, dentre elas 

Sargassum, Glacilari, Euglena gracilis, Chlorell e Dunaliella Salina, por exemplo, mas deve-se 

ressaltar os fatores que influenciam na velocidade de produção, como a atividade de 
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crescimento, a quantidade de luminosidade, a temperatura, a acidez, a salinidade, a nutrição 

e a composição química do meio na qual a espécie será inserida, Cardoso (2012). 

Segundo Sheehan (1998) se levamos em consideração as algas oleaginosas para a 

produção de biodiesel, o óleo possui composição de ácidos graxos semelhante a de óleos 

vegetais como mostrado na tabela 1. 

Tabela 1: Composição química do óleo de algumas microalgas 

Microalga Principais ácidos graxos 

Dunaliella salina C14:0/ C14:1/ C16:0/ C16:3/ C16:4/ C18:2/ C18:3 

Isochrysis sp. C14:0/ C14:1/ C16:0/ C16:1/ C18:1/ C18:3/ C18:4/ C22:6 

Nannochloris sp. C14:0/ C14:1/ C16:0/ C16:1/ C16:3/ C20:5 

Nitzchia sp. C14:0/ C14:1/ C16:0/ C16:1/ C16:3/ C20:6 

C14:0 (mirístico), C14:1 (miristoléico), C16:0 (palmítico), C16:1 (palmitoléico), C18:0 (oléico), C18:2 

(linoléico), C18:3 (linolênico), C20:5 (eicosapenteneóico). Fonte: Câmara (2006).  

2.2 Técnicas para o cultivo de microalgas. 

O primeiro passo para a obtenção do biodiesel de algas é feita a seleção da técnica de 

dimensionamento para o cultivo e crescimento de microalgas, já que são encontradas vários 

métodos, para diferentes utilizações e fins, variando de acordo com a espécie cultivada. 

Bhowmicka (2014) cita que há três técnicas principais de cultivo de microalgas amplamente 

divulgadas, são lagoas de crescimento, raceway ponds e fotobiorreatores.  

As lagoas de crescimento, que pode ser aberta ou fechado, o método mais natural de 

cultivo de algas para produção de biodiesel é através da lagoa aberta. Usando lagoas 

abertas, pode-se cultivar algas em áreas quentes e ensolaradas do mundo todo para obter 

produção máxima. Apesar de esta ser uma das técnicas menos invasivas, ela também tem 

seus porém. O tempo ruim pode retardar o crescimento, assim como contaminação por uma 

variedade de bactérias ou outros organismos externos. A água onde as algas crescem 

também deve ser mantida em certa temperatura, o que pode ser algo difícil, (NEWMAN, 

2010). 

As lagoas raceway também conhecidas como lagoas de rolamento aberto, são 

bastante utilizadas devido à sua facilidade de operação e construção. Geralmente 

recomenda-se o cultivo de microalgas em tanques abertos de rolamento onde a luz solar 
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disponível naturalmente pode ser utilizada como fonte de energia a fim de atingir uma 

produção de biodiesel à base de biomassa de microalgas de baixo custo (BHOWMICKA, 

2014). 

Os fotobiorreatores são um conjunto de tubos transparentes, conhecidos como 

coletores solar. Neste sistema o caldo de algas flui impulsionado por uma bomba mecânica 

ou de transporte aéreo, alocada de forma que se garanta a penetração da luz, permitindo 

assim o crescimento máximo de algas. Eles proporcionam um melhor controle sobre as 

condições de cultura e parâmetros essenciais de crescimento, incluindo a temperatura, pH e 

níveis de CO2 e O2. Já que, este tipo de manutenção, diminui a chance de contaminação da 

cultura de algas e de invasão por microrganismos concorrentes (Garcia, 2015). 

Figura 3 – Lagoa Raceway   Figura 4 – Fotobiorreatores 

Fonte: http://www.gazzoni.eng.br/pagina40.htm   Fonte:http://www.brasilescola.com/quimica/biodiesel-

algas.htm 

Soares (2011) apresenta em seu trabalho que quando a intenção de produção é 

especialmente de larga escala, o crescimento e a reprodução de microalgas devem, 

preferencialmente, ser aplicadas em fotobiorreatores, embora todos os métodos sejam de 

amplo uso, tal técnica se destaca.  

Com relação ao potencial produtivo, as microalgas possuem uma produtividade anual 

e consequentemente um teor de óleo dependente de vários fatores chave, entre eles a 

tensão. Porém a escolha da técnica de cultivo depende de diversos fatores tais como pode 

ser observada na Tabela 2. 

Tabela 2:  Comparação de diferentes técnicas para produção de microalgas. 

Tipos de 

Cultivos e 

Processo 

Conc. de 

CO2 e O2 

Temp. Escoam. Ilumin. Controle Produtiv. 

Lagoas/ 

Batelada 

Depende do 

Ambiente 

Depende do 

ambiente, 

Sob 

influência 

Precária 

para 

Operação 

simples, 

Sazonal e 

distribuída 
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presença de 

gradientes e 

profund. 

de 

ventos 

zonas 

de 
grande 

profund
. 

não requer 

controle. 

Geograficament
e 

Raceway 

Ponds/ 

Contínuo 

Depende 

do 

Ambiente 

Depende 

do 
ambiente, 

distribuição, 

homogênea 

por 

convecção 

Laminar 
ou 

Turbulent
o 

Precária 

para 
zonas 

de 
grande 

profund
. 

Velocidade, 

vazões e 

conc. 

de insumos 

Sazonal e 

distribuída 

Geograficament
e 

Foto 

biorreatores

/ 

Contínuo 

Controle 

na entrada 

do sistema 

e 

expurgada 

por 

equipament
o 

de 

exaustão 

Ajuste por 

serpentinas 

em 

aparelhage
m 

de purga de 

gás ou no 

coletor solar 

Laminar 
ou 

Turbulent
o 

Abrange 

maior 

parte do 

reator 

Velocidade, 

vazão, 

iluminação, 
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Fonte: Soares et al. (2011).

Segundo o mesmo autor, em consequência de tais fatores, existem várias maneiras 

de cultivo de microalgas. O método de cultivo mais utilizado em escala laboratorial é a partir 

de fotobiorreator, visando assegurar o controle do processo, com foco em obter um produto 

diferenciado, porém quando o cultivo é realizado em tanques abertos, necessita-se de 

investimento inicial para a construção e adequações. O controle, manutenção e custo de 

operação destes sistemas são relativamente baixos se comparados a outros processos. 

2.3 Processo de extração do óleo para a produção de biodiesel. 

Para a extração do óleo das microalgas Newman (2015) demonstra o modo de como 

é feito, no caso com uma reação química adicional. Uma vez que as algas são colhidas, os 

lipídios, ou óleos, são extraídos das paredes das células das algas. Há vários modos 
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diferentes de se extrair óleo das algas, como por processos químicos onde solventes como 

benzeno, éter ou hexano são usados para promover a extração de lipídios. O uso de enzimas 

é outro método de extração eficaz, que torna o fracionamento do óleo mais fácil. Além 

destes métodos, o tradicional choque osmótico também é usado para rompimento da alga.  
Mas, o mais utilizado, é a prensagem de óleo pois é o método mais simples e mais popular. 

Até 75% do óleo das algas pode ser extraído através da prensagem. Trata-se, basicamente 

de um processo em duas partes. O método com solvente hexano (combinado com a 

prensagem) extrai até 95% do óleo das algas. Primeiro, a prensa extrai o óleo. Depois, a 

sobra das algas é misturada com hexano, filtrada e limpa para não deixar nenhum químico 

no óleo. O método de fluidos supercríticos extrai até 100% do óleo das algas. O dióxido de 

carbono age como um fluido supercrítico quando a substância é prensada e aquecida para 

mudar sua composição tanto para líquido quanto para gás. Nesse ponto, o dióxido de 

carbono é misturado às algas. Quando combinados, o dióxido de carbono transforma 

totalmente a alga em óleo. O equipamento e o trabalho extras fazem desse método uma 

opção menos popular. 

Segundo Câmara (2006) em relação ao rendimento em óleo, o de microalgas é pelo 

menos quinze vezes maior que o de palma, que é o de maior produtividade. Apresentamos 

na Tabela 3 algumas microalgas promissoras como matéria-prima para a produção de 

biodiesel, em vista do seu percentual de lipídios.  

Tabela 3:  Percentual de lipídios em algumas microalgas em relação à massa seca 

Microalga % de Lipídios 

Dunaliella tertiolecta 64-71 

Scenedesmus dimorphus 16-40 

Prymnesium parvum 22-38 

Euglena gracilis 14-20 

Chlorella vulgaris 14-22 

Fonte: Takagi (2006)

Newman (2015) relata que uma vez extraído, o óleo é refinado usando-se cadeias de 

ácidos graxos em um processo chamado transesterificação mostrado na Figura 5. Aqui, um 

catalisador como o hidróxido de sódio é misturado com um álcool como o metanol. Isto cria 

um combustível biodiesel combinado com um glicerol. A mistura é refinada para remover o 

glicerol. O produto final é o biodiesel das algas. 
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Figura 5 - Reação de transesterificação de um triglicerídeo. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/quimica/reacoes-transesterificacao.htm 

3 METODOLOGIA 

O artigo constituiu-se através do indagações sobre a produção de biodiesel de 

microalgas. Para o desenvolvimento do presente artigo foi feito uma revisão bibliográfica, 

dos conceitos, dados e métodos já existentes na literatura. A revisão foi realizada através de 

pesquisas bibliográficas por meio livros, revistas, artigos em periódicos nacionais e 

internacionais. Na análise foram utilizados os seguintes descritores: “Microalgas”; 

“biodiesel”; “biocombustíveis”. Foi feita ainda uma diagnóstico dos dados encontrados sobre 

a produção de biodiesel de microalgas, para checar a viabilidade do desenvolvimento da 

pesquisa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A viabilidade da produção em grande escala do biodiesel de algas irá depender dos 

custos de produção. De forma geral é preciso estudos para o desenvolvimento de 

tecnologias de produção de culturas de microalgas próprias para produção de biodiesel, para 

que o processo se torne atrativo economicamente. A Estratégia para a elevação da produção 

seria a escolha de algas com alto teor de óleos, o desenvolvimento de cultivo, o que 

permitirá ao produção em larga escala.     

  Contudo  de acordo com o que é apontado no trabalho de Newman (2015) os testes 

feitos em tanques, ao longo de um ano, evidenciaram que uma microalga como matéria-

prima para a produção de biodiesel tem eficiência elevada (superior a 90%) na utilização de 

CO2 e alta produtividade em biomassa – de 50g/m².dia, mas esta produtividade não era 

sustentada ao longo dos meses do ano por conta da variação de temperatura do local, e 
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para contornar este problema foi utilizado um sistema de controle de temperatura. As 

dificuldades, portanto, são: encontrar uma variedade com alto teor de óleo, com 

crescimento rápido, fácil de colher e sistema de cultivo com custo apropriado. Resultados 

promissores vêm sendo obtidos em relação ao aumento no teor de lipídios na biomassa de 

microalgas: Chlorella cultivada em diferentes regimes de luz; Navioua pelliculosa em 

estarvação de silício; Dunaliella tertiolecta em diferentes concentrações de cloreto de sódio 

no meio, chegando a ter 57% do seu peso em óleo (TAKAGI, 2006). 

Devido a esse enorme potencial das microalgas na produção de biodiesel, inúmeros 

pesquisadores estudam a viabilidade desse fator positivo comparado as fontes de matérias-

primas já existentes e em desenvolvimento. Nesse mesmo sentido Xu et al., (2006), equipara 

as características físico-química do biodiesel produzido a partir do óleo extraído das 

microalgas com o biodiesel e o diesel petroquímico segundo o órgão norte-americano de 

normalização (American Society for Testing and Materials - ASTM), tais normas podem ser 

visualizadas na Tabela 4. 

Tabela 4:  Comparação das propriedades do biodiesel de óleo de microalgas e óleo diesel e biodiesel norma 
ASTM 

Propriedades Biodiesel a partir 

de óleo de 

Microalgas 

Combustível 

Diesel 

Norma ASTM 

Biodiesel 

Densidade (kg/ L) 0,864 0,838 0,840-0,900 

Viscosidade (mm2/s 
ou 

cSt a 40 °C). 

5,2 1,9-4,1 3,5-5,0 

Ponto de inflamação 
(°C) 

115 75 Mín.100 

Ponto solidificando 
(°C) 

-12 -50 A 10 - 

Filtro a frio ponto de 

Entupimento (°C) 

-11,0 -3,0 (Máx.-6,7) Verão máx.0 

Acidez (mg KOH/g) 0,374 Máx.0,500 Máx.0,500 

Calorífico (MJ/kg) 41 40-45 - 

Relação H/C 1,81 1,81 - 

Fonte: Xu et al. (2006). 
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5 CONCLUSÃO 

Podemos afirmar que temos uma grande área de estudo se abrindo para a produção 

de biocombustíveis a partir das microalgas, pois eles se apresentam como fontes 

promissoras para a produção de biodiesel, uma vez que demostram vários atributos 

favoráveis a produção.   Apresentam um rápido crescimento e produção de grande 

quantidade de óleo e necessitam de menores áreas de cultivos, além de não competirem 

com a agricultura e consumir grandes quantidades de gás carbônico.   

A seleção de espécies está associada às tecnologias de cultivo e necessidade de 

produção. A extração de óleo por sua vez, é um dos processos que pode contribuir para a 

elevação do custo final do biodiesel, assim é determinante a escolha de um método eficaz 

no qual se possa extrair uma considerável quantidade de óleo e com um menor custo 

possível.  

A final dessa revisão as microalgas se mostrarem tecnicamente viável, os elevados 

custos iniciais do processo, associados ao processamento da biomassa para produção do 

biodiesel conformam-se como o ponto mais discutível do processo. Assim, o estimulo à 

produção só seria possível por meio de financiamentos e a comercialização dos subprodutos 

são práticas necessárias para que o biodiesel de microalgas torne-se economicamente 

atrativo. Em suma, ao considerar a necessidade de diminuição da dependência de petróleo e 

de práticas salutares ao meio ambiente, a produção de biodiesel a partir de óleo de 

microalgas apresenta se como uma solução viável na busca por fontes alternativas de 

energia. 
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BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EFLUENTES 
SINTÉTICOS ANÁLOGOS AO ESGOTO DOMÉSTICO EM CÉLULAS COMBUSTÍVEIS 

MICROBIANAS (CCM). 

E. V. F. Morais1 e H. F. S. Freitas2

E-mail: eduardavaleria_@hotmail.com; hanniel.freitas@ifrn.edu.br
2

RESUMO 

O presente estudo discutirá sobre o tema da 
utilização de efluentes sintéticos análogos para o 
esgoto doméstico para a produção de energia nas 
células combustíveis microbianas (CCM). O trabalho 
também apresenta metodologias relacionadas com a 
produção do análogo sintético do resíduo 
mencionado, bem como discutir o desempenho de 
várias CCM alimentadas por águas residuais 
domésticas, in natura ou sintético, apresentado na 
literatura científica relacionada e sua relação com a 

energia e potencial de rendimento obtidos em tais 
aparelhos. Os maiores valores relatados na a 
literatura consultada apresenta uma intensidade 
máxima de corrente de 41,1 mW / m². No aspecto 
geral, é possível perceber que a CCM é uma das várias 
soluções para o problema ambiental, energética e 
hídrico do mundo, como torna-se um novo destino 
para as várias quantidades de resíduos liberados 
todos os dias.

PALAVRAS-CHAVE: biotecnologia, células combustíveis microbianas, efluentes sintéticos, energia renovável. 

BRIEF LITERATURE REVIEW ON THE USE OF SYNTHETIC WASTEWATER 
ANALOGS TO SEWAGE DOMESTIC FUEL CELLS IN MICROBIAL (MFC) 

ABSTRACT 

The present study will  discuss about the theme of 
utilization of synthetic effluents analogous to the 
domestic sewage for the production energy in 
microbial fuel cells (MFC). The work also presents 
methodologies related to the production of the 
synthetic analogous of the referred residue, well as 
discuss the performance of several MFC powered by 
domestic waste-water, in natura or synthetic, 
presented in the related scientific literature  and its 

relation with the energy yield and potential obtained 
in such apparatus. The higher values reported in the 
consulted literature presents a maximum current 
intensity of 41.1 mW/m². In general aspect, it is 
possible to perceive that the MFC are one of the 
several solutions for the environmental, energetic 
and hydrous problem of the world, as it becomes a 
new destiny for the numerous quantities of residues 
released every day. 

KEY-WORDS: synthetic effluent, microbial fuel cells, renewable energy, biotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO

Partindo do princípio, a palavra efluente vem do latim effluens e é todo resíduo resultante
de um processo industrial. Entretanto, existem outras definições, segundo a Norma Brasileira — 
NBR 9800/1987:  

“Efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento 
industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de 
refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. Define ainda
que esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água pelo 
homem seus hábitos higiênicos e atividades fisiológicas. E esgoto sanitário é o 
resíduo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração 

e a parcela de contribuição pluvial parasitária julgada conveniente.” (NORMA 
BRASILEIRA – NBR 9800/1987) 

De acordo com Van Lier et al. (2001) apud Pescador (2001) o esgoto doméstico, ou 
efluente doméstico, pode ser considerado como um complexo de baixas concentrações 
caracterizado por apresentar: baixa concentração de demanda química de oxigênio (DQO); 
alta fração de sólidos suspensos (geralmente 50% da DQO é proveniente dos sólidos suspensos); 
temperatura relativamente baixa; grande flutuação nas taxas de carregamento hidráulico e 
orgânico.  

Muitos são os fatores que influenciam na composição dos efluentes, principalmente se ele for 
de origem industrial. O período de operação, a matéria-prima, a reutilização de água etc., esses 
elementos favorecem mudanças químicas, físicas e biológicas, como a alteração do pH e da 
temperatura, coloração do efluente, presença de sólidos suspensos, vírus, bactérias, protozoários, 
metais pesados (como é o caso dos efluentes da indústria metalúrgica), alteração da solubilidade, etc. 
(Portal CIMM, s.d), porém, os efluentes a serem expostos são os sintéticos doméstico por haver 
uma maior quantidade de trabalhos relacionados ao assunto. 

Nas indústrias de laticínios, por exemplo, qualquer etapa do processamento gera grandes 
volumes de resíduos, as chamadas “águas brancas”, devido ao processo de higienização. A água 
desse processo contém produtos lácteos diluídos que contribuem para as perdas de leite e para a 
produção total do efluente. (BALLANEC et al., 2002 apud BRUM, SANTOS JÚNIOR, BENEDETTIC, 
2009). Tendo em vista o desperdício de grandes quantidades de água, e levando em consideração 
que boa parte desses efluentes são lançados ao meio ambiente in natura, torna-se necessário 
encontrar uma nova aplicação para esses resíduos.  

Na literatura científica, são apresentados diversos estudos que relatam o tratamento 
desses efluentes utilizando vários tipos de processos para a retirada de elementos-traço, da 
coloração, a regulação do pH, etc., a exemplo de Marques (2014), Pescador (2001) e Carvalho 
(2010). Dentre tais trabalhos, pode-se citar como um desses autores, Marques (2014) diz que para 
tratar as águas residuárias são utilizadas unidades de tratamento que visam, na maioria das vezes 
por meio biológico, minimizar o impacto da descarga de efluentes no meio ambiente. Ainda 
segundo a autora, o tratamento de águas residuárias por meio biológico tornou-se um tema 
frequente na comunidade científica, devido aos impactos causados pelo lançamento de efluentes 
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sem tratamento, e também pela disposição dos subprodutos desse tipo de tratamento. 
Submetendo os efluentes a um tratamento adequado a água pode voltar ao meio ambiente limpa, 
e assim minimiza os impactos da saúde hídrica e da saúde ambiental. 

Pensando em outra solução para esse problema surgiu a ideia de apropriar-se desses 
efluentes para a geração de energia, utilizando-os em células combustível (CCM). Essa descoberta 
vem ganhando destaque, pois as CCM são consideradas fontes limpas e renováveis de energia. De 
início, eram usados substratos simples como combustível da célula, substâncias como acetato e 
glicose se tornaram mais comuns, mas com o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao 
assunto, passou-se a empregar-se o que Pant et al. (2013) chama de substratos não-
convencionais, essa troca de substratos tem o objetivo de utilizar a biomassa de resíduos ou 
tratamento das águas residuais para melhorar a produção de energia nas CCM. 

Pant et al. (2013) ressalta ainda que águas residuais provenientes de industrias de cerveja 
vêm sendo o substrato favorito de vários pesquisadores, pois é adequado para a produção de 
eletricidade e apresenta um alto teor de carboidratos e baixa concentração de nitrogênio 
amoniacal, porém a água residuária de conservas de frutas e legumes, soro de leite e resíduos do 
produto principal da indústria de laticínios, resíduos e águas residuais provenientes de gado e de 
matadouros são substratos com bastante potencial para as CCM. O efluente proveniente da 
indústria da cana-de-açúcar também é o substrato ideal por ser rico em carga orgânica e ser 
produzido em grandes volumes (PANT e ADHOLEYA, 2007 apud PANT et al. 2013). Werf (2009) 
apud Pant et al. (2013), relata que as águas residuais domésticas contém quase 10 vezes a energia 
necessária para tratá-las. 

De forma bem simplificada, a CCM tem o funcionamento similar ao de uma pilha, gerando 
corrente elétrica contínua através da diferença de potencial entre dois meios. Esse fluxo de 
elétrons é produzido pela diferença de potencial, originada pela existência de um sistema aeróbio 
(cátodo) e um anaeróbio (ânodo) funcionando simultaneamente e interligados por um circuito 
elétrico. Sua maior vantagem é a produção direta de energia elétrica.  
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Por outro lado, ainda é uma fonte de energia não consolidada, pois apresenta baixas 
densidades de potência, e as pesquisas realizadas sobre o assunto são desenvolvidas apenas em 
escala laboratorial e em pequeno porte, o que dificulta a análise de sua viabilidade em tempo real 
(MARQUES, 2014), porém, de acordo com Rabaey et al. (2004) apud  Pant  et al. (2013) nos 
primeiros 10 anos de pesquisa sobre CCM resultaram num aumento de 10.000 vezes na densidade 
de corrente. Na literatura do autor Pant et al. (2013) as baixas densidades de potência estão 
relacionadas à  complexidade dos substratos.   

Segundo Zhang et al. (2013), no futuro as células combustíveis microbianas serão utilizadas 
como uma ferramenta não só para o tratamento de águas residuárias, como para a dessalinização, 
a produção química, e aplicações de biossensores. 

2 USO DE EFLUENTES SINTÉTICOS EM CCM
Há vários trabalhos na comunidade científica sobre CCM, a maioria das pesquisas focam no

uso de efluente sintético e águas residuárias. Segundo Marques (2014), isso acontece já que o 
tratamento de esgoto sanitário, doméstico ou industrial, é algo de interesse global, e o tratamento 
desse tipo de efluente demanda significativos gastos energéticos, sendo, portanto, grande o 
interesse pelo tratamento de esgoto sanitário e a geração de energia elétrica por meio dele.  

Na tabela 1 pode-se encontrar a relação entre substrato e CCM, além de ser fácil notar que 
as pesquisas tem como foco o tratamento de efluentes domésticos ou de águas residuais que 
simulam esse resíduo. 

Tabela 1: Tipos de substratos e resultados associados a CMM 

Figura 1: Esquema detalhado de uma CCM de Logan (2009) 
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Substrato 
Potência 

ou 
Corrente 

Referência 

Glicose 378 mA/m
2

Zhao et al. (2012) apud 
Marques (2014) 

Água residuária artificial 
com sacarose 

74,64 mW/m
2

Jia et al. (2014) apud Marques 
(2014) 

Esgoto sanitário 1,7mA Gil et al. (2003) apud Marques 
(2014) 

Efluente de cervejaria 92,8mW/m2 
Larrosa-Guerrero (2010) apud 

Marques (2014) 
et al. 

Esgoto sanitário 61,8 mW/m
2

Luo et al. (2012) apud 
Marques (2014) 

Efluente de cervejaria 435mW/m2 Wang, Feng e Lee (2008) 
apud Marques (2014) 

Água residuária artificial 2,13mW Ren et al. (2014) apud 
Marques (2014) 

Esgoto sanitário 494mW/m2 Liu e Logan (2004) apud 
Marques (2014) 

Glucose 262mW/m2 Liu e Logan (2004) apud 
Marques (2014) 

Esgoto sanitário reforçado 
com acetato de sódio 

1210mW/m2 Liu, Cheng e Logan (2005) 
apud Marques (2014) 

Água residuária artificial 248W/m3 
Aelterman et al. (2006) 
apud Marques (2014) 

Solução de glicose e ácido 
glutâmico 

11,5A/m2 Zeng et al. (2010) apud 
Marques (2014) 

Acetato e Glicose 460mW/m2 Oh e Logan (2007) apud 
Marques (2014) 

Acetato 22,8mW/m2 An et al. (2014) apud Marques 
(2014) 

Água residuária artificial 4,9mW/m2 Shahgaldi et al. (2014) apud 
Marques (2014) 

Esgoto sanitário 240mW/m2 Hays, Zhang e Logan 
(2011) apud Marques 

(2014) 

Água residuária artificial 22,67mW/m2 Campo et al. (2014) apud 
Marques (2014) 

Fonte: Marques (2014)
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Vale lembrar que resultados das CCM variaram devido a muitos fatores, tais como a 
geometria da célula, os eletrodos utilizados, o substrato, isso ocorreu na célula desenvolvida por 
John & Lopes (2012) apud Marques (2014), na qual célula foi testada em dois meios diferentes 
(lactato e mineral) e apresentou comportamentos diferentes em cada um, sendo que em meio 
lactato o potencial acumulado foi de 0,758V e em o meio mineral foi de 6,843V. 

3 PRODUÇÃO DE EFLUENTES SINTÉTICOS E SEU USO EM CCM
Buscando realizar experimentos para comprovar a veracidade dos dados mostrados na

tabela anterior vários autores produziram o próprio efluente para utilizar em suas CCM. A autora 
Marques (2014) seguiu as indicações de Torres (1992), as quais sugeriram o uso dos compostos 
indicados na tabela 2, lembrando que o efluente produzido é similar a composição de um 
doméstico. Além disso, teve-se como inóculo lodo anaeróbio e aeróbio. 

Tabela 2 : Composição da água residuária sintética doméstica. 

Constituinte Concentração (mg L-1)

35
Sacarose 35 

Amido 112 
Celulose 34 

Extrato de Carne 208 

Cloreto de Sódio (NaCl) 250 
Cloreto de 

Magnésio (MgCl2 
. 6H2O) 

7 

Cloreto de Cálcio 
(CaCl2 . 2H2O) 

4,5 

Bicarbonato de Sódio 
(NaHCO3) 

200 

As variáveis utilizadas analisadas para avaliar o desempenho e controlar o processo foram 
pH, potencial redox, condutividade, temperatura, alcalinidade e a demanda química de oxigênio 
(DQO). 

A CCM trabalhou ainda com três cargas orgânica volumétrica específica (COV), onde as 
concentrações de cada uma eram diferentes, sendo que para a COV2 foi feito com uma 
concentração 2 vezes maior que na COV1 e, na COV3 com uma concentração 3 vezes maior que na 
COV1, segundo Torres (1992) apud Marques (2014).  

Como a autora Marques (2014) propõe a comparação entre as diferentes COV aplicadas 
sugere forte influência da quantidade de OD na câmara aeróbia sobre a geração de tensão, 

uma vez que para a COV de 1,2 kg DQO.m
-3

.dia
-1

(que apresentou elevada concentração de OD 
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na câmara aeróbia) a geração de tensão foi maior que nas demais fases. A condutividade elétrica 
também aumentou com o aumento da COV aplicada, fato que pode ter contribuído para uma 
queda na diferença de potencial uma vez que o aumento dessa condutividade pode representar 
uma perda de elétrons para o meio. A diferença de potencial média das três fases foi de 39,6mV. 
Tal valor é semelhante ao encontrado por Marcon (2011) apud Marques (2014) que obteve uma 
média de 52,1mV. 

Figura 2: Desenho esquemático da CCM de Marques (2014) 

Por outro lado, no trabalho de Pescador (2001) os compostos utilizados na produção dos 
efluentes foram bem distintos, em relação ao já citado efluente produzido por Marques (2014), 
isso influenciou de forma direta nos resultados do desempenho dos reatores. Pelo fato do 
experimento ter sido realizado em escala de laboratório e ser necessário um volume 
considerável de esgoto diariamente, optou-se por utilizar um substrato sintético com 
composição similar a uma água residuária doméstica, tomando por base o esgoto sintético 
utilizado por Torres e Rodriguez (1996) apud Pescador (2001). 

Em seu efluente, Pescador (2011) utilizou 50% de DQO como proteína, 40% de DQO como 
carboidrato e 10% de lipídios. Na tabela a seguir pode-se ver os compostos usados.  

Tabela 3: Substâncias usadas no efluente da pesquisa de Pescador (2001) 

Composição 

Extrato de carne 

Sacarose, amido comercial e 

celulose 

Azeite comestível 

Água potável 
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Teve-se ainda a preocupação de adicionar-se componentes inorgânicos, como macro e 
micronutrientes. Analisando os dados obtidos após o processo ocorrido nos reatores, atingiu-se 
valores de eficiência de remoção superiores a 85% e 80% relativos à DQO e sólidos suspensos, 
respectivamente (PESCADOR, 2001). 

De modo geral, os resultados mostraram ser possível e bastante viável o tratamento de 
esgoto doméstico por meio de reatores sequenciais em batelada anaeróbios, podendo-se alcançar 
eficiências iguais ou acima do esperado em outros tipos de tratamento anaeróbio (PESCADOR, 
2001). 

Figura 3: Reatores utlizados na pesquisa de Pescador (2001). 

Carvalho (2010) teve uma abordagem diferente em seu trabalho, nele o autor utilizou-se 
dos seguintes materiais e concentrações para produzir o efluente usado em seu reator. 

Tabela 4: Compostos e concentrações do efluente sintético produzido e utilizado no trabalho de Carvalho 
(2010). 

Compostos Concentração (mg/L) 

Sacarose 500 

Sulfato de amônia 75 

Sulfato de magnésio 
heptahidratado 

10 

Hidrogenofosfato de 
potássio 

18 
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Sulfato de manganésio 
monohidratado 

1 

Cloreto de cálcio 0.26 

Cloreto de ferro (III) 0.05 

Segundo o autor, antes de iniciar o processo em contínuo colocou-se 2/3 do volume de 
meio, a ser utilizado em cada compartimento de 1 L, com efluente sintético e o restante volume 
foi preenchido com o inóculo, esse que foi proveniente de uma estação de tratamento de águas 
residuais e apresentava uma grande concentração de microrganismos. O crescimento dos 
microrganismos em descontínuo decorreu durante 24 horas, tempo após o qual o sistema 
começou a operar em contínuo.  

No trabalho de Carvalho (2010), foram realizados muitos testes para avaliar o desempenho 
da CCM. Ao final dos testes, a geração mínima de energia foi de 2.5 W/m2 e a máxima de 
41.1mW/m2, considerados ótimos resultados. Entretanto, em relação à eficiência da remoção da 
matéria orgânica o resultado foi de 3,8%, um valor inesperadamente baixo, pois as condições 
eram favoráveis a melhores resultados. O ponto alto do rendimento foi de 42%, e isso ocorreu 
mediante a agitação do substrato. As potências mínimas e máximas corresponderam a 0.16 W/m3 
e 2.1 W/m3, respectivamente, com 0 e 1000 RPM (rotações por minuto). 

Figura 4: Reator de Carvalho (2010) 

4   CONCLUSÃO 

Diante da atual situação ambiental, hídrica e energética do mundo é possível notar quão 
importante é o aproveitamento das enormes quantidades de efluentes que são produzidas e 
liberadas para a natureza sem nenhum tipo de tratamento. Tendo em vista que o potencial dessas 
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substâncias é grande torna-se necessário que haja mais estudos relacionados as CCM e o uso de 
efluentes, mas em grande e não apenas laboratorial. 

Retomando as células revisadas no tópico anterior, a que se tornou mais viável, em termos 
de produção de energia e também em relação ao efluente foi a de Carvalho (2010). A CCM gerou 

uma tensão máxima de 41.1mW/m2, superior a de Marques (2014).  
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DESMONTE COM ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UMA 
COLABORAÇÃO PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR DO TRABALHADOR E 

POPULAÇÕES CIRCUNVIZINHAS 

Julio Cesar de Pontes1; Paulo Henrique Morais do Nascimento2; Valdenildo Pedro da Silva3; Vera Lúcia 
Antunes de Lima4 
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RESUMO 
A atividade de mineração é necessária para o 
desenvolvimento da sociedade. Entretanto, a 
operação do desmonte de rocha utilizando 
substâncias explosivas, tem provocado problemas 
socioambientais, refletindo na qualidade de vida dos 
trabalhadores e no bem-estar da comunidade do 
entorno. Os danos maléficos ao meio ambiente 
parecem estar atrelados ao ultralaçamento de rochas, 
as vibrações ocasionadas pelo excesso da quantidade 
de explosivos, a emissão de poeira geradas pelos gases 
expelidos após a detonação, ao aumento dos ruídos, 
ao assoreamento de áreas e/ou de drenagens 
adjacentes às minerações, além da alteração visual e 
paisagística. O objetivo desse estudo foi o de analisar 
como a aplicação da Produção Mais Limpa na 
operação do desmonte de rocha, utilizando 

explosivos, pode contribuir para a melhoria da saúde e 
do bem-estar do trabalhador e da população 
circunvizinha à mineração. Esse estudo foi realizado na 
pedreira urbana Minerações e Construções LTDA, 
situada no município de Macaíba/RN. O estudo seguiu 
alguns passos metodológicos: levantamento de 
referências, realização de leituras, fichamentos e 
pesquisa de campo. Os resultados são os de que com 
a adoção de princípios da metodologia de Produção 
Mais Limpa, na pedreira urbana Minerações e 
Construções LTDA, obteve-se várias melhorias dentre 
as quais merecem destaque a diminuição dos 
problemas elencados acima e a transformação da 
qualidade de vida da população do entorno da 
mineração.

PALAVRAS-CHAVE: desmonte de rochas, produção mais limpa, impactos ambientais, populações circunvizinhas. 

BLASTING WITH PRODUCTION STRATEGIES CLEANER: A COLLABORATION FOR 
HEALTH AND WELFARE WORKER POPULATION AND SURROUNDING 

ABSTRACT 
The mining activity is required for the development of 
society. However, the operation of the rock blasting 
using explosives, has caused social and environmental 
problems, reflecting the quality of life of workers and 
the surrounding community well-being. The harmful 
damage to the environment seem to be tied to rocks 
ultralaçamento, the vibrations caused by the excess of 
the amount of explosives, the emission of dust 
generated by the exhaust gases upon detonation, the 
increase in noise, the silting areas and / or drainage 
adjacent to mining, as well as visual and landscape 
change. The aim of this study was to analyze how the 
application of Cleaner Production in the operation of 
the rock blasting, using explosives, can contribute to 

improving health and worker well-being and the 
surrounding population to mining. This study was 
conducted in urban quarry Minerações and 
Construction LTD, located in the municipality of 
Macaíba / RN. The study followed some 
methodological steps: Lifting references, conducting 
readings, fichamentos and field research. The results 
are that with the adoption of principles of Cleaner 
Production methodology in urban quarry Minerações 
and LTDA construction, we obtained several 
improvements among which are worth mentioning the 
reduction of the problems listed above and the 
transformation of the quality of life surrounding the 
mining population.

KEY-WORDS: blasting rocks, cleaner production, environmental impacts, surrounding populations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade da mineração é necessária para o desenvolvimento industrial do país em seus 

mais diversos setores produtivos ao longo dos anos sempre foi um dos sustentáculos dos poderes 

econômico e político. Essa atividade econômica demanda de uma série de procedimentos extrativos 

que tem causado impactos ambientais. O desmonte de rocha é definido, por Gama (2003), como 

sendo o conjunto de processos utilizados para proceder à fragmentação de determinado volume de 

rocha do maciço rochoso; podendo ser dividido em três grandes grupos: desmonte mecânico, 

hidráulico e com explosivo; logo, esse conceito pode ser estabelecido pela geomecânica do maciço. 

A utilização de substâncias explosivas sem aplicação de técnicas específicas na atividade do 

desmonte de rocha, em áreas próximas a centros urbanos, como é o caso do estudo em tela, pode 

gerar impactos ambientais diversos como, por exemplo: os relacionados com vibrações nos 

terrenos, fenômeno esse que se manifesta sempre que ocorre detonação não controlada devido às 

energias transmitidas ao maciço rochoso (BERNARDO, 2004). Os problemas gerados por esse 

fenômeno normalmente se refletem nas perturbações causadas às comunidades que se encontram 

nas proximidades e também em danos nas estruturas e equipamentos localizados na vizinhança. 

O desmonte de rocha, com a finalidade de produzir brita, a ser utilizada diretamente 

na construção civil, vem se dando por meio de desconforto humano e de impactos ambientais, 

prejudicando a saúde de trabalhadores, que estão expostos a essa atividade, bem como a saúde da 

população do entorno. A exposição humana aos efeitos diversos, causados pelo desmonte de 

rochas, pode ser sentida pelo ultralaçamento de rochas, ruído gerado pela movimentação das 

máquinas e equipamentos, poeira geradas pelos gases expelidos após a detonação, vibração 

ocasionada pelo excesso da quantidade de explosivos, modificações das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio. Nesse sentido, o controle e a minimização desses efeitos é uma 

prática importante que deve acompanhar o planejamento e a execução dos trabalhos de desmonte 

de rocha (SÁNCHEZ, 1995).   

Portanto, incorporar a preocupação ambiental, o bem-estar social com a saúde do 

trabalhador, a partir do momento que se pretende reduzir custos e acrescentar índices de 

produtividade, com uma melhoria da imagem perante à sociedade, requer a agregação da aplicação 

de técnicas de Produção Mais Limpa. 

A Produção Mais Limpa consiste em uma estratégia preventiva e integrativa, que é 

aplicada a todo ciclo de produção para fazer: a) aumentar a produtividade, assegurando um uso 

mais eficiente da matéria-prima, energia e água; b) promover melhor performance ambiental, 

através da redução de fontes de desperdícios e emissão; c) reduzir impacto ambiental por todo ciclo 

de vida de produto através de um desenho ambiental com baixo custo efetivo (UNIDO, 2006).  

No entanto, devido às relações continuadas estabelecidas entre a dinâmica do 

crescimento das cidades, particularmente nas últimas décadas, como os conflitos decorrentes do 
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uso do solo e dos impactos ambientais, ressaltados pelo fato de que poucas empresas praticam suas 

atividades de modo a evitar tal situação. Todavia, a empresa Minerações e Construções LTDA, 

Agregada da Votorantim Cimentos, localizada no município de Macaíba/RN – objeto dessa 

investigação – apesar de deter certa importância no contexto econômico-social para a cidade, afora 

o fato de assumir compromissos afetos à boa relação homem versus natureza, vinham recebendo

algumas reclamações da população vizinha, quanto à vibração, ultralaçamento, emissão de poeira

e ao ruído.

Em função do problema de pesquisa aqui apresentado, o objetivo deste estudo foi o 

de analisar como a aplicação da produção mais limpa na atividade do desmonte de rocha pode 

contribuir para minimizar os impactos ambientais negativos e melhorar a saúde e do bem-estar de 

trabalhadores e populações circunvizinhas. 

2 METODOLOGIA 

Os impactos da empresa Minerações e Construções LTDA foram avaliados de acordo com a 

metodologia do sistema de ferramenta ambiental, considerando as seguintes etapas: 

• Caracterização do empreendimento e zoneamento legal da área urbana – O estudo

foi realizado na empresa Minerações e Construções localizada na Gja. Ferreiro Torto, s/n, Cep 

590280-000, Macaíba/RN. É uma empresa privada que atua há mais de cinco anos no mercado da 

mineração, extraindo e beneficiando rochas graníticas, participando diretamente do mercado da 

construção civil; 

• Análise das técnicas utilizadas no desmonte de rocha – As atividades de extração da

areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado a produção realizada pelo método de 

lavra a céu aberto, em cava, com bancadas descendentes. As etapas da lavra são desenvolvidas, 

basicamente, da seguinte forma: perfuração com perfuratrizes pneumáticas, desmonte com 

explosivos e acessórios, carregamento com escavadeira, sendo o transporte realizado por 

caminhões basculantes para a unidade de britagem instalada a 500m da área de lavra. Com base no 

fluxograma (figura 1), é possível enumerar cada etapa das atividades desenvolvidas na Minerações 

e Construções Ltda, local objeto desse estudo, como: preparação para iniciar os trabalhos de lavra, 

desmatamento, decapeamento do terreno, aberturas de vias de acessos, desmonte incluindo 

operações diretas e indiretas, carregamento e transporte do material desmontado, operação de 

britagem e a recuperação das áreas degradadas; 
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Figura 1 – Fluxograma do método de lavra e beneficiamento. 

• Avaliação das variáveis socioambientais da população do entorno – Para avaliar as

variáveis relativas às dimensões sociais, ambientais, e culturais aos processos de gestão urbana, 

com base no sistema de ferramenta de gestão ambiental, realizou-se uma pesquisa exploratória, 

compreendendo entrevistas com a população vizinha ao empreendimento, que segundo (GIL, 

2008), tem como objetivo proporcionar maior entendimento do problema a ser estudado. As 

entrevistas aplicadas tiveram como objetivo captar informações sobre a relação de vizinha da 

comunidade com atividade da pedreira; 

• Investigação dos poluentes disseminados no meio ambiente motivado pela atividade

do desmonte de rocha – Esta investigação é efetivada por atividade de campo, acompanhando os 

trabalhos de desmonte de rocha, observando as técnicas que são utilizadas pela empresa 

atualmente e, posteriormente, adotar procedimentos para minimizar os impactos causados à 

população vizinha.  
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Dessa forma, foram investigados os impactos positivos e negativos do empreendimento, 

através de pesquisa experimental quantitativa e qualitativa dos impactos decorrentes da atividade 

do desmonte de rocha com explosivo, alvo desse estudo, que tem mostrado diversas preocupações 

no domínio ambiental. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em face dos suportes teóricos e da observação dos dados levantados, analisa-se que os 

principais impactos ambientais, decorrentes de desmonte de rocha com explosivos, estão 

associados à dissipação da fração de energia liberada pelo explosivo por ocasião da detonação que 

não é transformada em trabalho útil. Tal fração de energia dissipa-se, em sua maior parte, através 

do maciço circundante sob a forma de vibrações, e da atmosfera sob a forma de ruído e 

sobrepressão atmosférica, que é causada pela movimentação do material desmontado ou por perda 

de energia durante a detonação de cargas explosivas (liberando gases confinados de modo 

inadequado). Gera, complementarmente, poeira podendo ainda ocasionar danos ao maciço 

remanescente e ultralaçamento. 

Por meio do fluxograma do processo, apresentado anteriormente, foram contemplando os 

20 processos industriais que vão desde o método de lavra a céu aberto, preparação da lavra, 

decapeamento, vias de acesso, remoção de camada fértil do solo, desenvolvimento, lavra, 

operações diretas, operações indiretas, perfuração, fogo secundário, carregamento com explosivos, 

detonação, transporte, controle de qualidade, recuperação da área degradada, britagem, 

peneiramento, rebritagem, recuperação da área degradada, revegetação de área periféricas até o 

transporte para a obra. Avaliou-se, também, todas as etapas do processo do processo de desmonte 

de rochas e a inserção de princípios da produção mais limpa, visando a melhoria continua do meio 

ambiente. 

Por meio da pesquisa exploratória levantou-se os impactos positivos e negativos, quanto aos 

meios: físico, biótico e antrópico, apresentado pelo quadro 1. 
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Quadro 1: Impactos do desmonte de rocha com explosivos: atividade e meio afetado. 

Através do estudo realizado procurou-se identificar os aspectos ambientais relacionados 

com o desmonte de rocha, a pressão na saúde do trabalhador e no bem-estar ambiental da 

comunidade mais próxima. No quadro 2 apresenta-se os diversos aspectos ambientais de entradas 

e saídas nas diversas etapas dessa atividade e os riscos a que estão expostos os trabalhadores e 

populações circunvizinhas. 

Quadro 2: Análise da pressão da saúde do trabalhador e populações circunvizinhas a partir dos aspectos 
ambientais. 
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A partir de uma análise realizada em consonância com os aspectos ambientais e as pressões 

na saúde do trabalhador e populações circunvizinhas, pode-se constatar diversos riscos para a 

saúde, dentre eles: físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Santos (2008) cita que 

os riscos físicos são efeitos gerados por máquinas, equipamentos e condições físicas características 

do local de trabalho, que podem causar danos à saúde do trabalhador e populações circunvizinhas. 

Os riscos químicos são representados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas 

líquida, sólida e gasosa. Os riscos biológicos são causados por microrganismos invisíveis a olho nu, 

como bactérias, fungos, vírus e bacilos. Os riscos mecânicos ocorrem em função das condições 

físicas do ambiente do trabalho e tecnologias impróprias, capazes de colocar em perigo a 

integridade física do trabalhador e população circunvizinha. E, finalmente, os riscos ergonômicos 

são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho devem se 

adaptar ao homem, propiciando bem estar físico e psicológico. 

Diante de cenários adversos, com o desmonte de rochas, viu-se que a implementação da 

ferramenta de Produção Mais Limpa, na empresa Minerações e Construções LTDA, tornou-se 

necessária no sentido de se minimizar os impactos ambientais de grande magnitude. Após a 

implantação de ações de Produção Mais Limpa, a mineradora passou a apresentar um o aumento 

da produtividade, assegurando um uso mais eficiente da matéria-prima, a promoção de uma melhor 

performance ambiental – motivando e reduzindo a vibração no desmonte, a emissão de poeira, o 

ultralançamento de rochas, o ruído e a redução de impactos ambientais negativos e a redução de 

desperdícios resultantes no desmonte utilizando substâncias explosivas.   

4 CONCLUSÃO 

O estudo sobre a contribuição da aplicação da Produção Mais Limpa na atividade do 

desmonte de rocha na empresa Minerações e Construções LTDA, situada no município de 

Macaíba/RN, permitiu concluir que a atividade da mineração provoca impactos em todas as fases 

do empreendimento tais como: pesquisa, implantação, operação e desativação da lavra. Durante a 

fase de operação do desmonte de rocha e deposição do estéril, tanto a mineração a céu aberto 

quanto a subterrânea modificam e degradam o meio ambiente, uma vez que promovem a alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio onde está inserida.  

Observou-se que o desmonte de rochas com explosivos modifica e degrada o meio 

ambiente, uma vez que promovem a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio onde está sendo exercida a mineração.  

Assim sendo, é nítida a importância de se aplicar um modelo de gestão ambiental na 

atividade do desmonte de rocha, com o objetivo de melhorar as condições do meio, a saúde e 

segurança do trabalhador e populações circunvizinhas, permitindo dessa forma obter indicadores 

de geração de ruído, geração de calor, emissão de poluentes, geração de poeira, ultralançamento e 

vibração, transformando o processo mais eficiente, antecipando problemas e prevendo soluções. 
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Para atingir os objetivos desse trabalho, buscou-se realizar uma análise da pressão da saúde 

do trabalhador e populações circunvizinhas a partir dos aspectos ambientais, realizar uma pesquisa 

exploratória que apontou seus impactos, positivos e negativos, bem como os resultados alcançados 

pela sua implementação, através da análise da empresa Minerações e Construções LTDA.  

Diante do exposto, a aplicação da Produção Mais Limpa é de fundamental importância para 

minimizar os impactos ambientais e sensibilizar a sociedade para melhor aproveitar os recursos 

naturais existentes, pois visa reduzir custos operacionais, além de buscar soluções economicamente 

viáveis para a redução da geração dos resíduos, ou até mesmo a não geração de “sobras” nas etapas 

ao longo do processo (HENRIQUES e QUELHAS, 2007). 

Portanto, a aplicação dessa ferramenta de gestão ambiental contribuiu para a geração de 

uma gestão integrada e participativa nessa atividade econômica, contribuindo para a melhoria do 

desempenho ambiental da mineradora e, por conseguinte, para a saúde do trabalhador e das 

populações circunvizinhas. 
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SECAGEM DA SEMENTE DE CÁRTAMO (Carthamus Tinctorius) À 90ºC, COM O 
AJUSTE AOS MODELOS MATEMÁTICOS 

E-mail: brasil@ifrn.edu.br1; norte@ifrn.edu.br2

PALAVRAS-CHAVE: Cártamo, Secagem, Modelos matemáticos. 

KEY-WORDS: Safflower, drying, Mathematical models. 

RESUMO 

O cártamo (Carthamus Tinctorius) é uma espécie 
ainda pouco estudada, mas já apresenta alguns 
resultados, como o uso do seu óleo em fármacos. A 
estocagem de sementes vem sendo muito discutida, 
pois é nesta etapa que o produtor pode perder a sua 
produção. Com isso o presente trabalho teve como 
objetivo secar a semente de cártamo (Carthamus 
Tinctorius), a uma temperatura de 90ºC, em estufa, 
para analisar e modelar a cinética de secagem desta. 

Os modelos matemáticos usados foram Page, Lewis, 
Herderson and Pabis, Yagcioglu et al. e Two-term 
Exponential. Os valores experimentais da secagem se 
ajustaram melhor nos modelos de Yagcioglu et al. e 
Two-term Exponential apresentando 
respectivamente o R igual a 0,9999 e 0,9981. 

Carthamus Tinctorius SEED DRYING AT 90ºC WITH ADJUSTMENT TO 
MATHEMATICAL MODELS

ABSTRACT

Safflower (Carthamus Tinctorius) is a species not well 
known, but is already showing some results, 
commotion use of its oil in drugs. The storage of seeds 
has been much discussed as it is at this stage that the 
producer may lose its production. Thus the present 
study aimed to dry the safflower seed (Carthamus 
Tinctorius) at a 90 ° C, greenhouse, to analyze and 
model the drying kinetics of this.

The mathematical models were Page, Lewis, and 
Herderson Pabis, Yagcioglu et al. Two-term and 
Exponential. The experimental data were best fitted 
drying in models of Yagcioglu et al. and Two-term 
Exponential presenting respectively R equal to 0.9999 
and 0.9981. 

aŀȅƪ IŜƴǊƛǉǳŜ DƻƳŜǎ hƭƛǾŜƛǊŀΣ 5Ŝƴƴƛǎ wƻŘǊȅƎƻ aŀǊƛƴƘƻ hƭƛǾŜƛǊŀΣ !ƴŘǊŞ aƛƭƭŜǊ ŘŜ aŜƭƻ IŜƴǊƛǉǳŜΣ 
LǎŀōŜƭƭȅ /Ǌƛǎǘƛƴŀ {ƻŀǊŜǎ hƭƛǾŜƛǊŀΣ !ƭŎƛǾŀƴ !ƭƳŜƛŘŀ 9ǾŀƴƎŜƭƛǎǘŀ bŜǘƻΦ

R. F. Brasil1 e R. G. Norte2 
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1 INTRODUÇÃO 

O cártamo (Carthamus Tinctorius) é uma planta da família Asteraceae originária da Ásia, 

onde era utilizada para tingir seda, além de ser muito apreciada no Oriente pelo óleo rico em ácidos 

graxos (POLUNIN,1991). Os cultivos são utilizados como ornamentais e possuem características 

melhoradas geneticamente visando principalmente ao aumento de altura e eliminação dos 

espinhos foliares que protegem suas sementes. Como flor de corte, essa planta apresenta 

importância secundária, sendo aproveitada como complemento de decoração (GIRARDI et al, 2013). 

No Brasil, há disponibilidade de três cultivares de cártamo utilizadas como ornamental. 

Porém a cultura ainda é pouco estudada em relação à sua fenologia, cultivo, produção e qualidade 

de sementes (GIRARDI et al, 2013). 

A principal área de pesquisa desta semente é o uso do seu óleo em fármacos, abrangendo 

vários problemas como mal-colesterol e obesidade, este óleo chega a ter um rendimento de 24% 

(AMBROSANO, 2012). 

Uma característica a ser avaliada é a longevidade das sementes. Trata-se do período de 

tempo em que as sementes se mantêm viáveis e dependem de vários fatores externos como 

umidade, temperatura, luminosidade, aeração, tempo de estocagem e fatores internos como 

qualidade inicial da semente, quantidade de reserva, teor de óleo, entre outros. A deterioração das 

sementes pode ser parcialmente controlada por métodosadequados de produção, colheita, 

secagem, beneficiamento e armazenamento. Sementes imaturas, danificadas e infectadas não 

resistem bem ao armazenamento (FLORIANO, 2004). 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O cártamo ainda é uma espécie pouco estudada, principalmente a sua semente. Com o 

intuito de armazenar e preservar essas sementes são feitos processos de secagem, para que se tire 

toda a umidade delas, aumentando assim sua qualidade por períodos prolongados.  

O óleo obtidos das sementes do cártamo já é utilizado como redutor de gordura, possuindo 

propriedades que podem acelerar o metabolismo das gorduras sendo um antioxidante natural 

ministrado como fármaco para auxiliar no controle da obesidade (CRESPI et al., 2011). Já com essa 
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aplicação para o cártamo, deveria receber maiores incentivos ao seu estudos. Uma das linhas de 

pesquisas que podem ajudar no rendimento deste óleo é a secagem de sementes. 

A secagem de sementes, além de contribuir para a preservação da qualidade fisiológica 

durante o armazenamento, possibilita a antecipação da colheita, evitando perdas de natureza 

diversa durante o processo produtivo. A secagem pode ser realizada de forma natural ou artificial 

(ZONTA, 2011).  

Na escolha do método de secagem, o volume de sementes é fator limitante de secagem 

artificial, cujos custos de operação estão diretamente relacionados com o volume, a velocidade de 

secagem e a temperatura do ar (GARCIA et al., 2004). Na secagem artificial, a fonte de calor pode 

ser variável. O que caracteriza o método como artificial é o fato de que o processo é executado com 

o auxílio de alternativas mecânicas, elétricas ou eletrônicas e o ar é forçado através da massa de

sementes (CAVARIANI, 1996; ZONTA, 2011). 

A secagem natural é baseada nas ações do vento e do sol para a remoção da umidade das 

sementes. Tal processo é limitado pelo clima, quando as condições de umidade relativa do ar e 

temperatura não permitem, ou quando se trata de maiores volumes de sementes (MAIA, 1995; 

ZONTA, 2011). 

O tipo de secagem utilizada neste trabalho foi em estufa e a temperatura escolhida foi de 

90ºC. Com estas condições encontramos a cinética de secagem desta semente, ajustadas pelos 

modelos matemáticos que foram usados. 

3 METODOLOGIA 

3.1  Obtenção das sementes e teor de umidade 

A obtenção das sementes se deu pelo Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

rio Grande do Norte – IFRN, campus Apodi que nos forneceu o material. As sementes do cártamo 

encontram-se protegidas por camadas de espinhos e foi necessário que se quebrasse estes para que 

se pudesse ter acesso as sementes. 

O teor de umidade foi medido a partir da secagem da semente em estufa modelo BIOPAR 

modelo S 100 ST, com circulação de ar (Figura 1), durante 24h a uma temperatura de 105ºC. 
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3.2 Reumidificação das sementes 

As sementes foram reumidificadas devido já apresentarem baixa umidade, este processo foi 

feito em uma caixa plástica e nela tinha um solução de NaCl 1M, essa solução foi coberta por uma 

tela, e em cima desta tela foi colocada as sementes. As sementes são higroscópicas, por isso 

absorvem umidade. Esse procedimento teve uma duração de 5 dias em local que não houve 

mudança de temperatura. 

3.3 Secagem das sementes 

O método de secagem utilizado foi a de estufa que se deu logo em seguida da reumidificação. 

A temperatura escolhida foi de 90ºC em estufa modelo BIOPAR modelo S 100 ST (Figura 1). A 

pesagem do material inicial foi de 100g. durante a secagem o material era pesado em intervalos de 

10 minutos, em uma balança modelo AAEKER classe II (Figura 2). 

Figura 1: Estufa BIOPAR (utilizada na secagem)

FONTE: Criado pelo próprio Autor (2015) 

Figura 2: Balança utilizada na pesagem das sementes.

   FONTE: Criado pelo próprio Autor (2015) 
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3.4 Ajustes aos modelos matemáticos 

Os ajuste com os modelos matemáticos foram realizados com a ajuda do programa 

STATISTICA 7.0 e ainda com o auxilio do EXCEL Windows 8. Foram ajustados 5 modelos a secagem 

da semente de cártamo,  foram Page, Lewis, Henderson and Pabis, Yagcioglu et al. e Two-term 

Exponential. As Equações de cada modelo podem ser vistos na Tabela 1. 

Tabela 1: Modelos matemáticos utilizados nos ajustes. 

Fonte: GUNHAN, 2005. 

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

4.1 Secagem da semente 

A secagem da semente durou 410 minutos (6 horas e 50 minutos), e foram medidos 42 

pontos. Apresentou um teor de umidade de 5,82%, em 105º por 24h, um número parecido com as 

outras culturas como a do milho (8 a 40% dependendo da idade do grão) e do girassol (10%) 

(KOHAMA, MALUF, BILIA, BARBEDO, 2006). Na Figura 3 mostra as sementes de cártamo já secas. 

Figura 3: Sementes depois do processo de secagem

FONTE: Próprio Autor(2015) 

MODELO EQUAÇÃO 

Page MR = exp(-k.tn) 

Lewis MR = exp(-k.t) 

Henderson and Pabis MR = a.exp(-k.t) 

Yagciglu et al. MR = a.exp(-k.t) + c 

Two-term exponential MR = a.exp(-k.t) + (1-a). exp(-k.b.t) 
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4.2 Ajustes aos modelos matemáticos 

Os ajuste dos modelos matemáticos se deu pelo programa Statistica7.0, alguns dos valores 

encontrados podem ser vistos na Tabela 2.  

Tabela 2: Valores do Statistica 7.0 para a secagem da sementes do Cártamo. 

Modelo R k Coeficientes (a,c,n) 

Page 0,9981 0,0028 n= 1,1704 

Lewis 0,9940 0,0067 - 

Herdenson and Pabis 0,9955 0,0070 a= 1,0498 

Yagcioglu et al. 0,9999 0,0052 a= 1,1400 ; c= -0,1335 

Two-term Exponential 0,9981 0,0088 a= 1,6875 

Os valores de R representam a eficácia da modelagem, quanto mais próximo de 1, maior foi 

a eficiência do modelo para esta secagem. Na secagem das sementes de cártamo em estufa a 90ºC, 

o modelo que apresentou maior ajuste foi de Yagcioglu et. al. com o valor de R igual a 0,9999. Um

valor muito bom, comparando a outras secagens nesta temperatura como a de Pinhão-Manso, que 

teve seu R igual a 0,95 na temperatura de 90ºC sendo secado também em estufa (SINQUEIRA, 

RESENDE, CHAVES, 2013).

Os valores da constante k apresentaram a mesma ordem de grandeza, deixando mais claro 

que os valores experimentais tiveram um bom ajuste com os modelos. Não foram encontrados 

estudos sobre a secagem do cártamo, sendo inviável a comparação dos seus coeficientes. 

No Gráfico 1 temos as relações entre os valores de Mexperimental e o tempo de secagem junto 

com o M de cada modelo matemático. Neste gráfico podemos observar que o modelo de Yagcioglu 

et al. foi o que mais se aproximou do Mexperimental. No Gráfico 2 temos a relação da Unidade de Base 

Seca – Ubs. 
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Gráfico 1: Relação do M (experimental e dos modelos) x tempo, secagem da semente de Cártamo.

FONTE: Próprio Autor (2015) 

Gráfico 2: Relação do Ubs x tempo, secagem da semente de Cártamo. 

FONTE: Próprio Autor (2015) 

Os Gráficos 3,4,5,6 e 7 mostram a comparação de cada modelo com os valores do 
Mexperimental. 

Gráfico 3: Relação do M experimental com o M de Yagcioglu et al

FONTE: Próprio Autor (2015) 
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Gráfico 4: Relação do M experimental com o M de Page

FONTE: Próprio Autor (2015) 

Gráfico 5: Relação do M experimental com o M de Lewis 

FONTE: Próprio Autor (2015) 

Gráfico 6: Relação do M experimental com o M de Henderson e Pabis

FONTE: Próprio Autor (2015) 
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Gráfico 7: Relação do M experimental com o M de Two-term Exponential 

FONTE: Próprio Autor (2015) 

5 CONCLUSÃO 

Com estes resultados podemos observar que os valores experimentais ao qual melhor 

se ajustaram, foi o modelo de Yagcioglu et al. apresentando um R igual a 0,9999. Os dados se 

ajustaram também com os modelos de Page e Two-term exponential obtendo um R igual a 0,9981 

para ambos, assim como o R de Yagcioglu et al. é mais próximo de 1, dizemos que a a eficiência 

para este modelo foi melhor, comparando-o com os já citados. 

Os valores de k também seguiram a mesma ordem de grandeza, assim 

todos os modelos que foram usados apresentaram uma modelagem acessível. 
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA 

J.L.M. SANTOS; T.L.L.F. GALDINO*; V.E.C. MESQUITA; T.G. NEVES; H.F.S. FREITAS (Orientador)
taisalorena2011@hotmail.com*

RESUMO 

O presente trabalho é realizado por alunos do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte - Campus Apodi, introduz 

sucintamente a produção do biodiesel a partir de óleo 

residual de fritura e as análises realizadas, e foca no que 

diz respeito às discussões sobre a comparação dos 

resultados obtidos de cada um. As etapas da produção 

foram: coleta, filtragem, degomagem, transesterificação, 

lavagem, e as análises de rendimento, densidade, e índice 

de acidez. As práticas comprovaram apenas a densidade 

dentro da faixa esperada, as demais análises 

demonstraram resultados insatisfatórios. Também 

ocorreram algumas perdas de matéria prima. É esperado 

do projeto uma maior conscientização para minimização 

de problemas ambientais e reaproveitamento de dejetos 

que seriam descartados inadequadamente, assim como 

uma contribuição significativa para a pesquisa científica.

BIODIESEL PRODUCTION FROM RESIDUAL FRYING OIL 

ABSTRACT

This paper is done by students of Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte – Campus Apodi, briefly indtroduces 

the production of biodiesel from frying oil and the 

analyzes, and focus with regard to discussions on the 

comparison of results obtained from each one. The 

stages of production were: collecting, filtering, 

degumming, transesterification, washing, and 

performance analizys, density and acid value. The 

practices only proved the density within the expected 

range, the other analysis showed unsatisfactory results. 

There have also been some losses of raw materials. It is 

expected the project increased awareness to minimize 

environmental problems and reutilization of waste that 

would otherwise be discarded improperly, as well as a 

significant contribution to scientific research.

PALAVRAS-CHAVE: análise, biodiesel, óleo, qualidade, residual. 

KEYWORDS: analysis, biodiesel, oil, quality, residual. 
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1  INTRODUÇÃO

A demanda de novas fontes de energia tem aumentado devido às perturbações ambientais 

causadas por combustíveis de origem fóssil, conhecidos agressores da natureza. O esperado fim 

desse ramo energético estimula o mercado dos biocombustíveis, que se apresentam como uma 

solução para o descaso ambiental e déficit energético. 

Tendo isso em vista, e também que o óleo de fritura é descartado de maneira inadequada 

na grande maioria das vezes, o aproveitamento desta fonte é uma alternativa viável para o meio 

ambiente e um bônus para a pesquisa científica.  

Os primeiros relatos do uso de óleos vegetais como combustíveis remontam a 1900, quando 

Rudolph Diesel seria quem os utilizaria pela primeira vez. Por possuírem alto índice de cetano e um 

poder calorífico elevado, teoricamente, seu uso in natura se presta para a queima em motores do 

ciclo diesel, como pressupunha o próprio inventor desse motor, que em 1900 apresentou um 

modelo capaz de queimar óleo de amendoim (ACIOLI, 1994, LOVATELLI, 2001, D’AGOSTO, 2004). 

No início dos anos 90, começou-se a pesquisar também a viabilidade de utilização dos óleos 

e gorduras residuais como matéria-prima para a produção do biodiesel, por possuírem valor 

energético considerável após transformação, e também na reciclagem desse material poluente 

causador de grande pressão nos aterros sanitários e redes de esgotos, gerando altos custos no seu 

processo de tratamento e manutenção (MENEZES et al., 2010). 

Este trabalho visa, então, apresentar os processos metodológicos da produção de biodiesel 

a partir de óleo residual de fritura, via catálise básica, assim como das análises (rendimento, 

densidade e índice de acidez) realizadas com biodiesel obtido a partir destas amostras de óleo e 

daquele obtido do óleo de algodão. Os resultados dessas análises serão analisados e discutidos no 

presente documento. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Óleos e gorduras

Os termos óleos e gorduras referem-se a substâncias de origem animal ou vegetal insolúveis 

em água que são constituídas principalmente por triacilgliceróis (ou triglicerídeos), ésteres 

formados pela condensação entre glicerol e ácidos graxos. A diferença entre óleos e gorduras, 

segundo o Conselho Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA), é o estado físico em 

que se apresentam a uma temperatura abaixo de 20 °C, ou seja, óleos são líquidos e gorduras são 

sólidos/semissólidos (BRITO & OLIVEIRA, 2007). 

Estruturalmente, os óleos e as gorduras são constituídos por um ou mais grupos carboxilas 

acompanhados de cadeias de carbono longas, como está apresentado na Figura 1. Os óleos possuem 

mais ligações insaturadas ao longo de sua cadeia, por isso seu ponto de fusão e ebulição é menor, 

ficando líquido em temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C). Já as gorduras são geralmente 
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sólidas em temperatura ambiente e seu ponto de fusão e ebulição são maiores comparadas com os 

óleos. O tamanho da cadeia carbônica, a posição e a quantidade de ligações insaturadas interferem 

no ponto de fusão dos óleos e gorduras (NETO; DEL PINO, 1997). 

1

Figura 1: Fórmula estrutural do óleo.

O consumo de óleos gera o inconveniente de não reutilização para fins alimentares, pois o 

mesmo, ao entrar em contato com o alimento, deixa de ser puro e as reações químicas que ocorrem 

durante o processo de fritura modificam sua composição gerando o aumento da quantidade de 

ácidos graxos livres e subprodutos das reações de oxidação, prejudicando o seu reciclo. Surge, 

portanto, o problema para o descarte desse resíduo. 

A maior parte é descartada inadequadamente na rede de esgoto, podendo se acumular nos 

encanamentos, causando entupimentos, refluxo de esgoto e até o rompimento das redes de coleta. 

Além disso, os óleos podem causar danos irreversíveis quando despejados nos córregos, rios e lagos, 

dificultando a entrada de luz e a oxigenação da água, ao mesmo tempo que pode formar uma 

camada gordurosa nas margens dos lagos e rios piorando os quadros de enchentes (BRITO & 

OLIVEIRA, 2007). Para minimizar esse problema, surge a iniciativa de utilizar o óleo residual como 

matéria prima para biocombustíveis, como o biodiesel. 

2.2 Produção do biodiesel 

Quimicamente, o biodiesel é definido como éster monoalquílico de ácidos graxos derivados 

de lipídeos de ocorrência natural e pode ser produzido, juntamente com a glicerina, pela reação de 

triacilgliceróis com álcool, comumente o etanol ou metanol, na presença de um catalisador ácido 

ou básico (SCHUCHARDT et al., 1998; RAMOS, 1999; RAMOS et al., 2003). 

O biodiesel é um substituto natural do diesel de petróleo e pode ser produzido a partir de 

fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e óleos utilizados para cocção de 

alimentos (fritura) (RAMOS et al., 2003). Por possuir tal característica, ele não se torna apenas uma 

1 Disponível em: <http://www.alunosonline.com.br/quimica/oleos-gorduras.html> Acesso em maio de 2015. 
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alternativa economicamente viável, mas também ambientalmente sustentável em relação ao 

combustível fóssil.  

O biodiesel pode ser é gerado a partir da reação de transesterificação de triglicerídeos e 

conta com auxílio de um catalisador para acelerar o processo. Essa reação de caráter reversível 

consiste em transformar um éster (que reage com um álcool) em um novo éster. Na Figura 2 a 

seguir, está representado um esquema genérico dessa reação: 

2

Figura 2: Reação de transesterificação (produção do biodiesel). 

Os triglicerídeos mais comuns são óleos vegetais oriundos de mamona, girassol, amendoim, 

milho, babaçu, dendê; assim como óleo residual de frituras; e para uma produtividade satisfatória, 

tais óleos devem conter no máximo 3% de ácidos graxos livres. O álcool que apresenta uma das 

melhores eficiências na reação é o metanol, e também o mais utilizado. Os catalisadores de teor 

básico (NaOH, KOH) são em geral mais eficientes que os de teor ácido (HCl). A glicerina resultante 

pode ser comercializada e é muito comum no mercado de cosméticos e de produtos de limpeza.  

O procedimento é o seguinte: O álcool e o catalisador são misturados, e em seguida, 

adicionados ao óleo que foi previamente aquecido (algo em torno de 45 °C é o suficiente). Essa 

mistura deve ser conduzida em um reator com agitação. Após isso deve ser realizada a decantação, 

para separar a fase superior (biodiesel) da inferior (glicerina, resíduo do catalisador, excesso de 

álcool que não reagiu, água, sabão, e traços de ésteres e glicerídeos). A purificação consiste em 

lavagem com água para remoção de impurezas, e remoção do resíduo do catalisador. O tempo de 

reação é definido de acordo com a matéria prima, álcool e catalisador utilizados. (BARROS & 

JARDINE, s/d). 

O rendimento da reação de transesterificação do óleo residual de fritura também pode ser 

otimizado pela alteração da rota etílica pela metílica. A Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) produziu biodiesel a partir da transesterificação metílica do óleo residual de fritura, em uma 

planta industrial, e obteve um aproveitamento de 98% em volume. Felizardo (2003), obteve o 

biodiesel pela transesterificação metílica por meio da catálise básica (NaOH). As produções 

efetuadas apresentaram rendimentos de produção de metilésteres entre 62 e 92%, sendo o 

2 Disponível em: <http://www.infoescola.com/quimica/biodiesel/> Acesso em maio de 2015. 
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rendimento influenciado pelas características do óleo alimentar usado. Segundo Leung e Guo 

(2006), vários outros fatores podem interferir no rendimento da reação de produção do biodiesel 

via rota metílica, como o tipo e a quantidade de catalisador, a relação molar de metanol e óleo, a 

temperatura e o tempo de reação. Constatações semelhantes foram reportadas por SAAD (2005) 

na produção de biodiesel via rota etílica. (CHRISTOFF, 2006). 

3  METODOLOGIA

Neste projeto, utilizaram-se duas amostras de óleos residuais de fritura provenientes de 

estabelecimentos comerciais das cidades de Umarizal e Apodi (Amostras 2 e 3, respectivamente), e 

uma amostra de óleo algodão comercial para comparação de resultados (Amostra 1). 

3.1 Pré-tratamento do óleo 

O pré-tratamento é de suma importância para o sucesso da reação de transesterificação, 

uma vez que reduz as impurezas do óleo de residual, diminuindo o risco da produção indesejada de 

sabão.  

3.1.1 Filtragem 

Na filtração, os resíduos suspensos foram separados do óleo previamente aquecido em um 

aquecedor (por meio de um beckér) ou em uma manta elétrica (utilizando um balão volumétrico) 

até atingir as marcas na faixa de 50 – 55 °C. Em seguida, filtrou-se utilizando um funil de porcelana 

com papel filtro, acoplado a um kitassato ligado a uma bomba de vácuo.  

3.1.2 Degomagem 

Esta etapa consiste na eliminação de fosfatídios através da hidratação dos mesmos, 

tornando-os insolúveis no óleo, permitindo, assim, sua separação. Como consequência, a umidade 

e as impurezas são reduzidas, minimizando a turbidez do material. Os materiais utilizados foram: 

Becker de um litro, proveta de 50 ml, agitador, pisseta, funil de vidro, balão de fundo redondo, tubos 

de ensaio e centrífuga (potência de 3500 rotações por minuto). 

O óleo filtrado foi aquecido à 70 – 75 °C e à ele foi adicionado 3% de seu volume em água 

destilada. Essa mistura foi homogeneizada através de agitação contínua durante 20 minutos. Por 

fim, as amostras de óleo degomado foram centrifugadas durante 3 minutos a uma potência de 3500 

rpm, separando o óleo do precipitado formado (resíduo).  

3.2 Reação de transesterificação 

A transesterificação é o método mais comum para converter triglicerídeos em biodiesel, o 

que, em termos mais simples, converte o óleo vegetal ou gordura animal por uma reação química 

que utiliza metanol ou etanol, catalisado por hidróxido de potássio. Nesta reação, os triglicerídeos 

reagem com o álcool de cadeia curta para produzir ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol. 

Este processo quebra os triglicerídeos transformando suas cadeias em estruturas mais simples, os 

2410



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 
XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

monoésteres, com baixas viscosidades, gerando menor teor de resíduos de carbono após 

combustão (GERIS et al., 2007). 

Após a degomagem, realizou-se a reação de transesterificação, tomando como base a 

metodologia de Rabello (2001) que informa que com 1,5 g de KOH (hidróxido de potássio) (Synth) e 

35 % de metanol (CH₃OH) (Synth) em 100 ml de óleo, ocorre um melhor rendimento. Para a 

produção do biodiesel em questão, preparou-se uma solução com 0,75 g de hidróxido de potássio 

e 18 ml de metanol – reagente em excesso – que foi misturada com 50 ml de óleo degomado, sob 

agitação e aquecimento (até 45 °C) por 10 minutos. Por fim, a mistura reacional foi resfriada e 

transferida para um funil de separação onde ficou até ocorrer a decantação e separação de fases: 

superior contendo biodiesel e inferior composta de glicerol. 

3.3 Lavagem do biodiesel 

A pureza do biodiesel tem um efeito significativo sobre suas propriedades. A presença de 

glicerídeos pode causar sérios problemas de combustão (ÖZGÜLYÜCEL e TÜRKAY, 2003). Além disso, 

o biodiesel não deve conter água, álcool, glicerina e catalisador (KARAOSMANOGLU et al., 1996).

Após a separação das fases, iniciou-se a etapa da lavagem do biodiesel. Para realizá-la 

seguiu-se a metodologia apresentada em Geris et al (2007): em um novo funil de separação lavou-

se o biodiesel com 50 ml de solução de ácido clorídrico a 0,5% (v/v), 50 ml de solução de cloreto de 

sódio (NaCl) e 50 ml de água destilada, respectivamente. Durante cada lavagem, cada amostra foi 

colocada em repouso no funil de separação, com a finalidade de propiciar a separação de fases por 

diferença de densidade (fase aquosa embaixo, mais densa, e a fase orgânica, contendo o biodiesel, 

acima da mesma). Depois da lavagem, fez-se a dessecação do biodiesel utilizando 2,5 g de Na₂SO₄ 

(sulfato de sódio anidro) (Acerlab), o qual foi filtrado utilizando papel de filtro.  

3.4 Rendimento, densidade e acidez 

Com o biodiesel pronto, iniciou-se o processo de análises do rendimento, da densidade e do 

índice de acidez de cada amostra. Para calcular essas três varáveis, utilizou-se as seguintes fórmulas: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
(1) 

𝑑 =
𝑚

𝑣
(2) 

𝐴𝑐 =
𝑉∗𝑓∗0,4

𝑃
 (3) 

Onde: massa do produto = massa do biodiesel; massa do reagente = massa do óleo; Ac = 

índice de acidez; 𝑓 = fator de correção da solução de NaOH; 𝑉 = volume de NaOH gasto para titular 

a amostra; 0,4 = equivalente em grama do NaOH em relação ao KOH (a fórmula é utilizada para 

valores de KOH, mas foi modificada para o uso do NaOH); P = número de gramas da amostra. 
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Para descobrir a massa do produto, pesou-se as três amostras de biodiesel em uma balança 

analítica. Já para calcular a massa do reagente, preparou-se três amostras de um óleo com a mesma 

quantidade em volume e fez-se a pesagem. Em seguida, fez-se uma média entre os resultados 

encontrados. A média representa a massa do reagente (óleo).  

Para o cálculo da densidade utilizou-se um picnômetro, cujo procedimento está descrito a 

seguir. Primeiro pesou-se a vidraria, em seguida foi preciso calibrá-la com água destilada, pois esta 

apresenta uma densidade já conhecida e, a partir desse valor e da massa encontrada na pesagem 

da água, é possível calcular o volume real do picnômetro, de acordo com as seguintes fórmulas: 

𝑚𝑝𝑖𝑐𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 − 𝑚𝑝𝑖𝑐𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 = 𝑚á𝑔𝑢𝑎 (4) 

1 =
𝑚á𝑔𝑢𝑎

𝑣
(5) 

Por fim, calculou-se o índice de acidez de cada amostra. O índice de acidez mede o teor de 

ácidos graxos livres que estão contidos em óleos residuais e biodiesel, sendo esses oriundos do 

processo de produção ou degradação do biodiesel. O alto índice de acidez pode causar deposição 

de sedimentos no motor e desgaste da bomba e filtro de combustível (Van Gerpen et al., 2004). 

Para essa etapa, utilizou-se uma solução de 0,01 M de hidróxido de sódio (NaOH) para titular o ácido 

graxo livre na amostra de 2 g de óleo dissolvida em 25 ml de solução de éter-etanol (2:1), preparado 

com 66,6 ml de éter dietílico (C4H10O) e 33,3 ml de etanol (C2H6O). Após a homogeneização 

adicionou-se duas gotas do indicador fenolftaleína, tal indicador mostra uma mudança no pH do 

óleo – quando o pH é neutro, a fenolftaleína é incolor e quando o pH se torna básico (à medida que 

se adiciona hidróxido de sódio), a cor muda para rosa claro –, e procedeu-se a titulação. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a filtração, a degomagem, a transesterificação e a lavagem das amostras de óleos 

residuais, foram realizados os cálculos de rendimento, densidade e de índice de acidez de cada uma, 

como está representado nos cálculos a seguir e na Tabela 1 abaixo. 

Calibração do picnômetro, utilizando as Fórmulas (3) e (4): 

51,4417 − 27,5922 = 𝑚á𝑔𝑢𝑎 = 23,8495 𝑔 

𝑣 =
23,8495

0,99667
= 23,9292 𝑚𝑙 

Cálculos do rendimento, densidade e acidez das amostras, utilizando as Fórmulas (1), (2) 

Amostra 1 (Óleo de algodão): 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
31,237

44,41
= 0,7034 

𝑑 =
20,9693

23,9292
= 0,8763 𝑔/𝑚𝑙 

𝐴𝑐 =  (4,9 ∗ 1 ∗ 0,4)/2,042 =  0,9598 𝑚𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻/𝑔ó𝑙𝑒𝑜 

Amostra 2 (Óleo de fritura – Umarizal): 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
27,953

43,01
= 0,65 

𝑑 =
21,0773

23,9292
= 0,8808 𝑔/𝑚𝑙 

𝐴𝑐 =  (6 ∗ 1 ∗ 0,4)/2,015 =  1,1911 𝑚𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻/𝑔ó𝑙𝑒𝑜 

Amostra 3 (Óleo de fritura – Apodi): 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
36,865

46,2974
= 0,7963 

𝑑 =
21,0392

23,9292
= 0,8792 𝑔/𝑚𝑙 

𝐴𝑐 =  (5,7 ∗ 1 ∗ 0,4)/2,079 =  1,0967 𝑚𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻/𝑔ó𝑙𝑒𝑜 

Rendimento (%) Densidade (g/ml) Índice de acidez 
(mgNaOH/góleo) 

Amostra 1 70,34 % 0,8763 0,9598 
Amostra 2 65 % 0,8808 1,1911 

Amostra 3 79,63 % 0,8792 1,0967 

Tanto para a resolução brasileira, como para a norma europeia, os métodos de análise da 

densidade do biodiesel são os mesmos comumente aplicados aos derivados de petróleo. A norma 

europeia estabelece valores de densidade entre 860 a 900 kg.m-3 (LÔBO et al., 2009). 

Pode-se observar na Tabela 1 que os resultados estão dentro dos parâmetros estabelecidos 

para a densidade de um biodiesel eficiente, porém o rendimento não foi satisfatório. É possível 

associar-se tal resultado a pouca precisão no controle de temperatura. A Amostra 1 é proveniente 

de um óleo de algodão comercial, e com a coloração mais clara e aspecto mais límpido, não foi o 

maior rendimento obtido, mas sim de um óleo de fritura de salgados, de coloração escura que indica 

muitas reutilizações do mesmo. Também é válido ressaltar que a Amostra 2, a de menor 

Tabela 1: Resultados dos rendimentos, densidades e índices de acidez de cada amostra de biodiesel. 
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rendimento, foi a que demonstrou o aspecto visual mais favorável, pois era o que indicava menos 

resíduos e ainda, a maior densidade. 

O índice de acidez está diretamente relacionado com a quantidade de ácidos graxos livres 

presentes no material lipídico e representa a quantidade de hidróxido de sódio ou potássio, em 

miligramas, necessários para neutralizar os ácidos graxos livres do material (Candeia et al., 2009). 

Segundo as normas da legislação ANP n° 14, deve-se utilizar KOH como titulante, porém optou-se 

pelo uso da solução de hidróxido de sódio (NaOH) como titulante neste caso.  

Embora a densidade enquadrasse todos os óleos na faixa adequada, o índice de acidez 

indicou que estes estão fora de especificação – as máximas encontradas para o biodiesel são de 0,50 

mg de KOH/g –, mostrando a necessidade de etapas de pré-processamento do óleo mais 

criteriosas. 

5  CONCLUSÕES

A utilização do óleo residual de fritura como matéria prima para produção de biodiesel é 

uma solução ambiental e socioeconômica que poderia ser desenvolvida pelas prefeituras 

de pequenos municípios, como os de Apodi de Umarizal. Essa pesquisa representa uma 

opção adequada para o descarte inadequado do óleo residual, e também proporcionaria renda 

alternativa aos produtores da região com a venda do material para usinas produtoras do 

biocombustível, culminando na consequente geração de empregos. 

O grupo constatou que o sucesso da produção do biodiesel é crucialmente definido pela 

fase de pré-tratamento, pois é quando prepara o óleo para a reação de transesterificação, e 

pode aumentar de forma significativa a chance de sucesso e a qualidade do produto. Tal reação 

demanda também certa cautela, pois desatenções como “excesso de água no óleo ou nos 

catalisadores” podem acarretar à reação de saponificação, como ocorrido algumas 

vezes na pesquisa desenvolvida. 

Segundo Christoff (2006), a faixa de rendimento comumente alcançada para 

a transesterificação via rota metílica é de 62% a 92 %, então as práticas realizadas pelo 

grupo mostraram resultados aceitáveis, uma vez que todas as amostras ficaram dentro da faixa. 

De acordo com parâmetros europeus citados por LÔBO et al., 2009, os resultados obtidos para a 

densidade são aceitáveis para a caracterização de um bom biodiesel. Porém, os dados da 

acidez não enquadram-se nesse perfil, pois mesmo sem um parâmetro oficial em termos de 

NaOH, o índice está bastante elevado. Esses valores das amostras podem ter sido causados pelo 

grande período de tempo que o biodiesel está preparado. 
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA NO SETOR DE 
ALMOXARIFADO DO IFRN-CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

R. F.P dos Santos1; A.F. Barbosa²;; M.V.D. de Assunção³ 
E-mail: renatofernando.tec@hotmail.com¹; abners77@hotmail.com²; marcus.assuncao@ifrn.edu.br³

RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar 
o uso dos conceitos logísticos no setor de
almoxarifado do campus São Gonçalo do Amarante
do IFRN, no intuito de analisar se o que está sendo
feito na prática está de acordo com os conceitos
definidos pelos principais autores da área. Para a
consecução dos objetivos propostos, optou-se por
um estudo qualitativo. Quanto à estratégia, o estudo

assumiu a forma de estudo de caso, em que os dados 
foram coletados por meio da realização de uma 
entrevista semiestruturada. Por meio da análise das 
respostas obtidas, percebeu-se que o setor apresenta 
o bom uso dos conceitos logísticos, entretanto a falta
de um espaço maior e a baixa quantidade de
funcionários impedem que todos os trabalhos sejam
realizados de forma eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Logística, Conceitos, Instituições. 

APPRAISAL OF THE CONCEPT OF LOGISTICS SECTOR OF WAREHOUSE 
IFRN-CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to 
evaluate the use of logistic concepts in the warehouse 
sector of São Gonçalo do Amarante's IFRN campus, in 
order to examine whether what is being done in 
practice is consistent with the concepts defined by the 
leading authors in the field. To achieve the proposed 
objectives, we chose a qualitative study. As for strategy, 

the study took the form of a case study, in which data 
were collected by conducting a semi-structured 
interview. Through the analysis of the responses, it was 
noted that the sector presents good use of logistic 
concepts, however the lack of a larger space and the 
low number of employees prevent all works are carried 
out efficiently. 

KEY-WORDS: Logistics, Concepts, Institutions. 
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Embora o termo “Logística” tenha sido criado há pouco mais de 60 anos, o referido existe 

há muito mais tempo, pois seus conceitos já eram praticados desde o tempo das cavernas, visto 

que os nômades, de uma forma primária, já praticavam atividades como estoque, para armazenar 

seus alimentos para as épocas de grandes geadas,  e também o transporte para se deslocarem de 

um local para outro a fim de conseguirem uma melhor alimentação para sua tribo e  também para 

se proteger de predadores. 

Com o crescimento da concorrência e o aprimoramento dos produtos e serviços 

oferecidos pelas indústrias, surge a necessidade de se utilizar essa ferramenta como fator 

preponderante na estratégia organizacional. Para isso, muitas empresas tendem a adquirir a 

logística como diferencial competitivo, e o desenvolvimento das técnicas logísticas permite a estas 

o aperfeiçoamento das suas operações.

Nessas condições, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN) também teve que se adaptar a essas mudanças. Dada à expansão da referida 
instituição, as operações tornaram-se mais complexas e a busca pela eficiência mostra-se cada vez 
mais presente no cotidiano institucional. Portanto, o trabalho justifica-se pela necessidade da 
otimização de operações logísticas encontradas em vários setores de uma instituição federal. O 
objetivo dessa pesquisa é analisar a logística no setor de almoxarifado do campus São Gonçalo do 
Amarante e comparar se os conceitos logísticos estão sendo aplicados na prática. Além disso, esta 
organização possui diversas áreas em que a Logística atua de forma explícita fazendo com que o 
IFRN se torne um lugar propício para este tipo de pesquisa. 

2  A LOGÍSTICA DO SÉCULO XXI

O termo “Logística” surgiu durante a segunda guerra mundial quando as tropas militares

norte-americanas precisaram criar estratégias para vencer o eixo. Nas divisões de suprimento, 

abasteciam os exércitos nos tempos e locais certos, faziam a distribuição, movimentação e 

armazenagem de roupas, mantimentos, armas, munição e medicamentos, tudo isso dentro de um 

planejamento logístico, com o intuito de derrotar o inimigo, passando a ser um diferencial.  

Passou-se a época das guerras, e as décadas de 50 e 60 foram representadas como a época de 

decolagem para a teoria e a prática da Logística por causa do inicio da sua utilização dentro das 

indústrias, observando-se nos anos 60 que os conceitos logísticos poderiam ser aplicados na 

própria indústria, porém, esses eram ligados apenas a armazenagem e distribuição física sendo 

priorizado os estudos de aproveitamento e racionalização de espaço como forma de obter ganhos 

e eficiência. Assim, criou-se uma necessidade das empresas possuírem pessoas com 

entendimento na área da Logística visto que agora já estava sendo usada pelas organizações de 

uma forma bem mais frequente. 

1  INTRODUÇÃO
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Em virtude desse aumento da necessidade pessoal, foi criado o primeiro curso sobre Logística 

na universidade de Harvard – Análise do Custo Total na Área da Logística – e anos depois as 

universidades de Michigan State University e The Ohio State Univesity ofertaram o curso de 

graduação em Logística que por sua vez já era reconhecido pelo governo Estadunidense, também 

nos EUA foi criado o Council of Supply Chain Management (CSCMP) que foi a primeira associação a 

congregar profissionais da logística, esta organização era envolvida com a Gestão de Cadeias de 

Abastecimento. Enquanto isso, no Brasil, a área ainda era pouco explorada já que nenhuma 

empresa aplicava ou conhecia os seus conceitos. 

Durante os anos 70 foi criado um estudo pela CSCMP identificando os componentes do custo 

de manutenção dos estoques e criando uma metodologia para o seu cálculo, esta época também 

foi marcada pela criação de diversas técnicas logísticas como MRP (Materials Requirements 

Planning), Kanban e JIT (Just in Time) mostrando a eficiência e eficácia das práticas logísticas e a 

necessidade de uma relação entre Logística, Marketing e Produção. 

Nos anos 80 houve grande aumento na utilização de computadores na administração da 

logística. A tecnologia permitiu que as empresas pudessem fazer contas e obter resultados mais 

rápidos, provocando aumento no nível de serviço, facilitando e contribuindo para a verificação de 

tarefas no ciclo de melhoria contínua. Nessa mesma época, logo após a explosão da tecnologia da 

informação, a Logística chega ao Brasil, e as empresas automobilísticas adotam os sistemas 

logísticos JIT (Just in Time) e KANBAN, desenvolvidos pela Toyota e importados do Japão. Além 

disso, foram criados o Grupo de Benchmarking em Logística no Brasil e a ASLOG – Associação 

Brasileira de Logística. 

Na década de 90, começaram a se fazer cálculos, com o início do conhecimento científico, 

estudos das relações, dispersões e movimentos, com foco em administração de materiais, 

distribuição, movimentação e armazenagem de materiais. • Hoje muito mais complexo e amplo, 

com foco em controle, planejamento, tecnologia da informação, finanças e serviço ao cliente. 

Todas essas evoluções, aliadas ao processo de globalização, trouxeram novos desafios para as 

organizações, que é a competitividade no mercado globalizado. Daí surge a necessidade de se 

produzir e distribuir a custos mais adequados, sem perda de eficiência e qualidades do produto. 

Nos anos 2000 a América do Norte, a Europa e a Ásia avançavam no conceito de Supply Chain 

onde a integração passa a ser total entre o varejo, a indústria, o fornecedor de peças e o 

fornecedor de matérias primas para a montagem das peças. Um fato interessante sobre o Supply 

Chain é que todas as empresas que o utilizaram conseguiram atingir um elevado crescimento. 

No mundo há um crescimento rápido das técnicas logísticas e as universidades já ofertam 

cursos desde o nível técnico até o doutorado, a partir daí o mercado passa a ser extremamente 
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competitivo e até as empresas de pequeno porte têm de adotar conceitos logísticos já que todas 

as empresas buscam por um diferencial e por uma total integração entre os departamentos, a fim 

de obterem um maior controle e uma melhora no fluxo de informações, o que passa a ser de 

fundamental importância para a sobrevivência da organização. 

2.1 Conceitos de Logística 

Logística é área responsável pela administração e gerenciamento de serviços, materiais e 

informações de uma empresa. Sua utilização como ferramenta atua em serviços como 

armazenagem de mercadorias, fluxo de informações relacionadas à empresa e aos produtos, tais 

como matéria prima, materiais em processo, transporte, armazenagem, produto acabado e 

destino final do produto. Utilizando, para isso, meios econômicos, práticos e seguros, a fim de 

atingir a satisfação do cliente.

Segundo Novaes (2001, p.36) “Logística é o processo de planejar, implementar e controlar 

de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 

associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender aos requisitos do consumidor.” Similar a esse conceito Ballou (1993) acrescenta ainda a 

importância das atividades de movimentação e de se aumentar os níveis de serviços aos clientes e 

Bowersox e Closs (2001) enaltecem a necessidade de se atender bem as expectativas dos clientes. 

Buscando sintetizar a base conceitual da logística, Magee (1997) afirma que a logística é a 

arte de administrar o fluxo de materiais, da fonte de matérias-primas ao usuário final, enquanto 

Christopher (1997) observa a relação existente entre a logística e marketing definindo a primeira 

como sendo o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informação correlata) por 

meio da organização e seus canais de marketing, tendo em vista a maximização das lucratividades 

presentes e futuras através do atendimento de pedidos a baixo custo. 

Diante das definições apresentadas pela literatura, tem-se que a logística é uma área de 

grande amplitude, no sentido organizacional. Para Martins e Alt (2002), a logística é responsável 

pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias de uma empresa. O que 

pode-se depreender a partir dos conceitos e definições é um alinhamento conceitual no sentindo 

de se buscar um entendimento padrão acerca da Logística.  

3 ESTUDO DE CASO

A história do IFRN começou em 23 de setembro de 1909 quando foi assinado o decreto 

janeiro de 1910, a Escola de Aprendizes Artífices oferecia curso primário, de desenho e oficinas de 
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trabalhos manuais. Em 1930, o nome da instituição muda para Liceu Industrial e pouco tempo 

depois no ano de 1942 o Liceu se transforma em Escola Industrial de Natal. 

Vinte anos depois, a instituição inicia a oferta de cursos técnicos de nível médio, e 

transforma-se, em 1965, em Escola Industrial Federal. 

Em 1967 é inaugurada a sua nova sede, na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro do 

Tirol, e no ano seguinte foi mudado novamente o nome do instituto, que passou a ser chamado de 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). 

Em 1994, inicia-se o processo de transformação da ETFRN em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET) e com a mudança vieram novos desafios como a oferta de educação 

profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, além do ensino médio. Sua atuação no ensino 

de 3º grau começou com a oferta de cursos de graduação tecnológica, ampliando-se, 

posteriormente, para os cursos de formação de professores, as licenciaturas. Mais recentemente, 

a instituição passou a atuar também na educação profissional vinculada ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos e no ensino a distância. 

A partir de 1994 começou a interiorização da rede federal de educação tecnológica no Rio 

Grande do Norte com a inauguração de uma unidade em Mossoró. Após esse acontecimento a 

rede teve um grande crescimento que culminou na oferta de novos cursos e na criação de novos 

campi. Em 2009, o CEFET teve o seu nome alterado para Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Atualmente a Rede Federal de Educação do Rio Grande do Norte conta com dezenove 

campi e oferta mais de cento e cinquenta cursos que vão desde a iniciação ao ensino técnico até a 

pós-graduação. O IFRN ainda conta com mais de 25000 alunos o que demonstra a grandeza da 

instituição. 

3.1 Caracterização do Almoxarifado do IFRN Campus São Gonçalo do Amarante 

O almoxarifado do Campus do IFRN - São Gonçalo do Amarante possui dois funcionários 

que trabalham nos turnos matutino e vespertino, e contam com o auxílio de uma bolsista que 

trabalha apenas durante a tarde. 

Esse setor ainda conta com o apoio de sete salas que servem como suporte na 

armazenagem dos materiais recebidos. Também é importante ressaltar a existência de mais de 

5.000 itens (em unidades) estocados no local. A Figura 1 mostra o layout do almoxarifado do IFRN 

São Gonçalo do Amarante. 
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4  METODOLOGIA

A metodologia adotada na condução da pesquisa proposta é essencialmente exploratória 
no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro 
e a construir questões importantes para a pesquisa e qualitativa, no sentido de se analisar o que 
fora dito pelo funcionário do almoxarifado. 

A pesquisa foi realizada no IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, com o intuito de 
analisar o uso da logística pelo setor de almoxarifado e compará-lo com o que está definido pelos 
principais autores da área. 

Durante a construção dessa pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada, com o 
principal responsável pelo almoxarifado, que será identificado como PR (principal responsável) na 
etapa de resultados obtidos. Para isso foi feita uma análise de conteúdo (BARDIN 1977), onde as 
respostas do entrevistado foram confrontadas com a literatura. Foram realizadas visitas técnicas 
ao almoxarifado e observadas as suas operações cotidianas. 

5  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio dos dados obtidos a partir da entrevista, foram extraídas algumas respostas em 
relação ao uso da Logística no almoxarifado. Quando o PR foi questionado sobre a utilização da 
Logística no local, em resposta ele afirma que: 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Figura 1 - Layout do almoxarifado do Campus do IFRN em SGA

2422



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

“Toda questão de recepção de material, estocar o material e disposição é feita aqui 
conosco. A partir do momento que chega a solicitação do material na diretoria acadêmica, eles 
fazem todo o processo necessário para adquirir esse material, seja ele permanente ou de consumo, 
quando chega aqui, a gente vai arcar com o resto dessa parte, entrar em contato com fornecedor, 
ver a disponibilidade que o fornecedor tem, verificar se o fornecedor vai cumprir o prazo estipulado 
dentro do processo[...]  a entrega desse material é feito sob nossa responsabilidade. [...] Nós 
recebemos os materiais e distribuímos para todos os setores.” 

Diante disso pode-se afirmar que a resposta de PR corrobora com os conceitos de Ballou 
(1993) e Novaes (2001) ao falar sobre a armazenagem dos materiais, como também da 
movimentação, recebimento, e do fluxo de informações, visto que esses processos fazem parte 
das atividades logísticas e que são fundamentais para o funcionamento dos outros setores do 
campus. 

Portanto, a partir da definição dada por PR percebe-se que a Logística é utilizada dentro do 
almoxarifado de forma consistente respondendo assim a um dos objetivos desta pesquisa e 
também é possível identificar que o responsável por esse setor tem um significativo entendimento 
do conceito do que é Logística. 

Em seguida foi perguntado a PR se o que eles faziam no dia a dia estava de acordo com os 
conceitos logísticos. De acordo com PR: 

”Não posso dizer que 100% porque não é. Lógico que tem falhas, pelo volume de materiais 
que nós temos. Até a cobrança desse material para a gente é difícil”. 

Desta forma observa-se que assim como a maioria das empresas possuem um pequeno 
nível de eficiência logística a situação do almoxarifado do IFRN não é diferente, divergindo com o 
que preceitua Ballou (1993); Novaes (2001); Bowersox e Closs (2001) quando afirmam da 
necessidade de se buscar eficiência nas operações logísticas. 

A partir da próxima afirmação de PR constata-se que o almoxarifado possui as suas 
dificuldades inerentes a boa parte dos órgãos que constituem a administração pública. A falta de 
espaço físico. 

“Por esse campus ser novo, nós encontramos um problema que é a questão de espaço. 
Tomamos as salas dos dois lados e já estamos tomando a garagem para conseguir guardar o 
material, e ainda temos cinco salas nos laboratórios de logística que são utilizadas para guardar os 
materiais. Então a gente não tem espaço para guardar todo material que chega, que a gente 
precisa para poder organizar”. 

Verifica-se, a partir da resposta de PR, que o maior problema enfrentado pelo almoxarifado 
é o fato de não existir um local adequado para serem armazenados os materiais, fato que diverge 
das definições dadas por Christopher (1997); Magee (1997); Ballou (1993); Bowersox e Closs 
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(2001) quando esses afirmam ser o processo de armazenagem preponderante para uma boa 
eficiência do sistema logística.  

Em um momento da entrevista PR foi perguntado sobre a sua responsabilidade enquanto 
gestor do almoxarifado. O respondente apresenta dificuldades vivenciadas no dia-a-dia do seu 
trabalho quando diz que:  

 “Mesmo estando no cronograma pronto para eu seguir, quando estou fazendo uma 
atividade, chega o material da primeira que mandei, então nós não temos como organizar isso, 
talvez se tivesse um maior número de pessoas seria bem mais fácil." 

Notou-se que o almoxarifado apropria-se de conceitos logísticos, mas não os usa 
conforme preconiza a literatura. Quando PR afirma não conseguir cumprir o cronograma visto não 
ter pessoal suficiente, vai de encontro ao que afirma Christopher (1997) quando diz que é 
necessário ter um posicionamento estratégico acerca da utilização da logística nas organizações.   

6  CONCLUSÃO

Diante dos objetivos de analisar o uso da logística dentro do almoxarifado e observar se os 
conceitos logísticos estão sendo usados da maneira correta, foram encontrados resultados que 
permitiu concluir que o setor analisado não está totalmente de acordo com a definição dos 
autores da área.  

É possível constatar que se trata de um setor de grande importância para o funcionamento 
de todo o campus e que se seu serviço não for bem efetuado colocará em risco toda uma cadeia. 

Portanto, pode-se dizer que há um intenso uso da Logística no almoxarifado, porém ainda 
não é o ideal, embora tenha sido constatado que o trabalho prestado segue, em partes, os 
conceitos dos autores, levando-se em consideração que o número de funcionários é pouco e que o 
espaço de trabalho é bastante reduzido. 

Assim, observa-se que a pesquisa resultou em dados relevantes para a melhoria da 

qualidade do serviço prestado pelo setor estudado. Vale salientar que a melhoria do almoxarifado 

da Instituição não trará apenas benefícios para esta, mas também favorecerá todos os outros 

setores do Instituto. 
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UTILIZAÇÃO DA TORTA DE PINHÃO MANSO PARA A ADSORÇÃO DE CORANTES 
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RESUMO 

O acelerado desenvolvimento industrial, associado ao 

aumento da demanda energética, propiciou a 

aceleração da exaustão dos recursos naturais não 

renováveis. No Brasil, devido à grande diversidade de 

espécies oleaginosas, pode-se produzir biodiesel a 

partir de diferentes óleos, assim o pinhão manso 

pode ser considerado uma das mais promissoras 

oleaginosas do nordeste do Brasil para produção de 

Biodiesel, por ser uma espécie nativa, que exige 

muita insolação e é muito resistente à seca. Com isso, 

este trabalho tem como objetivo apresentar uma 

opção como alternativa ao carvão ativado para 

remoção de corantes e um destino alternativo para o 

resíduo gerado na produção de biodiesel a partir do 

óleo de pinhão manso, desta maneira, agregando 

valor à cultura.Os ensaios de adsorção foram 

realizados através da técnica de adsorção e as 

análises realizadas por meio de espectroscopia 

UV/Visível. O tempo de contato para obter um melhor 

equilíbrio foi de 24 horas, numa temperatura de 30°C, 

uma vez que a variação da temperatura não causou 

alterações significativas na remoção do corante azul 

de metileno. Portanto a torta de pinhão manso  

demonstra que é um excelente adsorvente 

alternativo para a remoção do corante azul de 

metileno em soluções aquosas.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Pinhão-manso, Adsorção, Azul de metileno, 

THE USE OF JATROPHA PIE AS ADSORBENT OF DYES 

ABSTRACT 

The rapid industrial development, associate with 

increasing energetic demand, provided the 

acceleration of exhaustion of non-renewable natural 

resources. In Brazil due to wide variety of oleaginous 

species, Biodiesel may be produced from different 

oils, so Jatropha can be considered one of the most 

promising oil in northeastern Brazil for the production 

of Biodiesel, because it is a native species, which 

requires a lot of sunlight and is very resistant to 

drought. Therefore, this paper aims to present an 

option as an alternative to activated coal for removal 

of dyes and an alternate destination for the waste 

generated in biodiesel production from the jatropha 

oil, in this way, adding value to culture. The 

adsorption experiments were realized by adsorption 

technique and the analyzes carried out by 

spectroscopy UV / Visible. The contact time for obtain 

a better balance was 24 hours, at a temperature of 

30° C, once the temperature variation caused no 

significant changes in the removal of methylene blue 

dye. So the jatropha pie demonstrates that it is an 

excellent alternative sorbent for the removal of 

methylene blue in aqueous solutions.

KEY-WORDS: biodiesel, jatrophacurcas, adsorption, methylene blue. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em busca de alternativas para substituir o óleo diesel, o Biodiesel, combustível 

biodegradável proveniente de diversos tipos de óleos, vegetal ou animal, in natura ou residual tem 

se destacado. Suas fontes renováveis mais comuns são oleaginosas como a soja, o dendê, a 

mamona e o girassol, além de outras ainda pouco difundidas, como o pinhão manso 

(Jatrophacurcas L.)  (NETO et al., 2013). 

O cultivo de espécies oleaginosas ocorre em todas as regiões brasileiras, mas para viabilizar 

a produção de óleo vegetal em larga escala é necessária uma espécie que exija menores gastos 

com os insumos agrícolas e que apresente uma maior produtividade por área plantada (MARQUES, 

2007), e que possa, ainda, ser inserida no cenário do agronegócio de agricultores familiares. 

Neste cenário, o pinhão manso (Jatrophacurcas L.), pertencente à família das Euforbiáceas, 

a mesma da mamoma e da mandioca, também conhecido como pinhão-de-purga, pinhão-

paraguai, manduri-graça, mando-bi-guaçu e pião, e o pinhão-bravo (Jatrophapohliana M.), 

também conhecido como pinhão-branco, destacam-se como plantas de alta possibilidade 

energética, além de ser uma espécie nativa, exigente em insolação e com forte resistência à seca. É 

uma planta viável para a obtenção do biodiesel, pois produz, no mínimo, duas toneladas de óleo 

por hectare, levando de três a quatro anos para atingir a idade produtiva, que pode se estender 

por 40 anos. 

Entretanto, dúvidas surgem com relação ao aproveitamento das tortas geradas como 

resíduos no processo de extração desse óleo. As "tortas" apresentam substâncias tóxicas que 

dificultam o uso como ração animal, além de possuírem diversos compostos 

tóxicos/antinutricionais, que devem ser mais bem conhecidos. Deste modo, busca-se sugerir uma 

nova opção de uso para a torta de pinhão manso, assim como também apresentar uma nova 

alternativa para a adsorção de corantes. 

Os rejeitos gerados pelas indústrias, tais como os metais pesados, os corantes e os 

compostos orgânicos, são, em geral, espécies químicas altamente tóxicas para os solos, águas e o 

homem. O descarte inapropriado destes materiais causa grande preocupação devido às alterações 

que provocam nas condições naturais do meio ambiente (PAULINO, 2008). Dentre as técnicas 

utilizadas para remoção de corantes, a adsorção é o processo mais eficiente porque pode ser 

usado para remover diferentes tipos de corantes (LATA et al., 2008), sendo o carvão ativado o 

adsorvente mais empregado por sua elevada capacidade de adsorção. Contudo, o uso em grande 

escala de carvão ativado eleva o custo do processo, tornando-o inviável. Em virtude disto, nas 

últimas décadas, vários resíduos agrícolas têm sido explorados como adsorventes de baixo custo 

em sua forma natural ou após alguma modificação física ou química. Alguns deles incluem: cascas 

e/ou sementes de frutas, resíduos industriais, dentre outros (BHATNAGAR; SILANPÃÃ, 2010). 
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Esse projeto sugere uma alternativa para agregar valor à produção de Biodiesel a partir do 

uso do Pinhão Manso e como adsorvente a ser utilizado na remoção de corantes.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Um número considerável de trabalhos focando o uso de resíduos agrícolas como material 

precursor para a preparação de carvão ativo tem sido empregado. Alguns destes trabalhos serão 

listados logo a seguir. 

Ao avaliarem o emprego de novas matérias primas para a produção de carvão ativado, e 

buscando tornar os processos de adsorção economicamente rentáveis, são empregados rejeitos 

agrícolas como adsorventes. Gusmão (2011), estudou a adsorção de corantes e de Eteramina em 

bagaços de cana quimicamente modificados através da análise de parâmetros cinéticos e de 

equilíbrio. Neto et al., (2013) avaliaram a eficiência de remoção de nitrato de água, utilizando 

bagaço de caju quimicamente modificado. Ahmad et al., (2014) converteu a casca de romã em 

carvão ativado utilizando técnicas de microondas e ativação induzida por KOH, analisando vários 

parâmetros como o pH, a concentração inicial de corante, tempo de contato e temperatura das 

soluções, observando-se uma ótima remoção do corante Azul Brilhante de Remazol (RBBR). 

Incluindo a torta residual de pinhão manso, proveniente da produção de biodiesel, como 

adsorvente na remoção de corantes em meio aquoso, diversos autores obtiveram resultados 

promissores: Royer et al., (2009) investigaram o uso das cascas de pinhão manso in natura e 

carbonizadas como adsorventes para a remoção do corante azul de metileno de soluções aquosas. 

O processo de adsorção foi ajustado a cinco modelos cinéticos e o modelo cinético de Avrami 

(ordem fracionária) foi o que melhor se ajustou aos resultados experimentais. Sathishkumar et al., 

(2012) utilizou sementes de pinhão manso como carvão ativado e utilizou com sucesso como 

adsovente para remoção de corante reativo, o Azul Brilhante de Remazol (RBBR). Hsu et al., (2014) 

utilizaram sementes de pinhão manso como matéria-prima para a produção de carvão ativado 

através de ativação termoquímica com NaOH como agente ativador químico. Os resultados 

mostraram que a adsorção sobre o carvão ativado aumentou com o aumento do número de 

átomos de cloro e, consequentemente, com o aumento do peso molecular. 

3 METODOLOGIA 

A torta de pinhão manso foi adquirida pelo processo de extração mecânica do óleo no 

Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande no Norte – UFRN, Natal. A 

caracterização química da torta de pinhão manso e os testes de adsorção foram desenvolvidos no 

Laboratório de Química do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Mossoró. 

3.1 Preparação do adsorvente 
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As amostras da semente foram maceradas em almofariz até ser verificado que a 

granulometria de pó estava uniforme e fina. Sendo assim, as amostras foram preparadas em 

forma de pastilhas em uma prensa hidráulica, cerca de 1 a 2 g de amostra da semente em uma 

pressão de 5 toneladas por 5 min em um diâmetro de 3 cm.  

Uma quantidade de 1 g de pinhão foi cozida a 100 ºC em um béquer de vidro de 100 ml por 

2 h, sob agitação magnética. A solução aquosa marrom, resultante do cozimento do pinhão 

contendo fenóis oxidados, foi descartada (VAGHETTI, 2008). Posteriormente, a torta de pinhão foi 

imersa em água destilada e, novamente, aquecida até a fervura durante mais duas horas, a fim de 

remover compostos fenólicos solúveis em água que poderiam ser liberados no processo de 

adsorção. Posteriormente, a torta de pinhão foi lavada com água destilada e seca a 70 °C numa 

estufa por 8 h. 

3.2 Preparação da solução 

O corante catiônico, Azul de Metileno (C.I. 52015, C16H18ClN3S.XH2O), foi obtido pela 

Vetec Química Fina Ltda. A solução de estudo dos corantes possuía uma concentração inicial de 

500 mg/L. A fim de produzi-la, pesou-se a massa do corante em uma balança analítica, em 

seguida, esta foi transferida para um béquer onde se adicionou água destilada e, posteriormente, 

promoveu-se a agitação da solução até a diluição total do reagente sólido. A solução foi inserida 

em um balão volumétrico de 100 ml, aferida e homogeneizada.  

As soluções utilizadas no trabalho foram obtidas através da diluição da solução estoque do 

corante. 

Figura 1: Estrutura molecular do corante azul de metileno 

3.3 Ataque químico 

No intuito de aumentar a capacidade máxima de adsorção da torta, realizou-se o processo 

de ativação da torta do pinhão utilizando um ácido, porém sem a etapa de pirolise. Foram 

adicionadas 1 g da torta e 5 ml de ácido sulfúrico concentrado (98 % de peso, 1,98 g/mL) em um 

béquer de vidro de 100 ml, produzindo um resíduo carbonizado de cor preta. O emprego desse 

ácido, de acordo com CARDOSO (2010), está relacionado com duas características importantes: ele 

atua como um agente desidratante, bem como apresenta um poderoso potencial oxidante.  

O material sólido foi misturado com o auxílio de um bastão de vidro, durante 10 minutos. 

Em seguida, foram adicionados 100 ml de água ao resíduo sólido negro. O sistema foi aquecido a 

100 °C durante 2 horas, sob agitação magnética. Enfim, a torta de pinhão foi filtrada, lavada com a 
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água destilada, até a água de lavagem atingir o pH de água neutra (pH = 5,5), colocada em uma 

estufa a 150 °C por 2 h. 

3.4 Curva de calibração 

Sabendo-se o comprimento de onda de máxima absorção do corante estudado, definido 

através de espectrometria de absorção molecular na região do ultravioleta e visível por Royer et 

al., (2009), no valor de 660 nm, pôde-se determinar uma curva de calibração para o corante, onde 

a absorbância (Abs) está relacionada com a concentração de corante presente na solução de 

forma linear, segundo a lei de Beer, em diferentes faixas de concentração.  

Intuitivamente a concentração de uma substância colorida, dissolvida num solvente incolor 

(água), é proporcional à intensidade de cor da solução. Sendo assim, a intensidade de cor pode ser 

uma medida da concentração da solução.  

A partir de seis soluções do corante MB diluídos em água destilada variando de 50 a 300 

mg/L, em intervalos de 50 mg/L, foi obtida uma curva padrão, conforme mostra a Figura 2. 

Também foram realizadas curvas para soluções do corante variando entre 12 a 2 mg/L, em 

intervalos de 2 mg/L, que pode ser observado nas Figura 3. Essa curva se faz necessária para 

determinar a concentração do corante a partir da leitura da absorbância do efluente. 

Figura 2: Curva de calibração para o corante azul de metileno (50 a 300 mg/L) 
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Figura 3: Curva de calibração para o corante azul de metileno (2 a 12 mg/L) 

3.5 Estudo de adsorção 

No estudo de adsorção para avaliação dos adsorventes na remoção de corante MB, a partir 

de soluções aquosas, foi utilizado uma quantidade de adsorvente (55 mg) colocadas em balões 

volumétricos de 10,0 mL, contendo solução do corante (500 mg/L). A concentração final do 

corante remanescente na solução, após a adsorção, foi determinada por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do visível, utilizando um espectrofotômetro modelo NV-203, 

provido de cubetas de quartzo de 3,5 mL com caminho óptico de 1 cm. Foram realizadas medições 

de absorbância no comprimento de onda máximo do MB (660 nm). A quantidade do corante 

adsorvido e a porcentagem de remoção de corante pelos adsorventes foram calculadas mediante 

a aplicação das equações 1 e 2, respectivamente:  

𝑞 =
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝑚
. 𝑉 (1) 

%𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 = 100 .
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
(2) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vários foram os ensaios realizados para verificar a capacidade de adsorção do pinhão 

manso. Analisando alguns fatores como o tempo de equilíbrio, concentração da solução do azul 

metileno, que foi variada de 150 a 500 mg/L e a temperatura. Por sua vez a quantidade de 

adsorvente de pinhão manso (55mg) e o volume (10ml) foram fixados para todas as análises. 

Primeiramente verificamos o melhor tempo de equilíbrio, como mostrado na Tabela 1:  

y = 0,1609x - 0,033
R² = 0,9944
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Tabela 1: Influência do tempo de equilíbrio na quantidade de corante adsorvido. 

Volume (L) 
Massa de 
Pinhão (g) 

Tempo 
(Horas) 

Concentração 
Inicial (mg/L) 

Absorbância 
Concentração 

final (mg/L) 

Quantidade 
adsorvido 

(q) 

Percentual 
de 

Remoção 
(%) 

0,01 0,0559 1 500 2,492 475,71 4,34 4,9 
0,01 0,0558 2 500 2,492 475,71 4,35 4,9 
0,01 0,0554 4 500 2,488 418,57 14,70 16,3 

0,01 0,0557 8 500 2,487 404,29 17,18 19,1 
0,01 0,0554 12 500 2,486 390,00 19,86 22,0 
0,01 0,0552 24 500 2,475 232,86 48,40 53,4 

Observamos com essa primeira análise que para um melhor desempenho da absorbância o 

tempo de 24 horas é o mais indicado, por apresentar resultados satisfatórios.   Com o tempo de 

equilíbrio fixado, passamos a analisar a influência da concentração da solução de Azul de 

Metileno, uma vez variando a solução de 50 a 500 mg/L e na temperatura de 30°C de como 

podemos destacar na Tabela 2: 

Tabela 2: Influência da concentração na quantidade de corante adsorvido. 

Volume 
(L) 

Massa de 
Pinhão (g) 

Concentração 
Inicial (mg/L) 

Absorbância 
Concentração 

final (mg/L) 

Quantidade 
adsorvido 
(q) (mg/g)

PH 

Percentual 
de 

remoção 
(%) 

0,01 0,0553 500 2,665 294,71 37,12 4,82 41,1 
0,01 0,0554 400 2,645 266,14 24,16 4.68 33,5 
0,01 0,0552 350 2,638 256,14 17,00 3.85 26,8 
0,01 0,0554 300 2,627 240,43 10,75 3.31 19,9 
0,01 0,0552 250 2,607 211,86 6,91 4.32 15,3 
0,01 0,0553 200 2,597 197,57 0,44 4.59 1,2 
0,01 0,0553 150 2,562 147,57 0,44 4.78 1,6 

Como esperado verificamos que uma maior concentração também indica um maior 

percentual de remoção, uma vez que a quantidade do corante Azul de Metileno também é maior. 

Nessa análise também verificamos a acidez das amostras. Segundo Royer et al., (2009) a 

remoção do azul de metileno aumentou significativamente com o aumento do pH das soluções 

variando de 2,0 até 8,0. Nas amostras obtemos um pH variando entre 3,31 a 4,82, que se mostra 

em uma média do pH ótimo, alcançado de acordo com a literatura explanada.  
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Figura 4: Influência da remoção em relação com a concentração inicial. 

Através dos estudos de Royer et al., (2009), pode-se fazer uma comparação da capacidade 

máxima de adsorção (Qmax) de alguns materiais adsorventes utilizados na adsorção do corante 

azul de metileno, como visto na Tabela 3.  

Tabela 3 – Comparação da capacidade de adsorção máxima de MB. 

Adsorvente Qmax (mg g−1) 
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Fibra de Palmeira 233,4 

Resíduo de Maracujá amarelo 44,7 
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Argila ativada 109,1 
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Fibra de carbono carbonizada 5,87 
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Pinhão Manso Carbonizado (neste trabalho) 482,7 
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De acordo com a Tabela 3, a capacidade de adsorção do pinhão manso se mostra superior 

a outros adsorventes relatados na literatura vigente, obtendo um resultado inferior apenas em 

relação ao carvão ativado. Portanto, o pinhão manso apresenta-se como uma das melhores 

alternativas para a adsorção do corante azul de metileno.  

5  CONCLUSÃO 

Conclui-se nesse estudo que, entre os fatores que foram analisados, a variação da 

temperatura não ocasionou variações significativas na adsorção do corante azul de metileno. Em 

relação ao tempo de equilíbrio ás 24 horas apresentaram melhores resultados. Já em relação a 

concentração, o percentual de remoção foi proporcional ao aumento da mesma. Logo, de acordo 

com a pesquisa feita e com os experimentos que foram realizados, observamos que a torta de 

pinhão manso se apresenta como uma ótima alternativa para a adsorção de corante em solução 

aquosa, assim como também uma opção para substituição do carvão ativado.  
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ESVERDEANDO A PRODUÇÃO DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS POR MEIO 
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E-mail: Andreza.geovana@hotmail.com¹; kelly.ifrn@hotmail.com²; silvio.damasceno@outlook.com³;

julio.damasceno@ifrn.edu.br e marcus.assuncao@ifrn.edu.br  

RESUMO 
O objetivo dessa pesquisa é apresentar a logística 
reversa como técnica de reciclagem de concreto 
para pavimento, no qual este processo está inserido 
como um meio de interligação entre a indústria de 
pavimentos e a usina de reciclagem, visto que 
estudos anteriores comprovam a possibilidade 
técnica da substituição parcial de agregados 
convencionais por reciclados em blocos de concreto 
Intertravados para pavimentos. O estudo justifica-
se pela grande quantidade de entulho gerado com 
a substituição do pavimento antigo por blocos de 
concreto intertravados, em que de acordo com o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é de 
responsabilidade do gerador a destinação 

ambientalmente correta dos seus resíduos, no qual 
inclui também a inserção da prática da logística 
reversa. A metodologia adotada do ponto de vista 
de sua natureza, pode ser classificada como uma 
pesquisa básica, exploratória no sentido de buscar 
conhecer com maior profundidade o assunto 
(Beuren, 2003; Malhotra, 2001). Os principais 
resultados apontam que é possível reinserir esses 
resíduos no processo de produção dos pavers 
filtrantes (blocos de concreto para pavimentação) 
como agregados reciclados, desde que que haja 
uma integração entre o gerador do entulho, usina 
de reciclagem, laboratório de ensaios, indústria de 
produção de pavers e consumidores.

GREENING THE FLOOR INTERLOCKED PRODUCTION BY REVERSE 
LOGISTICS PROCESS MEANS 

ABSTRACT 

The objective of this research is to present the reverse 

logistics as concrete recycling technique for 

pavement, in which this process is inserted as a means 

of interconnection between the flooring industry and 

the recycling plant, since previous studies 

demonstrate the technical possibility of substitution 

part of conventional aggregates by recycled 

interlocking concrete blocks floor. The study is 

justified by the large amount of debris generated by 

replacing the old pavement by interlocking concrete 

blocks; where according to the National Plan for Solid 

Waste (PNRS) is the generator responsible 

environmentally correct disposal of their waste, which 

also includes the insertion of the practice of reverse 

logistics. The methodology adopted from the point of 

view of its nature, can be classified as basic research, 

exploratory in order to seek to know more deeply the 

subject (Beuren, 2003; Malhotra, 2001). The main 

results show that it is possible to re-enter the waste in 

the production process of the filter pavers (concrete 

block paving) as recycled aggregates, since there is an 

integration between the rubble of the generator, 

recycling plant, testing laboratory, industry 

production pavers and consumers. 

PALAVRAS-CHAVE: agregados reciclados, pavers, sustentabilidade

KEY WORDS:  recycled aggregates, pavers, sustainability
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1  INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, na maioria das cidades, a situação das calçadas é um elemento 

construtivo bastante insatisfatório, isto é, divergente com o seu objetivo de proporcionar um 

trânsito fluido e contínuo, confortável, de largura ideal, e de segurança para os pedestres. 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro calçada é a parte da via não destinada a circulação de 

veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, 

sinalização, vegetação e outros fins.    
Devido ao aumento do número de veículos nas ruas as calçadas estão sendo 

substituídas por vias cada vez mais largas, e também, analisa-se que não há um padrão 

definido para a sua execução, visto que a sua construção é de responsabilidade do proprietário 

e não do poder público, tornando-se vulnerável a inexistência da qualidade, insatisfação, com 

essa estrutura.  
Com o objetivo de combater a este efeito, observa-se que muitas prefeituras 

começaram a investir em novos modelos de espaço urbano, no qual está inserido a 

substituição dos pavimentos existentes por Intertravados. Por exemplo, em São Gonçalo do 

Amarante – RN (BR), uma parte da calçada do centro do município está sendo restruturada 

com blocos Intertravados.  
Considera-se também que os projetos de modificação das calçadas geram/gerarão 

grandes quantidades de resíduos, entulhos, e de acordo com o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) é de responsabilidade do gerador a destinação ambientalmente correta dos 

seus resíduos, no qual inclui também a inserção da prática da logística reversa.  Com isso, 

surge a promoção de uma alternativa que possibilite a gestão adequada desse material 

oriundo da demolição dos pavimentos já existentes. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar a logística reversa como técnica de 

reciclagem de concreto para pavimento, no qual este processo está inserido como um meio 

de interligação entre a indústria de pavimentos e a usina de reciclagem, visto que estudos 

anteriores comprovam a possibilidade técnica da substituição parcial de agregados 

convencionais por reciclados em blocos de concreto Intertravados para pavimentos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Logística Reversa 

A logística reversa aborda o processo de planejamento, implantação e controle 

da eficiência, do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, 

produtos acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto 

de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino.
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A aplicabilidade da logística reversa é apontada por meios como a sustentabilidade, de 

acordo com Rodrigues et al:  

“Volume de resíduos sólidos que vem aumentando 

significativamente, as matérias-primas que se tornam 

menos abundante e a crescente conscientização da 

população quanto à preservação do meio ambiente e o 

desperdício, são alguns desses fatores que impulsionam 

a Logística Reversa. ” (RODRIGUES et al, 2002). 

A presença da legislação que rege todo o procedimento legal da logística reversa é 

relevante para que este conceito seja aplicado, visto que antes os resíduos não tinham um 

destino correto. “A ideia de que a cadeia industrial de produtos que agridem o ambiente deva 

se responsabilizar pelo o que acontece com os mesmos após o seu uso original” (LEITE, 1998, 

apud CAMPOS E MACEDO, 2007). 

Observa-se que habilidades também estão relacionadas à aplicação do gerenciamento, 

na qual a logística reversa faz parte. Segundo o Council of Logistics Management (CLM,1993, 

apud CAMPOS E MACEDO, 2007) “Logística reversa é um amplo termo relacionado às 

habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e 

disposição de resíduos de produtos e embalagens”. Em suma, a logística reversa pode ser 

entendida como um termo utilizado para referir-se à logística na reciclagem, descarte e 

gerenciamento de materiais contaminantes que, numa perspectiva mais ampla, inclui 

atividades logísticas de redução de emissão, reciclagem, substituição, reutilização de 

materiais e descarte. 

2.2 Pavimento Intertravado 

Pavimento intertravado são peças pré-moldadas de concreto que garante 

maior versatilidade, conforto, segurança e facilidade de aplicação em diversos 

segmentos. Proporcionando uma construção rápida e econômica no tempo de utilização. 

Segundo a NBR 9781 (2013), pavimento intertravado pode ser definido como:  

“Pavimento flexível cuja estrutura é composta 

por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida 

por uma camada de revestimento constituída por peças 

de concreto justaposta sem uma camada 

de assentamento e cujas juntas entre as peças 

são preenchidas por material de rejuntamento 

e o Intertravamento do sistema é proporcionado pela 
contenção. ”  
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A norma também aponta que a resistência estimada das peças deve ser de 32 Mpa 

para as solicitações veículos comerciais de linha ou 50 MPa, quando houver tráfego de 

veículos especiais ou solicitações capazes de produzir acentuados efeitos de abrasão. A 
propriedade de distribuição das cargas vai melhorando com a utilização do pavimento, que 

produz progressivamente um estado de travamento total chamado intertravamento (lock up). 

De acordo com SIMIELI, Daniel et al, 2007: A durabilidade das peças de pavimento 

intertravado está relacionada com sua resistência à abrasão e com a capacidade de suportar 

ciclos de gelo e degelo nos países de clima frio.  

2.3 Agregados Reciclados 

A reciclagem na Construção Civil é uma das formas de minimizar o impacto na 

natureza, podendo-se reaproveitar grande percentual de materiais de construção que 

foram/são descartados, nos quais destacam-se o resíduo de construção de demolição (RCD) 

em que dentro de suas reutilizações, pode-se obter-se agregados reciclados.  

O reaproveitamento desse material é 50% mais barato e o consumo de energia é 80% 

menor, segundo estudos realizados pela Escola Politécnica da USP. Corroborando-se com a 

afirmação dos pesquisadores Bicca (2000), Leite (2001), Levy (2001), Lima (1999) apud 

Fonseca (2006), dentre outros, que “utilizaram esses resíduos e constataram a necessidade 

de investigações para serem empregados nos diversos ramos da construção civil. ” 

A caracterização dos agregados reciclados realizada por meio de resultados dos 

ensaios é de grande importância para conhecer suas propriedades, visto que influenciam 

diretamente nas características do concreto.  “Os agregados contribuem com cerca de 80% 

do peso e 20% do custo do concreto” (BAUER, 2002, apud OLIVEIRA; SILVESTRE, 2012, p. 03). 

Observa-se também que os agregados reciclados são mais porosos que os agregados 

naturais, “A porosidade dos agregados de RCD, reciclados, influencia a massa especifica 

aparente e pode ser determinada pela absorção de água, que é a massa de água que acessa 

os poros permeáveis no período de 24 horas. ” (ASTM, 1993, apud Angulo, 2005), 

influenciando diretamente na relação a/c, que por sua vez afeta a resistência do concreto, 

pois quanto maior a relação a/c menor será a sua resistência.  

2.4 Pavimento Intertravado com agregados Reciclados 

Apresenta-se a seguir resultados de estudos anteriores que fizeram uso da aplicação 

de resíduos nas confecções de blocos/pavers de concreto. No qual pode-se analisar que a 

viabilidade técnica desses materiais ainda se encontra em fase de análise.  
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O concreto produzido com agregado reciclado apresentou trabalhabilidade adequada 

para a confecção das peças de pavimentação intertravada, sendo uma boa alternativa para o 

aproveitamento dos resíduos gerados na demolição de calçadas possibilitando menor 

consumo de agregados naturais e redução dos impactos ambientais (SIMIELI, D. et al, 2007, p. 

231-241).  O estudo de ANTUNES, Nicolae, Et al., (2012). Abordou que a trabalhabilidade do

insumo produzido com agregados reciclados reduziu, visto que os ensaios com os agregados

indicaram que o graúdo possui massa específica e massa unitária de 2,488 g/cm³ e

1,551g/cm³, respectivamente, e o agregado miúdo possuí 2,488 g/cm³ e 1,551g/cm³, para o

mesmo ensaio. Analisaram também que a quantidade de finos do agregado miúdo foi na

ordem de 10,41%, ou seja, é um agregado que possuí uma elevada demanda de água e alto

inchamento (64,5% com 12% de umidade crítica). Com as características dos agregados

conhecidas, confeccionou-se um traço, fixando para o mesmo uma relação água/cimento de

0,5, devido a sua alta porosidade, ou seja, um concreto mais seco influenciando na sua

trabalhabilidade e também na moldagem nas formas, tornando-a mais difícil.

3  MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia deste estudo, do ponto de vista de sua natureza, pode ser classificada 

como uma pesquisa Básica que objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 

ciência com aplicação prática prevista em estudos futuros, envolvendo verdades e interesses 

universais. Exploratória no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto

(Beuren, 2003; Malhotra, 2001). Inicialmente foi utilizada pesquisa bibliográfica que permite 

ao investigador se utilizar de informações necessárias à condução da pesquisa, seguido de 

análise de conteúdo e proposta.   

 Para esta etapa da pesquisa far-se-ão- uso dos conceitos do processo de 

logística reversa; análise da geração de resíduos com a reforma de calçadas, substituição dos 

pavimentos antigos por blocos de concreto intertravados; análise do processo de trabalho de 

uma usina de reciclagem dos resíduos da Construção Civil; serviços realizados por um 

laboratório de ensaios de agregados e processo de produção de uma indústria de blocos de 

concreto. A partir dessas análises é que pretendesse elaborar um processo de técnica de 

reciclagem para os resíduos gerados da substituição de pavimentos para calçadas.  

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No decorrer do referencial teórico, pode – se contatar que os pavers produzidos com 

agregados reciclados possuem bloqueio da não utilização desses devido ao seu grau de 

porosidade, o que influencia diretamente a resistência. De acordo com esta análise, conclui-

se que a utilização parcial dos agregados reciclados seria de grande importância na produção 

de pavers filtrantes, os quais são uma tecnologia nova de pavimentação para calçadas já 
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existentes no mercado, a sua diferença é a utilização de agregados graúdos, os quais são 

modelados proporcionando um uma estrutura ideal para a infiltração de água pluvial. 

Portanto, seria relevante avaliar o comportamento físico e químico da inserção de agregados 

reciclados na produção de blocos filtrantes para pavimentação de calçadas.  

O processo de esverdeamento da produção de pavimentos Inter travados é promovido 

pela logística reversa, a qual é responsável pelo destino adequado dos resíduos gerados, neste 

caso os oriundos da substituição de estruturas de calçadas. Este processo é viável como uma 

técnica de reciclagem de pavimento por agregar valor ao resíduo e reinseri-lo no ciclo de 

produção, como pode ser analisado no fluxograma abaixo:  

Figura 1. Processo de esverdeamento da produção de Pavimentos Intertravados por meio do processo 
de logística reversa. Dados da pesquisa, 2015. 

O processo alternativo de técnica de reciclagem elaborado por este estudo é 

obtido por meios das seguintes etapas: os resíduos gerados por meio da substituição de 

pavimentos para calçadas são transportados para a uma usina de reciclagem onde ocorre a 

separação e destinação ao britador de acordo com a granulometria pretendida, em 

seguida, amostras desses agregados reciclados são conduzidas para o laboratório de 

ensaios, no qual é realizado a caracterização desses materiais de acordo com a sua 

granulometria (curva granulométrica), massa específica e absorção. Obtendo-se uma 

caracterização ideal para a produção dos blocos, no qual uma das análises é realizada por 

meio da curva granulométrica gerada com os resultados dos ensaios de granulometria. Esses 

agregados são transportados para a indústria de pavimentos de concreto em que é realizado 
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a dosagem, identificação do lote, retirada de amostras para a realização de ensaios com os 

blocos produzidos com substituição parcial de agregados reciclados e conduzidos para 

a construção de calçadas com pavimentos intertravados.  

5  CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi apresentar a logística reversa como técnica de 

reciclagem de concreto para pavimento, no qual este processo está inserido como 

um meio de interligação entre a indústria de pavimentos e a usina de reciclagem. 

Os resultados apontam que o processo de reciclagem proposto é possível por meio 

da interligação de três segmentos:  a usina de reciclagem, laboratório de ensaios e a 

indústria de produção de blocos de concreto. É importante destacar que os consumidores 

desse material, blocos de concreto, possuem papel fundamental nesse processo de 

reciclagem por meio do ato da escolha por material não só com uma relação custo/ 

benefício baixa, mas também, ambientalmente adequado. Isto é, os consumidores 

entrariam como quarto elemento essencial para o funcionamento deste processo.   

Em suma, pode-se constatar que o processo de logística reversa na produção de 

pavimentos de concreto é viável para o esverdeamento deste ciclo. Salienta-se que a 

seguinte etapa desse estudo é a produção de pavers filtrantes com agregados reciclados, 

bem como a realização de ensaios, analisando suas características de acordo com a norma 

vigente.  
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RESUMO 

Os indicadores do transporte de carga como 
importação e exportação, podem ser expressivos em 
uma região, devido a logística presente. Este trabalho 
tem por objetivo efetuar um levantamento dos dados 
do transporte aéreo em todo o território nacional. A 

pesquisa realizada foi de caráter exploratório através 
de estudos já realizados, pesquisas em sites da 
internet, revistas, livros. A teoria abordada converge 
no modal aéreo, enfatizando suas características e 
custos.

PALAVRAS-CHAVE: Transporte, Aeroviário, Logística, Modal, Infraestrutura. 

ANALYSIS OF MODAL AIRWAY OF INFRASTRUCTURE IN BRAZIL 

ABSTRACT 

Indicators of freight transport as import and export, 
may be significant in an area, because there is this 
logistics. This paper aims to conduct a survey of air 
transport data across the country. The research was 

exploratory through previous studies, surveys on 
websites, magazines, books. The theory discussed 
converges in the air mode, emphasizing their 
characteristics and costs. 

KEY-WORDS: Transportation, Airway, Logistics, Modal, Infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é o 5º maior país em área territorial, com cerca de 8,5 milhões de km². Para

percorrer essas distâncias geográficas se faz necessário uma infraestrutura de transporte 

adequada. Referente a infraestrutura aérea o país dispõe cerca de 4 mil aeroportos sendo 34 

internacionais. Atualmente, a disponibilidade de aeroportos e a cobertura da malha aérea 

doméstica encontram-se, de maneira geral, adequadas, com distribuição que espelha a da 

população. As companhias aéreas nacionais mais representativas encontram-se financeiramente 

estáveis e possuem relevantes planos de expansão. Além disso, o Brasil é um dos poucos países 

com indústria aeronáutica relevante.  

O mercado brasileiro, atualmente, realiza em média mais de 50 milhões de viagens aéreas 

por ano, número que cresceu à expressiva taxa de 10% ao ano entre 2003 e 2008, na esteira da 

melhoria da economia como um todo e da inclusão de passageiros das classes b e c. já no segundo 

semestre de 2009, apesar da crise financeira global, observou-se forte retomada da demanda por 

serviços aéreos no mercado doméstico e início de retomada no mercado internacional, gerando 

um tráfego anual acumulado no mesmo patamar de 2008. O transporte aéreo foi o que mais 

contribuiu para a redução da distância-tempo, ao percorrer rapidamente distâncias longas. 

Rápido, cômodo e seguro o avião supriu outros meios de transporte de passageiros a médias e 

longas distâncias tornando-se um meio bastante utilizado.  

Na busca pelo gerenciamento eficiente de todo esse desenvolvimento, a logística é um 

processo essencial, onde envolve atividades que facilitam o fluxo dos produtos desde sua origem 

(matéria-prima) até seu destino (cliente final). Neste contexto, a logística, pode ser uma 

ferramenta diferencial que trará infraestrutura para os transportes e eficiência para as operações 

realizadas. É importante que as organizações tenham uma logística eficaz. De forma a agregar 

valores como: tempo, lugar, qualidade e informação, promovendo um nível maior de 

rentabilidade e melhor serviço. Resolução desses problemas.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar a infraestrutura do modal aéreo no Brasil, 

destacando sua importância e mostrando, que com o correto gerenciamento logístico, sua 

melhoria poderá auxiliar a reduzir os custos, aumentando sua competitividade no cenário 

brasileiro. O trabalho foi baseado em uma pesquisa descritiva com fundamento teórico. A coleta 

de informações sobre a situação brasileira e o modal aéreo foi realizada através de sites da 

internet, revistas e artigos, sendo estruturado através de conteúdos teóricos dos livros de logística 

e transportes. Com apontamento de possíveis soluções como resultados. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nessa seção, são discutidos os dois elementos principais que constituem o referencial

teórico da pesquisa: o transporte aeroviário e a logística. 
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2.1 Transporte aeroviário 

De acordo com Freitas (2010), após a revolução industrial, a necessidade de utilização de 

meios de transporte ficou mais intensa, isto fez com que surgissem as locomotivas, 

posteriormente os automóveis e por sua vez o avião. A partir da segunda guerra mundial houve a 

intensificação do uso dos aviões como meio de transporte, pois o mesmo possibilita o 

deslocamento com maior rapidez independente do local de origem ou o destino final. Os anos da 

Segunda Guerra Mundial foram caracterizados por um drástico crescimento na produção de 

aviões e pelo rápido desenvolvimento da tecnologia envolvida com aviação, muito disso se dá por 

conta da necessidade que os países, envolvidos na guerra, tinham para se sobressaírem em 

relação ao seu inimigo a fim de atingir maior eficiência e eficácia nas operações realizadas pelos 

exércitos. Isso fez com que essa área tivesse um enorme impulso rumo ao que ela é e representa 

nos dias atuais. 

O transporte aeroviário tem tido uma demanda crescente de usuários, embora o seu frete 

seja significativamente mais elevado que o correspondente rodoviário. Em compensação, seu 

deslocamento porta a porta pode ser bastante reduzido, abrindo um caminho para esta 

modalidade, principalmente no transporte de grandes distâncias. 

Segundo Ballou (1993), no modo aéreo existem os serviços regulares, contratuais e 

próprios. O serviço aéreo é oferecido em algum dos sete tipos: linhas-tronco domésticas regulares, 

cargueiras (somente cargas), locais (principais rotas e centros menos populosos, passageiros e 

cargas), suplementares (charters, não tem programação regular), regionais (preenchem rotas 

abandonadas pelas domésticas, aviões menores), táxi aéreo (cargas e passageiros entre centros da 

cidade e grandes aeroportos) e internacionais (cargas e passageiros). 

O transporte aeroviário é o que tem custo mais elevado em relação aos outros modais. Seu 

custo fixo é alto (aeronaves, manuseio e sistemas de carga), bem como seu custo variável, 

apresenta alto custo de combustível, mão-de-obra, manutenção, etc.  As vantagens deste modo 

de transporte são a velocidade elevada, distância alcançada, segurança (roubos, danos e 

extravios), redução de custo com estoque. Suas principais desvantagens são o custo de frete, 

tempos de coleta e entrega, manuseio no solo e dimensões físicas dos porões de transporte dos 

aviões. 

O transporte aeroviário é utilizado principalmente com a finalidade de transportar cargas 

de alto valor unitário como artigos eletrônicos, relógios, joias, e etc. Porém, o transporte de cargas 

por este modal, não se limita apenas aos produtos de alto valor unitário, mas também é usado 

frequentemente para transportar artigos perecíveis como flores, frutas nobres, medicamentos, 

etc. 

“O transporte aéreo é um modal ágil e recomendado para mercadorias de alto valor 

agregado, pequenos volumes e encomendas urgentes. É competitivo para produtos eletrônicos, 

como por exemplo, computadores, softwares, telefones celulares, etc., e que precisam de um 
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transporte rápido em função do seu valor, bem como de sua sensibilidade a desvalorizações 

tecnológicas (KEEDI, 2000, p. 209)”. 

Os meios de transporte que operam no modal aeroviário são essencialmente os aviões que 

são subdivido em dois tipos: de carga e de passageiros. 

Ao lado desse modal estão à velocidade elevada, grandes distâncias alcançadas, segurança, 

baixo custo de estoque e rápido tempo de realização do transporte como afirma KEEDI (2000), ao 

dizer que este tipo de modal apresenta várias vantagens, incluindo a rapidez na expedição, 

transporte e recebimento, ideal para transporte de mercadoria com urgência na entrega. Os 

aeroportos normalmente estão localizados próximos dos centros de produção, que já se 

encontram em grande número e distribuídos praticamente por todas as cidades importantes do 

mundo ou por seus arredores. Em contrapartida seu custo de transporte e de sua infraestrutura é 

elevado em relação aos demais modais. 

2.1.1 Transporte aéreo de cargas 

O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das empresas. Sua 

importância pode ser medida por meio de, pelo menos, três indicadores financeiros: custo, 

faturamento e lucro. O transporte representa, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do 

faturamento, e em alguns casos, mais que o dobro do lucro (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 

2000;BOWERSOX; CLOSS; STANK, 1999). 

Assim como o transporte de carga utilizando outros modais, o transporte aéreo de carga já 

constitui em si um negócio. O fato de uma aeronave poder transportar, ao mesmo tempo, 

passageiros, carga e mala postal; dá ênfase à utilização de aviões cargueiros e nova perspectiva ao 

transporte de cargas ao atingir maiores distâncias em menos tempo além de localidades de difícil 

acesso (DAC, 1980). A velocidade do serviço de transporte aliada à flexibilidade de destinos, é 

exatamente o que torna o transporte aéreo de cargas atrativo a carregamentos de baixo peso e 

alto valor agregado (ARNOLD, 1999). 

A produção de peças de vestuário, equipamentos eletrônicos, manufatura em geral e 

elementos de alto valor agregado depende da entrega e envio de materiais e matérias primas no 

tempo certo, de maneira rápida e confiável, na melhor condição possível e com o mínimo de 

perde ou dano. O transporte aéreo é, na maioria das vezes, o único modal capaz de atender a 

essas características (RAVEN, 2002). 

A relevância do transporte aéreo de carga no comércio e negócios globais acentua-se com 

a necessidade de menores prazos e maior segurança na movimentação de mercadorias com alto 

valor agregado, muitas vezes em pontos opostos do planeta, mostrando-se uma alternativa viável 

e confiável no recolhimento e entrega da carga. Países “ilhados”, sem acesso ao mar, em regiões 

de instabilidades políticas ou até mesmo guerra podem ter seu acesso a outras regiões dificultado 

por vizinhos pouco cooperativos. Nesses casos, o transporte aéreo de cargo torna-se essencial, 
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não apenas para o desenvolvimento social e econômico, mas para a sobrevivência das populações 

(RAVEN, 2002). 

A carga aérea é um grande empregador e componente vital no comercio mundial e um dos 

motores do crescimento econômico. 

2.2 Logística 

Segundo Ronald H. Ballou (1993), Logística é a área da gestão que trata de todas as 

atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo dos produtos. Assim como dos 

fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar 

níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Tudo isso contribui para uma melhor 

organização de diversas áreas, visando sempre alcançar maior eficiência e eficácia nas operações 

executadas. 

 De acordo com Figueiredo e Arkader (1998), a logística evoluiu de um tratamento mais 

estrito, voltado para a distribuição física de materiais e bens, para um escopo mais abrangente, 

em que se considera a cadeia de suprimentos como um todo e as atividades de compra, 

administração de materiais e distribuição.  

O Council of Supply Chain Management Professionals (Conselho Profissional de 

Administração de Cadeias de Suprimentos) define a logística como a parte do gerenciamento da 

cadeia de abastecimento que planeja, programa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e 

econômico de matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados; bem como as 

informações relativas a eles, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito 

de atender às exigências dos clientes.  

Fleury (2000) salienta que a logística, anteriormente, era tratada como um simples 

conjunto de práticas, não tendo nenhum caráter gerencial, sendo desdenhada aos níveis 

operacionais, enquanto, hoje, a mesma encontra-se em um processo de inserção no planejamento 

estratégico das empresas. A logística é conceituada como um conjunto de disciplinas técnicas, que 

trata do processo de materiais, partindo da matéria-prima até o produto final, inserido em uma 

ótica de racionalidade econômica. 

3  METODOLOGIA
A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi essencialmente exploratória no

sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro e a 
construir questões importantes para a pesquisa. E qualitativa, diante das análises dos resultados, 
que foram feitas conforme a teoria. Visando investigar quais os fatores que mais influenciaram no 
bom ou mau funcionamento do modal estudado. A pesquisa foi realizada, com o intuito de 
analisar a infraestrutura do modal aeroviário em relação ao uso da logística.
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Segundo Neves (1996), o método de pesquisa qualitativa estabelece ligações entre 
descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrando-as e tornando-as mais compreensíveis, 
possibilitando a reafirmação da validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de 
técnicas diferenciadas, podendo também conduzir a novas direções aos problemas a serem 
pesquisados, já que a análise dos dados se dá ao longo da execução de estudo, o que 
eventualmente pode provocar seu redirecionamento.

Para tanto, será feito um levantamento de dados que irá fomentar a pesquisa de modo a 
torna-la mais clara e mais fundamentada, pois a partir desse levantamento de dados será feita 
toda uma análise. A pesquisa foi realizada, com o intuito de analisar a infraestrutura do modal 
aeroviário em relação ao uso da logística. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por meio dos dados obtidos a partir de diversas pesquisas, foram extraídas análises em

relação ao uso do modal aéreo. O modal em questão traz consigo benefícios e desvantagens, que 

serão elencadas a seguir: Velocidade, mobilidade, alcance, capacidade de carga e de custo, 

infraestrutura de carga e de terra e condições meteorológicas  

Apesar de todo desenvolvimento, a infraestrutura aeroportuária, em sua grande parte a 

cargo da Infraero, empresa que administra os aeroportos responsáveis por mais de 95% do tráfego 

aéreo civil, não cresceu no mesmo ritmo da demanda. Dos 20 principais aeroportos nacionais, 13 

já apresentam gargalos nos terminais de passageiros, com consequente redução no nível de 

serviço prestado aos usuários, sendo o caso mais crítico o de São Paulo, principal hub do País, com 

cerca de 25% do tráfego total.  

Segundo o relatório do Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES (2010), a expansão da 

infraestrutura existente se configura como a necessidade mais urgente do setor. Para solucionar 

os gargalos identificados, serão necessários investimentos da ordem de R$ 25 a 34 bilhões, 

distribuídos ao longo dos próximos 20 anos.  

O BNDES recomenda que tais investimentos sejam estruturados em três frentes: ações 

emergenciais: 13 dos 20 principais aeroportos brasileiros possuem gargalos imediatos que 

precisam ser solucionados no curtíssimo prazo; Medidas estruturantes: para os 20 principais 

aeroportos são necessários investimentos de maior parte para poder atender à demanda 

projetada. Medidas pontuais para eventos: os aeroportos a serem mais utilizados durante as 

Olimpíadas de 2016 exigem atenção especial. Além dos investimentos já planejados para receber a 

demanda natural em 2016, será necessário um planejamento e adoção de medidas operacionais 

específicas para absorver o volume de passageiros adicional gerado pelos eventos.  

Combinando-se o crescimento esperado da demanda para os próximos 10 anos, com o fato 

de o parque aeroportuário brasileiro já mostrar limitações e de a Infraero ter expandido 

capacidade em um ritmo abaixo do planejado, tem-se a dimensão do desafio a ser vencido. Como 
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é possível analisar na figura abaixo, a demanda de passageiros nos 20 principais aeroportos do 

Brasil, a demanda pelo transporte aéreo deverá crescer significativamente. 

Por meio do Ranking de Eficiência Logística, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária) apresenta um indicador dos tempos médios de liberação de cargas nos aeroportos, 

identificando os importadores mais ágeis na retirada das cargas do Teca. 

As colocações apresentadas a seguir são do ranking de eficiência logística criado pela 

Infraero em agosto de 2015: 

1º - Aeroporto de Manaus; 

2º - Aeroporto de Porto Alegre; 

3º - Aeroporto de Curitiba;  

4º - Aeroportos da Região Nordeste; 

5º - Aeroporto de Manaus. 

O desempenho está vinculado à estratégia e a logística passa a ser vista como uma 

contribuição para o resultado e não apenas um centro de custos; cumprindo seu papel estratégico 

de propiciar ganhos de competitividade e resultado econômico. A partir do momento que os 

gestores atentam para o fato de que a logística afeta significativamente os custos totais, 

conscientizam-se de que as decisões com relação a cadeia de suprimentos geram resultados que 

permitem níveis de serviços ao cliente diferenciados e por fim uma condição de maior vantagem 

competitiva, participação de mercado e aumento dos lucros (Infraero, 2015). 

A visão desejada é a de que o setor aéreo brasileiro atinja seu "pleno potencial", gerando 

significativo benefício social. Contudo, as visões de futuro para o setor dependem 

fundamentalmente do crescimento da economia brasileira e da capacidade do País em remover 

suas barreiras estruturais e custos evitáveis (Banco Nacional do Desenvolvimento, 2010). 

FONTE: Banco Nacional do Desenvolvimento, 2010. 
Figura 1: A demanda por transporte aéreo crescente.Aéreo do Brasil

Relatório consolidado;
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Para recomendar ações de melhoria, não basta estar ciente do ponto de partida é preciso 

ter uma visão de onde se deseja chegar. Estabelecer essa visão para o setor implica 

necessariamente definir os objetivos a serem atingidos. Tais objetivos encerram decisões de 

política pública muitas vezes concorrentes entre si. Por exemplo, optar por ter aeroportos em um 

número maior de municípios implica adicionar aeroportos por vezes deficitários; assim sendo, 

uma maior cobertura da infraestrutura teria como contraponto um maior custo total do sistema, 

forçosamente transferido, em última instância, aos passageiros e/ou contribuintes (Banco 

Nacional do Desenvolvimento, 2010). 

Com relação aos serviços de transporte aéreo, pode-se afirmar que as recomendações, são 

por garantir o prosseguimento das iniciativas que têm tornado o setor mais eficiente, assegurando 

a retomada da expansão da malha aérea e permitindo a transferência de ganhos de eficiência aos 

passageiros, por meio de menores preços (Banco Nacional do Desenvolvimento, 2010). 

No que tange à administração aeroportuária, as recomendações buscam basicamente 

evitar gargalos de infraestrutura, assegurando que a capacidade seja expandida com um mínimo 

de antecipação em relação ao crescimento da demanda, e atingir melhor utilização dos ativos 

aeroportuários, implicando redução nos custos totais do sistema, com o auxílio de um bom 

gerenciamento logístico (Banco Nacional do Desenvolvimento, 2010).  

Para o bom funcionamento de empresas seja ela de caráter público ou privado, se faz 

necessário o apoio de políticas governamentais como necessidade de políticas públicas, 

instrumentos de regulação, sistemas inteligentes de gestão, estímulos à nova dinâmica do setor e 

parcerias público/privadas. Vale salientar que a aviação comercial no Brasil tem custos elevados, 

pelos quais são grandes responsáveis fatores como: tarifas, despesas administrativas com 

controles desnecessários e carga tributária elevada, o que dificulta o trabalho das empresas desse 

ramo. 

5  CONCLUSÃO
Diante dos objetivos de analisar a situação da infraestrutura logística do modal aeroviário e

propor melhorias,  foram encontrados resultados que permitiram concluir que o modal estudado 

possuí diversos benefícios, mas por outro lado possuí diversas limitações.  

Analisando as informações apresentadas neste artigo, conclui-se que o uso do modal 

aeroviário depende de diversos fatores, se tornando o modal menos confiável, em questão dos 

atrasos, de fatores climáticos e de outros fatores externos. Além disso, o transporte aéreo torna-

se dependente de outros tipos de modais, pois, não realiza serviço porta a porta, precisando assim 

de uma intermodalidade.  

Porém, é o mais seguro dentre os outros tipos de transportes. O setor aéreo apresenta, 

também, uma destacada contribuição para o desenvolvimento e crescimento sustentado do País. 

De fato, as viagens aéreas, além de desempenharem um papel reconhecido na integração nacional 
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e no estímulo de negócios entre as regiões, também promovem a inserção internacional do Brasil 

e dos brasileiros nos fluxos comerciais e culturais. 

O setor aéreo nacional é dinâmico e eficiente, e apresentou crescimento significativo nos 

últimos anos, mas pode almejar níveis superiores de crescimento futuro. 
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CONTROLE DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO UTILIZANDO ARDUINO 
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E-mail: luis.vitor@academico.ifrn.edu.br¹; breno.moura@ifrn.edu.br.²

RESUMO 

A plataforma de microprototipagem eletrônica 
Arduino tem ganhado notoriedade nas áreas de 
Robótica e automação, por se tratar de uma 
plataforma open source. Este trabalho apresenta a 
utilização desta plataforma no controle de 
acionamento de aparelhos de ar-condicionado, 
quando salas em que o aparelho funciona estiverem 
desocupadas, possibilitando assim a economia de 
energia. Foi montado um módulo de comando, 

controlado pelo Arduino, que em determinado 
intervalo de tempo, alterna o sinal emitido para o 
aparelho, fazendo com que ele se desligue na hora em 
que não houver ninguém em sala. Os resultados 
mostram que é possível implementar um controlador 
com o Arduino para monitorar o ar-condicionado 
quando o ambiente não estiver sendo utilizado, uma 
vez que esse tipo controle não necessita da 
intervenção direta do usuário.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, Automação, Acionamento, Chaveamento, Ar-condicionado. 

AIR CONDITIONING DEVICES CONTROL USING ARDUINO 

ABSTRACT 

The micro prototyping electronic platform Arduino has 
gained notoriety in the areas of robotic and 
automation, because it is an open source platform. 
This paper presents the use of this platform in the air 
conditioning drive control, when rooms, where the 
equipment works, are unoccupied, saving energy. A 
drive module was set up, controlled by Arduino, that 

at a given time interval, switches the signal sent to the 
device, turning it off when the place is empty. The 
results shows that it is possible to implement a 
controller using Arduino to monitor the air 
conditioning when a room is not being used, since this 
control type does not require a direct intervention of 
the user.  

KEY-WORDS: Arduino, Automation, Drive control, Switching, Air condicioner. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescente aumento de temperatura, é necessária utilização de aparelhos de ar-

condicionado para resfriar o ambiente. É recorrente o fato de que o aparelho é deixado ligado em 

um ambiente em que estava sendo utilizado por longos períodos de tempo. Segundo a companhia 

energética do Rio Grande do Norte (COSERN), deixar o aparelho ligado gasta energia 

desnecessariamente, portanto como solução recomenda-se desligar o aparelho quando não houver 

ninguém no ambiente (AR-CONDICIONADO.ORG, [2013]). Pensando nessa necessidade, existem 

diversas ferramentas tecnológicas para solucionar o problema apresentado, dentre elas está o 

Arduino. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino realizando o controle 

do uso de um aparelho de ar-condicionado, tendo, portanto, a intenção de construir módulos que 

permitam o desligamento do ar-condicionado nos horários em que o ambiente não está sendo 

utilizado, portanto, economizando energia. 

O domínio sob o aparelho se torna benéfico na medida em que, segundo COSERN, a cada 

oito horas ligado um ar-condicionado de 6000 BTUS gasta cerca de 151,2 Kwh em um mês. Logo, 

reduzir em 2 horas a utilização do aparelho proporciona uma redução no consumo mensal e por 

consequência uma economia clara de energia. Na figura 1 é possível ver o gasto aproximado de cada 

tipo de ar-condicionado.       

Figura1: Gasto aproximado de ar-condicionado. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A automação residencial, também chamada de domótica, integrada em determinado 

ambiente, é capaz de aumentar a qualidade de vida de quem nele habita (Dias, 2004, apud 

PIZZOLATO, AZEVEDO, 2004, p.10). Partindo dessa premissa podemos concluir que uma das 
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consequências benéficas causadas pela domótica, é a economia de energia, pois ao facilitar o 

controle de determinado aparelho poupa-se energia elétrica, o que é de suma importância. 

2.1. Plataforma Arduino 

Arduino, segundo Banzi et al. (2006, apud LIMA, 2013, p.2) é uma plataforma de 

prototipagem eletrônica open source baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar, 

sendo destinadas aos artistas, designers, hobbistas, e qualquer pessoa interessada em criar objetos 

ou ambientes interativos. 

A placa escolhida para a pesquisa foi a UNO, que é composta por um microprocessador 

ATMEL AVR, um relógio simples que envia pulso de tempo, um conversor serial para USB 

(MCROBERTS, 2011, P.23), 20 entradas e saídas, sendo que 6 são analógicas e 14 digitais, uma fonte 

de alimentação externa e pinos de energia com 3,3V, 5V e Terra (GND). A figura 2 mostra todos 

esses componentes. 

Figura 2: Placa Arduino e blocos identificados. 

2.1. Módulos e Shields 

Shields são placas de expansão que agregam novas funções ao Arduino (CARDOSO, 

DIAS, 2014, P.3), em resumo são placas de circuitos contendo outros dispositivos, por 

exemplo: módulo ethernet. Os shields podem simplesmente ser conectados ao Arduino de 

modo que se estendem a todos os pinos (MCROBERTS, 2011, P.24), isto é se encaixam na 

plataforma. 

Já os módulos segundo Lima (2013, p.4) são espécies de shields que também agregam 

novas funções ao Arduino, todavia para a conexão com o Arduino é necessário a utilização 

de fios, uma vez que não se encaixam na plataforma.  
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3 METODOLOGIA 

 Para a obtenção do resultado esperado se fez necessário a utilização de materiais, nos quais 

estão abaixo descritos. 

3.1  Materiais 

3.1.1 Módulo relé 

Para o chaveamento do aparelho se fez necessário a utilização do módulo relé feito em placa 

de circuito impresso seguindo o esquema mostrado na Figura 3, a placa é composta pelos seguintes 

componentes: relé, transistor, diodo e resistor.   

Em poucas palavras é um interruptor eletromecânico. A movimentação física deste 

interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim 

um campo magnético que por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos 

contatos (CRUZ, 2006, p.241). A Figura 4 mostra a composição interna do componente eletrônico. 

       Figura 3: Esquema da placa          Figura 4: Composição interna do relé. 

3.1.1.2 Diodo 

      Por sua vez se trata de um componente eletrônico que comportasse como condutor ou 

isolante (WENDLING, 2011, p.1), portanto possui a capacidade de conduzir corrente em um único 

sentido, podendo funcionar assim como uma chave tendo como função no circuito proteger o 

módulo. 

      Um transistor que se trata de um dispositivo semicondutor, que possui três terminais, a 

base, o coletor e o emissor, capaz de amplificar sinais de rádio e de TV, podendo assim, funcionar 

como amplificador e chave eletrônica, criado em 1951 por Shockley. (MALVINO, 2012, p. 194). Neste 

circuito será usado como chave, onde a tensão de saída é oposta a aplicada no terminal de entrada, 

3.1.1.3 Transistor

3.1.1.3 Relé
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no circuito quando o transistor for eletrizado, ira conduzir uma intensa corrente, fazendo com que 

o relé seja acionado (BOYLESTAD, NASHELSKY, 2013, p.186), o modelo utilizado foi o TIP 31, este

componente resiste a uma corrente de no máximo 5A em um circuito.

3.1.1.4 Resistor

      Resistor que pode ser definido como um dispositivo detentor de duas funções básicas, 

transformar energia elétrica em térmica além de limitar a corrente elétrica em um circuito, adotou-

se um resistor de 300ohms no circuito. Na figura 5 pode-se ver o módulo relé já produzido. 

  Figura 5: Módulo relé.

3.1.2. RTC 

Real Time Clock (RTC) figura 6, é um circuito eletrônico integrado capaz de contar o 

tempo (ABREU, LIRA, SILVA, 2014, P. 44 ), adotado neste trabalho para manter o controle de tempo 

com o arduino, ou seja, nada mais é que um relógio. Usar o RTC traz benefícios como baixo consumo 

de energia, pois possui uma bateria e costuma ser mais preciso do que outros métodos para controle 

de horário.        

Com a implantação do RTC no módulo foi possível manter pela primeira vez no projeto o 

controle temporal sobre a relação entre o Arduino e o módulo relé, sendo o grande responsável 

pelo controle de funcionamento em intervalos de tempo definidos. 

     Figura 6: Real Time Clock.

3.2. Metodologia para controle do ar-condicionado 

Para  a execução do projeto seguiu-se  algumas etapas, citadas na figura 7. 
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        Figura 7: Etapas realizadas. 

Durante a primeira etapa de execução da pesquisa científica, estudou-se a plataforma 

Arduino, compreendendo a eletrônica e programação necessária para servir-se desta. 

Posteriormente, utilizou-se os conhecimentos adquiridos na fase anterior para a construção de um 

protótipo de comando, como mostra  figura 8, ao término da construção do protótipo, testou-se 

pela primeira vez com uma carga de 220V. 

Depois do primeiro teste, construiu-se  o módulo de comando em placa de circuito impresso  (PCI), 

e mais um teste foi feito com a mesma carga de 220V. Para o acionamento da carga seguiu-se o 

mesmo esquema de um acionamento de um ponto de luz com interruptor simples, que comanda 

de uma a mais lâmpadas, desde que estejam em paralelo (NERY, 2014,P.51), nesta pesquisa o 

módulo relé fez o papel do interruptor simples. Afigura 9 mostra este esquema.      

Figura 8: Protótipo de comando.   Figura 9: Esquema para teste. 

Em resumo foi estudado a plataforma de micro-prototipagem, e construido um protótipo de 

controle em protoboard e testado com 220V, logo após montou-se um módulo em PCI e 

implementado com o relógio em tempo real e testado com a mesma carga elétrica. 
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3.3. Funcionamento do módulo 

O funcionamento do módulo de controle, ocorre de acordo com o diagrama de blocos 

exposto na figura 10. 

Figura 10: Funcionamento do módulo. 

São definidos na programação o horários em que o ambiente não estará funcionando, 

o Arduino recebe uma hora gerada pelo RTC, a partir do momento em que a hora gerada for

igual a que está armazenada no Arduino, o módulo relé será acionado e por consequência o

ar-condicionado será ligado ou desligado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para comprovar a funcionalidade do sistema no controle, este foi testado com uma carga de 

220V. Constatou-se a eficiência quando, ao realizar o teste, declarou-se horas avulsas, como por 

exemplo: desligar as 11:00 e ligar as 13:00, e a carga foi ligada e desligada nos horários pré-

programados . O módulo de controle pode ser visto na figura 11. 

Figura 11: Modulo de controle. 
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Depois dos devidos testes com o módulo, viu-se que é possível adaptar a pesquisa, para a 

implantação de um sensor de presença,  funcionando da seguinte maneira: quando fosse detectado 

movimento, o ar-condicionado ligaria. Existe ainda outra possibilidade, em que o Arduino seria 

usado como controle remoto do próprio ar-condicionado, onde o led infravermelho enviaria o sinal 

para o aparelho, substituindo assim o módulo relé . Na figura 12 podemos ver esses materiais que 

podem ser adicionados. 

  Figura 12: Materiais para adaptação 

5 CONCLUSÃO 

Diante do trabalho realizado, checou-se que a Domótica traz como uma de suas principais 

vantagens a economia de energia. 

Muitas tarefas da automação residencial podem ser implementadas usando o Arduino entre 

elas o controle de aparelho de ar-condicionado, visto no projeto. Sendo assim uma sugestão para a 

continuação do trabalho é adaptação antes citada, além de uma monitoração da conta de energia 

do ambiente, para se fazer uma comparação de gastos, com e sem o módulo de controle. 

Destaca-se na realização da pesquisa a aprendizagem de diversas áreas de conhecimento 

que antes não seriam contempladas nas disciplinas do curso, além do estimulo ao estudo da ciência 

e de soluções para problemas como o apresentado neste trabalho, tendo em vista que a busca por 

novas soluções para problemas casuais é algo benéfico, pois estimula o pesquisador a ir mais além. 
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PANORAMA DOS MODELOS DE JOGOS NA ÁREA DE LOGÍSTICA EXISTENTES 
NO BRASIL E NO MUNDO 

A. F. Barbosa1, F.H. dos S. Silva² e M.V.D. de Assunção³. 
E-mail: abners77@hotmail.com1; fernanda_heloah@hotmail.com²;marcus.assuncao@ifrn.edu.br³ 

RESUMO 

O desenvolvimento científico e tecnológico, bem 
como o acirramento dos mercados torna as práticas 
empresariais mais necessárias no meio educacional, 
haja vista a busca incessante pela produção de 
conhecimento. Desse modo, a presente pesquisa 
objetiva listar jogos e simuladores na área de gestão 
logística para o auxílio nas práticas em sala de aula 
dos cursos de Logística. O método utilizado divide a 
pesquisa em 5 etapas, quais sejam: (1) levantamento 

bibliográfico, (2) levantamento de jogos empresariais, 
(3) levantamento de jogos em logística, (4) testes, (5)
publicação do manual. A partir do presente trabalho, 
catalogou-se 20 práticas (jogos e simuladores 
empresarias) expostas em um quadro, em todas as
sub-áreas da Logística, tais quais: armazenagem, 
estoques, transporte, sistemas de informação, 
produção, marketing, movimentação e manuseio de
materiais, qualidade, compras e embalagem.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos, Simulações, Logística, Educação. 

PANORAMA OF GAMES IN LOGISTICS AREA EXISTING IN BRAZIL AND IN THE 
WORLD 

ABSTRACT 

Scientific and technological development as 
well as the intensification of markets makes the most 
necessary business practices in the educational 
environment, given the relentless pursuit of 
knowledge production. Thus, this research aims to list 
games and simulators in management logistics for aid 
practices in the class of Logistics courses room. The 
method divides the research into five stages, namely: 
( 1 ) literature , (2 ) survey of business games , ( 3 ) 

lifting logistics games, ( 4) testing, ( 5 ) publication of 
the manual. From this work, cataloged up 20 
practices ( games and entrepreneurial simulators) 
compiled in a frame, in all sub- areas of logistics, such 
that : warehousing, inventory , transportation , 
information systems , production , marketing , 
handling and material handling, quality , purchasing 
and packaging. 

KEY-WORDS: Games, Simulations, Logistics, Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade tem passado por transformações sociais e culturais nas últimas décadas, 

modificando os padrões sociologicamente aceitos. Os cidadãos tem se mostrado mais exigentes e 

conhecedores dos processos sociais nos quais estão inseridos, provocando quebras de paradigmas 

na política, religião, esportes, economia e tecnologia. Os tempos passam, contudo a necessidade 

da população em edificar seu conhecimento sobre bases sólidas de cultura e sabedoria não 

adormece, mas cresce a cada tempo. (ASSUNÇÃO, 2013) 

Esse conhecimento fomenta a dinâmica dos mercados, no que tange a promoção dos 

avanços estruturais e tecnológicos das cadeias produtivas. Essa tecnologia torna-se fundamental 

na utilização de recursos como ferramenta de auxílio ao modo de aprendizagem.  Utilizar a 

tecnologia para associar o ensino prático à teoria permite ao estudante aprofundar seu 

conhecimento e torná-lo, por conseguinte, mais preparado para o mercado de trabalho. Uma das 

ferramentas utilizadas para a efetivação do binômio teoria x prática é a utilização de práticas 

empresarias por meio de simuladores e jogos empresariais. 

Existem algumas ferramentas que possibilitam a integração dos conhecimentos, em 

simulações pedagógicas, para fins educativos. Uma delas são os softwares educacionais, e entre os 

vários tipos existentes está a simulação que, de acordo com Areno (2003), vem crescendo cada vez 

mais nas últimas décadas, ganhando espaço na esfera educacional. Entretanto, no Brasil, segundo 

o autor, a simulação é muito pouco utilizada, apesar de já existir desde a década de 50.

Diante disso, insurge a necessidade de se criarem ferramentas de simulação que auxiliem 

os métodos de aprendizagem já utilizados em sala de aula, para tanto foi feito um levantamento 

dos jogos e simulações já existentes na área de logística com a finalidade de subsidiar a criação de 

futuros jogos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Práticas empresariais - Simuladores e jogos 

Termos como Simulação de Gestão Empresarial, Simulador Organizacional, Jogo de Gestão, 

Jogo de Empresas, Jogo Empresarial, Jogo de Negócios ou Business Games, se mostram como 

sendo um inovador instrumento didático, pois possuem o objetivo de levar o participante a 

vivenciar situações semelhantes ao real, possibilitando avaliá-la por meio da análise. Segundo 

Miyashita (1997), os jogos procuram simular o ambiente empresarial colocando os jogadores 

frente a situações que são similares àquelas pelas quais os executivos passam em sua rotina de 

trabalho. São métodos alternativos de treinamento de executivos, e possuem algumas vantagens 

em relação aos métodos tradicionais, como o treinamento no exercício de um cargo específico. 
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Geralmente os jogos são muito mais econômicos no tempo de aprendizagem, pois em pouco 

espaço de tempo conseguem transmitir uma grande quantidade de conceitos. 

Para Sauaia (1995) as práticas empresarias recriam uma organização descrita por meio de 

balanços patrimoniais, demonstrativos de caixa, demonstrativos de resultados, correspondências 

de trabalho, relatórios anuais e planos de gestão. Diante disso, os participantes da dinâmica, na 

função de diretores das empresas, devem ser capazes de lidar com esses materiais escritos e 

retirar deles as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões. As atividades são 

desempenhadas através de distintas funções organizacionais como marketing, produção, recursos 

humanos, pesquisa e desenvolvimento, operação e contabilidade, entre outras. 

De acordo com Pessoa e Marques Filho (2001), a interação em um jogo de empresa, 

proporciona para o participante a capacidade de analisar o processo de tomada de decisão, seja 

ela mercadológica, administrativa ou qualquer outro tipo de decisão. Estas praticas de simulações 

permitem a realização de estratégias competitivas sem a geração de riscos ou prejuízos para uma 

organização real.  

A simulação através dos Jogos de Empresas permite a exposição do participante as mais 

diversas situações que estão inseridas dentro do cotidiano de uma empresa, seja ela de qualquer 

segmento de mercado. Desta forma, os participantes obtêm uma maior proximidade às condições 

reais do mercado, fazendo com que a partir dos dados fornecidos, o participante possa tomar 

decisões muito próximas do real, gerando aprendizagem e análises precisas. Nas organizações, os 

jogos aparecem de diversos modos. Estão inseridos em dinâmicas para contratação de 

empregados, em ações de treinamento e desenvolvimento de assuntos diversos, nas iniciativas 

que reforçam qualidade no âmbito de trabalho, nas dinâmicas para incentivar trabalho em equipe. 

Tanabe (1997) nomeia os jogos de empresa como tendo três objetivos principais, partindo 

da sua visão acadêmica, ele define como sendo: o treinamento, a didática e a pesquisa. O objetivo 

de treinamento relaciona-se com o desenvolvimento de habilidades para a gestão e a tomada de 

decisão. O didático, com a possibilidade do transporte de conhecimentos específicos a partir da 

prática experimental. O de pesquisa, com a descoberta de soluções para problemas reais como a 

teoria administrativa, teoria econômica e com o estudo do comportamento do participante em 

ambientes de pressão de tempo e incerteza. 

Conforme Rogers (1985) a aprendizagem vivencial possui cinco elementos que a destaca 

como um diferencial: 1) tem a qualidade de um envolvimento pessoal; 2) é auto iniciada, ou seja, 

o sentido de descoberta e compreensão vem de dentro; 3) faz diferença no comportamento, nas

atitudes e, possivelmente, na personalidade do aluno; 4) é avaliada pelo aluno que sabe se atende

às suas necessidades e se conduz ao que ele quer saber; 5) sua essência é significado, isto é, o

elemento de significação para aquele que aprende é construído dentro da experiência total.

Outra característica da aprendizagem vivenciada, principalmente no âmbito gerencial, é a 

oportunidade de cometer diversos enganos sem resultar em desperdícios reais. 
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O uso de simulação tem sido uma das formas mais recorrentes da inserção dos alunos nas 

atividades didáticas. A Simulação possibilita ao aluno o desenvolvimento de cenários, testá-los, 

analisar os resultados obtidos e assim, complementar os conceitos aprendidos em aulas 

expositivas e estudos de caso. 

2.2 Simulações e jogos na educação 

Acompanhando a evolução dos recursos didáticos e educacionais desde a década de 1950, 

os jogos e as simulações surgem com ótimos resultados em diversas linhas pedagógicas.  

Jogos educativos aparecem como ferramenta facilitadora no processo de ensino-

aprendizagem e ainda serem interessantes, prazerosos e desafiantes. O jogo pode ser um ótimo 

recurso didático ou estratégia de ensino para os educadores e também ser um rico instrumento 

para a construção do conhecimento.  

Lara (2004) afirma que os jogos ganharam espaço dentro das escolas, numa tentativa de 

trazer o lúdico para dentro da sala de aula. Acrescenta que o almejo da maioria dos professores 

com o seu uso é de tornar as aulas mais agradáveis com o intuito de fazer com que a 

aprendizagem torne-se algo mais fascinante; ademais, as atividades lúdicas podem ser 

consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio, levando o aluno a enfrentar 

situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano. 

De uma forma genérica, os jogos fazem parte da vivência de um ser humano, estando 

presentes não somente na infância, mas como em outros momentos. Os jogos podem ser 

ferramentas instrucionais eficientes e eficazes, por conta de que eles divertem enquanto motivam, 

aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado e facilitam o aprendizado, exercitando 

as funções intelectuais e mentais do jogador.   Além disso, também permitem o 

reconhecimento e entendimento de regras, interpretação dos contextos que estão sendo 

utilizados e invenção de novos contextos para a modificação das mesmas e para a solução do 

desafio ao qual o participante foi imposto. Jogar é participar do mundo de faz de conta, dispor-se 

às incertezas e enfrentar desafios em busca de entretenimento. Através do jogo se revelam a 

autonomia, criatividade, originalidade e a possibilidade de simular e experimentar situações 

perigosas e proibidas no nosso cotidiano. 

Oliveira (2001) aponta que os jogos educacionais têm como objetivo possibilitar 

entretenimento para o usuário, podendo influenciar o seu desenvolvimento sócio-afetivo e 

cognitivo. “Podem apresentar situações que contenham simulações, tutoriais ou sistemas 

inteligentes, mas o que evidencia esse tipo de software é seu caráter de divertimento, de prazer. 

Uma situação de jogo oferece aos usuários intensa interatividade, permitindo ampliar as relações 

sociais no ambiente de ensino, cativando o interesse dos alunos em relação a temas muitas vezes 

difíceis de ser apresentados por outras abordagens. A essência do jogo educacional é a 

aprendizagem com prazer e a criatividade com diversão” (Oliveira, 2001, p.81). 
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O jogo na sala de aula pode ser um abundante recurso de aprendizagem, explorado de 

maneiras diferenciadas em consoante com as situações e objetivos desejados, favorecendo os 

processos de ensino-aprendizagem.  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser classificada como qualitativa, utilizando-se dos jogos e simulações já 

existentes para atingir o objetivo proposto. Com o intuito de melhor explorar a temática proposta, 

dividiu-se a pesquisa em quatro etapas, quais sejam: etapa I – Levantamento da bibliografia de 

jogos de empresas, simuladores e práticas empresariais nacionais e internacionais, etapa II – 

Levantamento de jogos já existentes no âmbito empresarial; etapa III – Levantamento dos jogos já 

existentes na área da logística; etapa IV – Catalogação das práticas já existentes. 

Todas as etapas foram desenvolvidas a partir de pesquisas em plataformas científicas, 

livros e materiais técnicos disponíveis.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante do mercado competitivo, a logística mostra-se como uma ferramenta proveitosa, 

visto que é capaz de agregar valor ao produto, além de integrar as etapas desde a matéria-prima 

até o consumidor final. Segundo Martins (2002), a logística é responsável pelo planejamento, 

operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até 

o consumidor final, de modo eficiente e eficaz.

Para Caldas (2003), enormes quantias podem ser economizadas com uma melhor 

administração e tomadas de decisão dentro das cadeias logísticas. Para isso os simuladores, 

portanto, são ferramentas capazes de proporcionar inúmeros aspectos vantajosos para a 

formação adequada de profissionais que atuam nessa área, uma vez que nos simuladores o aluno 

tem a habilidade de treinar e vivenciar condições simuladas da realidade, analisando 

posteriormente, as consequências de suas escolhas. Abrindo a possibilidade do erro ser 

admissível, virtualmente, pois assim o aluno identificaria a sua ação que prejudicou a empresa 

fictícia e voltar atrás do erro, sem haver uma punição severa, além de despertar : (a) espírito 

competitivo e (b) caráter lúdico e estímulo da maior aprendizagem do aluno  (MACHADO,2004). 

Segundo Azeredo (2006), todo jogo de empresas está baseado num modelo de simulação 

específico o qual, por sua vez, retrata na medida do possível características físicas, sociais, técnicas 

e econômicas de uma determinada empresa e do ambiente que a envolve. Diante disso, o Quadro 

1 mostra um levantamento dos jogos já existentes na área de logística no Brasil e no mundo. 

Quadro 1 – Levantamento dos jogos já existentes na área de logística

Nome Autores Descrição Componentes da área 
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BAKERY GAME Shinoda, Ryoke, 

Terano, 

Nakamori (2006) 

É um jogo que simula os processos de 

negócio de uma padaria. Os jogadores são 

convidados a tomar decisões de compras de 

matérias-primas, produzir e gerir a demanda, 

conforme a política de preços escolhida. 

Programação da 

Produção, Compras, 

Marketing. 

BEER GAME Ilos (2011) Evidenciar a importância da integração e da 

troca eficiente de informações em uma cadeia de 

suprimentos. Para tanto, o jogo simula o processo 

de administração de estoques de empresas que 

compõem os diversos estágios de uma cadeia 

produtiva de cerveja (varejo, distribuidor, 

revendedor e fábrica). 

Gestão de 

Estoques, Fluxo de 

Informação, Fluxo de 

Produtos. 

BR-LOG Bouzada (2001) Jogo ambientado com características no 

Brasil. Nele os jogadores determinam de início a 

estrutura da rede logística necessária: localização e 

tamanho dos centros de distribuição, localização e 

capacidade das fábricas. São tomadas decisões de 

curto prazo (operacionais) e de longo prazo 

(estratégicas) determinando a cada rodada: preços, 

aquisição de matéria-prima, produção e transportes. 

Marketing, 

Transportes, Programação 

da Produção, 

Armazenagem, Gestão de 

Estoques, Compras, Nível 

de Serviço/Serviço ao 

Cliente, Fluxo de produtos. 

CHALLENGER Viságio (2011) Consiste em um jogo competitivo que visa 

replicar o Supply Chain Management desde o 

processo de suprimento, passando pela manufatura, 

até a distribuição física. No Challenger, os grupos de 

trabalho atuarão como empresas concorrentes - 

disputando os mesmos mercados - de modo que as 

decisões de uma afetam as demais. Aborda 

conceitos de gestão da produção e logística 

integrada 

Marketing, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Gestão de Estoques, 

Compras, 

Suprimento/Fornecimento

, Armazenagem, Fluxo de 

produtos. 

COLLABORATIVE 

PLANNING 

Ilos (2011) A metodologia do Collaborative Planning 

simula o processo de administração de estoques de 

empresas que compõem os diversos estágios de 

uma cadeia produtiva: Varejo, Revendedor, 

Distribuidor e Fábrica. Nesse jogo, as empresas 

(equipes) devem ser geridas de maneira cooperativa 

e têm como objetivo comum: minimizar o custo 

total da cadeia de suprimento. 

Gestão de 

Estoques, Fluxo de 

Informação, Fluxo de 

Produtos. 

GAME F61 Orlandeli (2001) 

      É um jogo determinístico de negócios em 

que os participantes têm que lidar com decisões de 

planejamento em altos escalões empresariais. Os 

jogadores gerenciam empresas que interagem por 

      Marketing, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Compras, Gestão de 
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um mercado, cercado de incertezas reais e comuns 

ao mundo empresarial. 

Estoques, Fluxo de 

produtos. 

GELOG-UFSC UFSC – GELOG 

(2003) 

É um jogo de empresas para simular uma 

cadeia de suprimentos de uma indústria têxtil. O 

objetivo principal do jogo é ressaltar o valor do fluxo 

de dados entre os elos, fornecedor e cliente. 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Gestão de Estoques, 

Compras, Fluxo de 

produtos. 

GI – LOG Vieira Filho, 

Matos, Guedes, 

Diniz e Diniz 

Junior 

(2008) 

É um jogo que modela um mercado de 

eletrodomésticos, onde os jogadores dirigem uma 

das filiais da empresa, adotando estratégias para o 

planejamento e controle na utilização dos recursos, 

visando à maximização dos lucros. 

Marketing, 

Gestão de Estoques, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Suprimento/Fornecimento

, Fluxo de produtos. 

GI - MICRO Kopittke (2001) É um jogo de logística que apresenta uma 

peculiaridade de apresentar imprevistos durante o 

jogo, como aumento da taxa de juros, ações 

governamentais e do sindicato dos trabalhadores. 

Marketing, 

Programação da 

Produção, Gestão de 

Estoques, Fluxo de 

Informação, Compras, 

Fluxo de Produtos. 

IEG BEER GAME Viságio (2011) Essencialmente os conceitos aqui 

abordados são semelhantes ao jogo Beer Game, por 

se tratar de uma variação desse jogo. 

Gestão de 

Estoques, Fluxo de 

Informação, Fluxo de 

Produtos. 

INTERPLANNING 

GAME 

Ilos (2011) É um jogo computacional no qual os 

participantes são divididos em empresas que 

competem por mercados em comum. Cada empresa 

é subdividida nas áreas de suprimento/produção, 

logística/distribuição e marketing. O desafio é lidar 

com a competição entre empresas, gerindo 

internamente um planejamento integrado em busca 

do menor custo total. 

Marketing, 

Transportes, Programação 

da Produção, 

Armazenagem, Gestão de 

Estoques, Compras, Nível 

de Serviço/Serviço ao 

Cliente, Fluxo de Produtos. 

JOGO DA CADEIA 

DE 

SUPRIMENTOS 

Cunha e Lima 

(2004) 

Esse jogo busca salientar na fase de 

preparação o desenvolvimento do planejamento 

logístico, cujo elemento material é o subplano 

logístico. Tem por objetivo desenvolver nos 

jogadores a capacidade de compreenderem a 

complexidade do problema logístico, sua dinâmica 

dentro da empresa como um sistema vivo, e como 

ele (o problema) permeia este sistema. 

Gestão de 

Estoques, Transportes, 

Fluxo de Informação, 

Fluxo de Produtos. 

JOGO DA Georges (2009) O Jogo da Logística é um jogo de tabuleiro, Marketing, 

2470



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

LOGÍSTICA jogado sobre o mapa do estado de São Paulo e com 

o uso de cartas, dados e peças que simbolizam

clientes, veículos, produtos, depósitos e demandas.

Jogo da Logística simula o planejamento e a

operação de distribuição semanal de produtos dos 

centros de distribuição para seus clientes. A ideia

central é configurar uma situação detalhada o

suficiente para exigir das equipes participantes a

aplicação de conceitos e ferramentas da logística

empresarial.

Programação da 

Produção, Transportes, 

Armazenagem, Fluxo de 

produtos. 

JOGO DE 

PLANEJAMENTO 

DA PRODUÇÃO E 

CONTROLE DE 

ESTOQUES 

Pinheiro 

(1982) 

É um jogo que aborda o problema de 

estoques em termos de seu dimensionamento 

frente ao planejamento da produção e a otimização 

do uso dos recursos de uma empresa. 

Gestão de 

Estoques, Programação da 

Produção. 

LOG Miyashita (1997) Jogo computacional que simula um 

ambiente competitivo onde empresas fictícias 

(equipes) disputam mercados comuns. É focado nas 

atividades logísticas, tendo sido desenvolvido para o 

treinamento de executivos das áreas de logística, 

marketing, finanças e vendas. 

Marketing, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Gestão de Estoques, 

Compras, 

Suprimento/Fornecimento

, Armazenagem, Fluxo de 

Produtos. 

LOG ADVANCED Ilos (2011) Versão avançada do jogo LOG, que explora 

o conceito de logística integrada, procurando 

fornecer ao participante uma visão dos principais 

trade-offs entre as funções logísticas. Exercita o

conceito de custo total, estimulando as equipes a

desenvolverem estratégias focadas no resultado 

final das empresas: de lucro e de market-share.

Marketing, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Gestão de Estoques, 

Compras, 

Suprimento/Fornecimento

, Armazenagem, Fluxo de 

Produtos. 

LOG IN Ornellas (2005) Este jogo procura replicar uma cadeia de 

suprimentos onde estão presentes seus elementos 

característicos básicos (fornecimento, 

armazenagem, fabricação e distribuição). A dinâmica 

se dá através da circulação de mercadorias 

(suprimentos e produtos acabados) e de informação 

ao longo de períodos sucessivos de tempo. Com o 

uso de um cenário simples, porém bem estruturado, 

o jogo constitui-se um instrumento de 

aprendizagem capaz de abranger os princípios 

fundamentais de toda a cadeia de suprimentos sem, 

Marketing, 

Programação da 

Produção, Transportes, 

Compras, Gestão de 

Estoques, Fluxo de 

Produtos. 
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no entanto, tornar-se demasiadamente complexo 

LOGSIM Cavanha Filho 

(2000) 

Desenvolve problemas de distribuição e 

transporte de materiais, incluindo a possibilidade de 

simular a existência de problemas no transporte. O 

sistema trabalha com variáveis como: custo de 

transporte; custo pela falta de produto; custos fixos; 

demanda; e problemas no transporte. 

Compras, 

Suprimento/Fornecimento

, Programação da 

Produção, Fluxo de 

produtos. 

MONOPOLOGS 

GAME 

Rand 

Corporation 

(1955) 

É um jogo que retrata o abastecimento e 

gerenciamento de materiais bélicos. 

Gestão de 

Estoques, Transportes, 

Fluxo de produtos. 

MSU LOGA Ilos (2011) O MSU LOGA é um jogo de empresas 

computacional que simula um ambiente competitivo 

industrial. Neste jogo, cada empresa (equipe) é 

responsável por elaborar uma estratégia logística 

que contempla decisões estruturais, como 

localização de centros de distribuição e 

dimensionamento de capacidade, e decisões 

periódicas, relativas a Suprimento, Produção, 

Distribuição, Preço e Propaganda. Cabe destacar que 

esse jogo é baseado no jogo LOGA. 

Marketing, 

Transportes, Programação 

da Produção, 

Armazenagem, Gestão de 

Estoques, Compras, Nível 

de Serviço/Serviço ao 

Cliente, 

Suprimento/Fornecimento

, Processamento de 

Pedido, Embalagem, 

Manuseio de Materiais, 

Fluxo de Produtos, Fluxo 

de Informações. 

FONTE: Adaptado de VILELLA (2012). 

5 CONCLUSÕES 

Os jogos de logística são de extrema importância no contexto nacional, pois o nível de 
profissionalismo (ainda baixo) tem um enorme potencial de crescimento. A especialização de 
profissionais na área de logística é crescente, visto que a sociedade do conhecimento 
contemporânea exige que toda e qualquer força de trabalho estejam constantemente 
desenvolvendo novas competências, corroborada por uma grande demanda do setor por 
profissionais com este perfil.  

A logística disponibiliza produtos a custos menores e em condições adequadas para o consumo, 
elevando potencialmente o padrão de vida da população. Para que os diversos benefícios da 
logística se concretizem, entretanto, constata-se a necessidade de democratizar o acesso a jogos 
de empresas que hoje se faz presente em poucas instituições do nosso país. Diminuir os custos 
operacionais das aplicações que ainda hoje são muito elevados e ampliar sua aplicação (ainda 
escassa) nos cursos em diferentes níveis de especializações. 

2472



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AZEREDO, S., A. ORNELLAS, AND R. RAMOS. JOGOS DE EMPRESAS APLICADOS À LOGÍSTICA 
EMPRESARIAL: UM PANORAMA DOS MODELOS DISPONÍVEIS NO PAÍS. ENCONTRO NACIONAL DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 26 (2006). 

CALDAS, MARCO ANTÔNIO FARAH, ROBERTA LAURIA LIMA, AND SÉRGIO AZEREDO. UM JOGO DE 
EMPRESAS APLICADO À ÁREA DE LOGÍSTICA. 

DA SILVEIRA VILLELA, MARCELO. DESENVOLVIMENTO DO JOGO DA LOGÍSTICA INTEGRADA. DISS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2012. 

DATNER, YVETTE. JOGOS PARA EDUCAÇÃO EMPRESARIAL – SÃO PAULO: ÁGORA,2006.

MACHADO, ALANDER, ET AL. SIMULANDO OPERAÇÕES LOGÍSTICAS ATRAVÉS DE UM JOGO DE 
EMPRESAS: CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E USO. ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, XXIX
(2005). 

MARTINELLI, D.P. A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DE EMPRESAS NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO.
DISSERTAÇÃO(MESTRADO) - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. SÃO PAULO, 1987. 262 P. 

MARTINS, P. G. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS PATRIMONIAIS. SÃO PAULO:
SARAÍVA, 2002. 

MIYASHITA, R. ELABORAÇÃO E USO DE UM JOGO DE LOGÍSTICA. DISSERTAÇÃO (MESTRADO EM
ADMINISTRAÇÃO) – INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. RIO DE 
JANEIRO: UFRJ/COPPEAD, 1997. 

PESSOA, M. S.P.; MARQUES FILHO, P.A. JOGOS DE EMPRESAS: UMA METODOLOGIA PARA O 
ENSINO DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO. COBENGE, 2001

ROGERS, C.R. LIBERDADE DE APRENDER EM NOSSA DÉCADA. PORTO ALEGRE: ARTES MÉDICAS,
1985. 

TANABE, M. JOGOS DE EMPRESAS. DISSERTAÇÃO (MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO) –
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FEA/USP. SÃO PAULO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 
1977.  

VILLELA, MARCELO DA SILVEIRA. DESENVOLVIMENTO DO JOGO DA LOGÍSTICA INTEGRADA. 2012.
142 F. MONOGRAFIA (ESPECIALIZAÇÃO) - CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, 2012.   

2473



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

SITUAÇÃO ESTRUTURAL E AMBIENTAL DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 
DA CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

H.L. Sobrinho1; L. C. da Silva² e F. C. S. Tavares³
E-mail: hayanelima1@hotmail.com; luan.cavalcanti@hotmail.com; francimara.tavares@ifrn.edu.br 

RESUMO
O crescimento da cidade de São Gonçalo do 

Amarante devido à implantação do aeroporto 

internacional e outros inúmeros empreendimentos 

imobiliários, gerando o crescimento na rota viária e 

aumento na frota de carros, dentro deste contexto, 

merece destaque a avaliação contínua dos postos de 

combustíveis que serão também impactados por esse 

crescimento. Esta demanda de investigação está 

associada principalmente aos danos à saúde humana 

e ao meio ambiente causados pela poluição de solo e 

hídrica provenientes desta atividade. Faz-se 

necessário, portanto, a análise dos postos de 

combustíveis de São Gonçalo do Amarante nos 

aspectos estruturais e ambientais. O presente projeto 

pretende mapear e avaliar os postos de combustíveis 

em dois aspectos: aspectos estruturais, no que diz 

respeito à construção e reformas; e os aspectos 

ambientais, que incluem poluição do solo, ar e água. 

Para executar estas atividades de pesquisa, serão 

desenvolvidas parcerias com órgãos urbanísticos e 

ambientais.A pesquisa em desenvolvimento está com 

seus resultados preliminares e sua conclusão irá 

trazer esclarecimentos para a população de São 

Gonçalo do Amarante, com a avaliação estrutural e 

ambiental dos postos de combustíveis, além de 

mapear as áreas que possivelmente estão sendo 

afetadas com algum problema ambiental decorrentes 

dos passivos postos de combustíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: postos de combustíveis, regularização, sustentabilidade 

STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL SITUATION OF THE FUEL STATIONS IN 
THE CITY OF SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN 

ABSTRACT
The growth of the city of São Gonçalo do Amarante 

International Airport due to deployment and 

numerous other real estate ventures, generating 

growth in road route and increase the fleet of cars. 

Within this context, the ongoing assessment of fuel 

stations that will also be impacted by this growth. 

This research is associated with demand mainly to 

damage to human health and the environment 

caused by pollution of soil and water from this 

activity. It is necessary, therefore the analysis of fuel 

stations of São Gonçalo do Amarante in structural 

and environmental aspects. This project seeks to map  

and assess the fuel stations in two respects: structural 

aspects, with regard to construction and reforms; and 

environmental aspects whicj include pollution of siol, 

air and water. To implement these research activities, 

partnerships will be developed with urban and 

environmental agencies. The research is developing 

with its preliminary results and its completion will 

bring clarification to the population of São Gonçalo 

do Amarante, with structural and environmental 

assessment of the gas stations and map areas that 

are possibly being affected with any environmental 

problem arising gas stations liabilities. 

KEY-WORDS: fuel station, regularization, sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da cidade de São Gonçalo do Amarante devido à implantação do aeroporto 

internacional e outros inúmeros empreendimentos imobiliários, que está gerando o crescimento 

na rota viária e aumento na frota de carros, merece destaque a avaliação contínua dos postos de 

combustíveis, que serão também impactados por esse crescimento. Esta demanda de investigação 

está associada principalmente aos danos à saúde humana e ao meio ambiente causados pela 

poluição de solo e hídrica provenientes desta atividade. 

Os poluentes de origem fóssil e de combustíveis em geral, podem gerar sérios agravos à 

saúde da população, não somente relacionados ao trato respiratório, mas também a doenças 

cardíacas, neurológicas e alguns tipos de câncer (MARTINS, 2004). Os problemas estruturais, 

também relacionados às construções e reformas dos postos de combustíveis, afeta diretamente 

aos danos ambientais. 

Faz-se necessário, portanto, a análise dos postos de combustíveis de São Gonçalo do 

Amarante nos aspectos estruturais e ambientais com vista a um planejamento urbano e ambiental 

mais eficiente, tais como a implantação de medidas de controle, como: a fiscalização, 

monitoramento dos despejos líquidos e sólidos – provenientes da construção –, reparos dos 

postos e das atividades de despejos sólidos e líquidos destes. 

No passado, o território atual do Rio Grande do Norte era ocupado por tribos indígenas – os 

cariris e os potiguares, que faziam parte da nação tupi. No século XVII, os índios potiguares 

habitavam a região de São Gonçalo do Amarante. Além da origem genética dos índios potiguares, 

os são-gonçalenses ainda têm influências dos povos europeus (portugueses, franceses, holandeses 

e espanhois).  

A cidade de São Gonçalo apresenta um clima predominantemente tropical chuvoso. As 

precipitações ocorrem estão mais concentradas nos meses de abril, maio, junho e julho, porém há 

outras épocas do ano que também ocorrem mudanças climáticas que provocam chuvas. O 

município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Potengi. A sua vegetação é caracterizada por 

áreas de manguezais ou matas de várzeas que margeiam o estuário do Rio Potengi, ainda há 

resquícios de mata atlântica na área. O solo é bastante diversificado, nas regiões que margeiam o 

Rio Potengi, é caracterizado como aluviais, como também, o solo de mangue que ficam na 

desembocadura do Rio. Os solos argilosos e arenosos também fazem parte da área. 

Para os postos de combustíveis funcionarem normalmente, é preciso estar em dia com 

algumas licenças ambientais, como por exemplo, a LP, LI, LO, LOR. A LP – licença prévia – deve ser 

solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade, é ela que atestará a viabilidade 

ambiental do empreendimento e tem como finalidade definir as condições, com as quais o projeto 

torna-se compatível com a preservação do meio ambiente; o empreendedor terá que assumir o 
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compromisso de seguir o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo órgão ambiental. 

Já a segunda licença, a LI – licença de instalação – é concedida após o cumprimento das exigências 

feita pela LP, que dá a autorização ao empreendedor de inciar as obras de instalação do 

empreendimento. A terceira licença, LO – licença de operação – autoriza o funcionamento, 

aprovando a forma de proposta de convívio do empreendimento com o meio ambiente e 

estabelece condicionantes para continuidade da operação. A licença não tem caráter definitivo e, 

portanto, é sujeita à renovação, com condicionantes supervenientes, cujo cumprimento é 

obrigatório, sob pena de suspensão ou cancelamento da operação. Por fim, a LOR – licença de 

operação e recuperação – que é a autorização da operação do empreendimento ou atividade 

simultaneamente à recuperação ambiental de áreas contaminadas.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, como metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca das licenças 

ambientais (TRENNEPOHL e TRENNEPOHL, 2007), principalmente, as que são exigidas para o 

funcionamento dos postos de combustíveis. E, na sequência, foi elaborado o mapeamento dos 

postos de combustíveis do município de São Gonçalo do Amarante, através de ferramentas de 

geoprocessamento. 

Figura 1: Mapa do município de São Gonçalo do Amarante. 

Por fim, foram desenvolvidos e aplicados questionários aos postos de combustíveis do 

município, com o intuito de captar respostas sobre a situação ambiental dos postos no município 

de São Gonçalo do Amarante, como também, ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com a finalidade de avaliar os documentos de 

licenciamento e a prática existente.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram analisados e apresentados 

em formato de tabelas. Analisando as tabelas, há como averiguar as respostas dadas pelos postos 

de combustíveis que compõem a natureza de estudo desta pesquisa, permitindo a análise das 

situações ambientais dos postos que responderem o questionário.  

A Tabela 1 apresenta os nomes dos empreendimentos, a sua localização e o status da 

aplicação dos questionários (se a visita foi realizada ou não).  

Tabela 2: Nome dos postos, localização e visitas realizadas. 

NOME DOS POSTOS ENDEREÇO  VISITAS 

Gás Motors do Brasil Ltda Epp Av. Bel Tomaz Landim, 1 - Jardim Lola Não realizada 

Auto Posto São Tome Ltda 
Br 406 Natal/Ceará-Mirim, 1340 - 

Golandim 
Não realizada 

Cirne Distribuidora De Bebidas 

Ltda 

Rod  Br 406 – Natal/Ceará-Mirim , S/N 

– Km 171 – Guajiru
Não realizada 

H & S Comércio e Serviços 

Ltda 

Rod  Br 406 - Natal/Ceará-Mirim , S/N 

- Km 163 - Guajiru
Não realizada 

A.Mc. Mendes Petroleo Rua  Projetada , 100 - Vigésima Quinta 

- Lote Canaã
Não realizada 

JD Comércio Ltda 2 Rua  Alexandre Cavalcanti , S/N - 

Lote Alto de São Gonçalo   
Não realizada 

SI Comercial Derivados De 

Petroleo Ltda 

Av. Benedito Santana , 13 - Lote 

Gancho-Amarante 
Realizada 

MA Comercial De 

Combustíveis Ltda 

Rua Coronel Estevam Moura , 75 – 

Centro  
Não realizada 

Francis Hery Costa Br  406 Natal/Ceará-Mirim , S/N - 

Guajiru - Lote Jardim Francesa-Guaji 
Não realizada 

Novo Horizonte Comércio E 

Derivados De Petroleo Ltda 

Rua Coronel Franco Ribeiro, S/N - Km 

24 - Dt Industrial 

Não realizada 
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Mendes & Filhos Comércio De 

Combustíveis Ltda 

Rod. Rn 160 Est Natal a São Gonçalo, 

S/N - Km 4.5 - Santo Antônio 

Realizada 

Jr Da Rocha Posto 
Br 406 - Natal/Ceara-Mirim , S/N - Km 

163 - Lote Vila S Jorge-Guajiru 

Não realizada 

Revendedora De Combustíveis 

São José Ltda Epp 

3 Rod Br 101-Norte, 10 - Dt Industrial Não realizada 

Posto Qualy Ltda - Epp Natal/Ceará-Mirim , S/N - Km-163-

Lot.S.Jorge - Guajiru 

Não realizada 

E & L Combustíveis Ltda. Epp Rod. Rn 160-Est Natal a São Gonçalo, 

S/N – Lote Sambura 

Não realizada 

A M C Mendes Petroleo Rod. Rn 160-Est Natal a São Gonçalo, 

S/N - Santo Antônio 

Não realizada 

Posto Macaco Ltda Av. Bel Tomaz Landim, 17 - Jardim 

Lola 

Realizada 

M. S. Silva – Comércio De

Combustíveis

Rua Engenheiro Roberto Bezerra 

Freire , 101 – Oiteiros 

Não realizada 

Posto São Gonçalo 

Combustíveis Ltda 

Rod.  Br 406 – Natal/Ceará-Mirim , 

S/N – Lot. Jardim Francesa – Guajiru      

Não realizada 

FVC & Araujo.Com Comércio 

De Petroleo Ltda 

Av. Bel Tomaz Landim, S/N - Letra 222 

- Lote Pq Monte Líbano-Regom

Realizada 

Posto São Gonçalo Ltda - Me Rod.  Rn 160 , S/N - Km 51,7 - Zona De 

Expansão Urbana 

Realizada 

A Tabela 2, mostra as respostas – sobre a situação ambiental – obtidas nos postos de 
combustíveis onde a visita foi realizada.  

2478



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Tabela 2: Respostas dos postos de combustíveis em relação a situação ambiental e 
estrutural. 

 POSTO  QUESTÃO AMBIENTAL  QUESTÃO ESTRUTURAL 

Posto Santo 

Antônio 

No Posto Santo Antônio foi 

constatado que não existe 

licença, mas estão se 

adequando para receber a 

visita do IDEMA e receber o 

selo verde, e até o momento o 

posto não foi autuado.  

O Posto Santo Antônio utiliza um 

mecanismo para quando há 

vazamento superficial de 

combustíveis, evitando que possa 

atingir o meio ambiente. O posto 

foi implantado por volta de 1994, 

houve reforma de pisos e irão fazer 

a troca das bombas de gasolina. 

Não ocorreu nenhuma ampliação 

no posto. 

Posto São 

Gonçalo 

O posto São Gonçalo tem 

licença, porém a administração 

não sabe se está válida ou não. 

Não foi nos disponibilizado a 

cópia da licença ambiental. As 

respostas não foram 

concretas, pois o gerente 

responsável pelo 

empreendimento não se 

encontrava no local. 

O Posto São Gonçalo utiliza um 

mecanismo para quando há 

vazamento superficial de 

combustíveis, evitando que possa 

atingir o meio ambiente. Não foi 

nos repassado a data em que o 

posto foi implantado; a troca de 

marca de Texaco para Ipiranga, foi 

motivo de uma grande reforma de 

pisos e bombas, entre outras 

coisas, não havendo nenhuma 

ampliação. 

Posto SI 

Comercial 

Derivados de 

Petróleo Ltda 

O posto SI tem licença com a 

validade de 29/12/2013. O 

posto não foi autuado.  

O posto nunca ultrapassou a 

capacidade máxima de 

armazenamento, foi implantado 

por volta do ano 2000. Ocorreram 

as reformas das calhas e houve a 

implantação de GNV, e da loja de 

conveniência. 

FVC & 

Araujo.Com 

Comércio de 

O posto tem licença, no 

entanto a administração do 

local não nos respondeu 

O posto nunca ultrapassou a 

capacidade máxima de 

armazenamento, foi implantado 
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Petróleo Ltda acerca da validade. O posto 

não foi autuado.  

em 2005. A reforma ocorreu 

quando foi feita a adequação 

ambiental; começaram uma 

ampliação em 2009 e finalizaram 

em abril de 2010. O posto foi 

aberto com a licença ambiental e o 

selo verde em 26/04/2010 e foi o 

primeiro posto a ter o selo verde 

no município.  

Mendes & 

Filhos Comércio 

de Combustíveis 

Ltda 

O posto tem licença e está 

válida. Mas, não foi fornecida 

a data. Este posto já foi 

autuado, a infração foi ANP e 

INMETRO, houve o julgamento 

e a penalidade imposta foi o 

pagamento de uma multa. 

O posto nunca ultrapassou a 

capacidade máxima de 

armazenamento, foi implantado 

em 2001. Ocorreu reforma para 

adequações ao meio ambiente e 

teve a implantação de salas 

comerciais. 

O outro questionário aplicado foi ao IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte), e conseguimos as seguintes informações: na data da 

aplicação do questionário (30/12/2014), se encontravam 8 processos de postos de combustíveis 

com pedidos de licença em análise, assim discriminado: 5 pedidos de licença de regularização de 

operação – LRO, 1 pedido de licença de operação – LO e 2 pedidos de renovação de licença de 

operação – RLO. E também, encontram-se 3 processos de postos de combustíveis em vigor, sendo 

2 LO e 1 LRO. 

Já em relação aos autos de infração, 19 postos de combustíveis foram autuados, seja por 

poluir o solo, por não possuir a licença de operação, deixar de atender as notificações para 

providências, ou pelo não cumprimento das exigências do processo de licenciamento. 

4 CONCLUSÃO 

Concluímos então que, de acordo com o questionário aplicado ao Instituo de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN, grande parte dos postos de combustíveis 

da cidade de São Gonçalo do Amarante estão com pendências no órgão público ou já tiveram, 

portanto, iremos buscar soluções para esses problemas encontrados, com o objetivo de procurar 

melhorias para a situação na qual os postos se encontram, a fim de que atuem regularizados e 

sempre buscar afetar menos o meio ambiente e, por conseguinte, a população.  
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TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL NAS ESCOLAS: 
CARREGADOR MOVEL À BASE DE ENERGIA SOLAR PARA SMARTPHONES 

João Victor de Morais Trindade¹, Manuella Yasmim Silva de Araújo² 
E-mail: victor.ifrn.info@gmail.com¹; manuella.yasmim@gmail.com²

RESUMO 

Este artigo descreve a importância da energia limpa e 
a inserção da montagem de carregadores móveis à 
base de energia solar para uso pessoal e, até mesmo, 
uso coletivo nas escolas, já que a quantidade de 
pessoas que utilizam o celular constantemente é 
enorme e o gasto com a energia também, tendo em 
vista de que a energia solar é um importante meio na 
preservação do meio ambiente, principalmente, pelo 
fato de não ser agressora, nem influenciar no efeito 

estufa, sua única desvantagem é a necessidade de um 
certo investimento inicial para a sua produção. O 
circuito é bastante simples. Pode-se utilizar apenas de 
uma placa de fenolite, Ácido (Perclorato de ferro) 
para corroer a placa, quatro capacitores de 10nF, um 
capacitor de 100nF, um capacitor de 4700microF, um 
resistor de 10kohm, um diodo retificador, um diodo 
zener, um LED, uma chave liga-desliga, uma caneta de 
tinta permanente, um cabo USB e uma placa solar.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Carregador, Energia, Solar, Eletrônica. 

SUSTAINABLE TECHNOLOGY IN SCHOOLS: 

MOBILE CHARGER-BASED ENERGY  SOLAR FOR SMARTPHONES 

ABSTRACT 

This article describes the importance of clean energy 
and the insertion of mounting mobile chargers that 
use solar energy as the basis for personal use and 
even collective use in schools , since the number of 
people using the phone constantly is huge and the 
spending on energy as well. Given that solar energy is 
an important tool in the preservation of the 
environment, mainly because not be offending or 
influence the greenhouse effect, with a single 

drawback: you need a certain initial investment for 
their production . The circuit is very simple, you can 
use only one phenolite plate acid (iron perchlorate ) 
to corrode the plate, four capacitors 10nF , one 
capacitor 100nF , one capacitor 4700microF, one  
resistor 10kohm, one diode rectifier, one Zener diode 
, one LED, one key on-off , one pen permanent ink, 
one USB cable and one solar panel.

KEY-WORDS: Technology, Charger, Energy, Solar, Electronics. 

2482



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quarto país em número de smartphones no mundo e, no ano de 2013, o número 

de brasileiros que possuem celulares atingiu a marca de 130,176 milhões de pessoas, sendo 49,9% 

desses brasileiros, adolescentes entre 10 e 17 anos, e apenas aumenta. A principal fonte de 

energia do nosso país é a energia hidrelétrica. O gasto de energia com o carregamento de celular 

aumentou bastante, assim, aumentando o gasto energético e consequentemente o custo de 

investimento se tornou ainda mais caro nas hidrelétricas devido as obras de grande porte para 

suprir a necessidade de demanda da população. Tendo em vista que a energia solar é um 

importante meio na preservação do meio ambiente, principalmente, pelo fato de não ser 

agressora, nem influenciar no efeito estufa, o objetivo desse estudo é propor a montagem de 

carregadores móveis à base de energia solar, com a utilização de placas fotovoltaicas e a 

construção de PCI’s (Placas de Circuito Impresso), para uso pessoal e, até mesmo, uso coletivo. O 

circuito é bastante simples, pode-se utilizar apenas de uma placa de fenolite, Ácido (Perclorato de 

ferro) para corroer a placa, quatro capacitores de 10nF, um capacitor de 100nF, um capacitor de 

4700microF, um resistor de 10kohm, um diodo retificador, um diodo zener, um LED, uma chave 

liga-desliga, uma caneta de tinta permanente, um cabo USB e uma placa solar.

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As placas fotovoltaicas são compostas de células solares de silício, que, por serem 

semicondutoras de eletricidade, apresentam características entre um condutor e um isolante. Pelo 

processo de dopagem do Silício com o Fósforo, temos a dopagem do tipo N (materiais com 

elétrons livres ・ portadores de carga negativa). Realizando o mesmo processo, porém, utilizando 

o boro, temos um material com características contrárias, ou seja, material com grande

quantidade de matéria positiva livre (dopagem tipo P). Separadamente, ambas as capas são

eletricamente neutras. Mas ao serem unidas, exatamente na união PN, gera-se um campo elétrico

devido aos elétrons do silício tipo N que ocupam os vazios da estrutura do silício tipo P. Ao incidir

a luz sobre a célula fotovoltaica, a matéria que a integra choca-se com os elétrons da estrutura do

silício dando-lhes energia e transformando-os em condutores. Cada módulo fotovoltaico é

formado por uma determinada quantidade de células conectadas em série. Como se viu

anteriormente, ao unir-se a camada negativa de uma célula com a positiva da seguinte, os elétrons

fluem através dos condutores de uma célula para a outra. Quando os fótons atingem as células

fotovoltaicas, eles fazem com que alguns dos elétrons que circundam os átomos se desprendam.

Os elétrons livres vão migrar, através da corrente elétrica, para a parte da célula de silício que está

com ausência de elétrons. Durante o dia todo, os elétrons irão fluir em uma direção

constantemente, deixando átomos e preenchendo lacunas em átomos diferentes. Este fluxo de

elétrons cria uma corrente elétrica, ou o que nós chamamos de, casualmente, Energia Solar

Fotovoltaica.
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Figura 1. Modelo da funcionalidade de uma placa solar fotovoltaica 

Primeiro, desenhamos uma trilha com a caneta de tinta permanente, para a condução da 

corrente elétrica por entre os componentes, na placa de fenolite, depois furamos, na placa, os 

pontos onde os componentes serão fixados. Misturando o ácido com água, num recipiente 

plástico, colocamos a placa dentro e misturamos até todo o cobre ser removido (A única parte de 

cobre que não será removida, será a parte desenhada com a caneta permanente, pois o ácido não 

corroerá essa parte), após o cobre da placa ser corroído, limpamos a tinta da caneta com álcool e 

deixamos a parte de cobre não corroída à mostra. Depois, é só fixar os componentes e soldá-los. 

Por último, ligamos a placa solar fotovoltaica à PCI e o cabo USB. 

Depois que a placa fotovoltaica captar a energia, ela passará pelos componentes até 

chegar ao cabo USB passando a energia ao smartphone. O diodo zener será o regulador que 

transformará a quantidade de energia necessária para o carregamento do celular. 

3 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Tendo em vista de que gastaremos, mais ou menos, R$ 210,00 com a construção do 

carregador, seria uma ótima alternativa para diminuir o consumo de energia nas escolas, pois, 

numa escola com, mais ou menos, 600 pessoas (Estudantes, professores e servidores) e cada 

pessoa passa 2 horas, que é o tempo necessário para o total carregamento do celular, com o 

carregador ligado, é gasto, mais ou menos, R$ 4.554,00 por ano, como a vida útil dos 

componentes que formam o carregador é de 30 a 40 anos, temos que, a escola economizará R$ 

159.390,00 e se estender essa alternativa para o ambiente domiciliar, podemos economizar, num 

bairro com, mais ou menos, 5.000 casas com 3 moradores cada, R$ 114.000,00 por ano. Uma 

ótima alternativa, já que, atualmente, estamos diante de uma crise energética no país. 

(podemos fazer o calculo usando a fórmula: C= t×P/1000×0,32, sendo C o consumo, t horas 
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utilizando o carregador (por dia, mês, ou ano), P a potência do carregador que é de 36w e 0,32 o 

valor cobrado pelo kwh. ) 

3.1 Benefícios econômicos 

Além do investimento inicial com a compra dos componentes do equipamento, a energia 

elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico não tem outros custos, dado que, os painéis demandam 

pouca manutenção. Com a evolução tecnológica, o prazo de retorno desse investimento está cada 

vez menor. Além disso, a energia solar fotovoltaica é autossuficiente e, portanto, mais segura em 

termos de abastecimento e um meio de diminuir custos energéticos. 

3.2 Benefícios ambientais 

A interação do silício com a luz solar não produz resíduos, ou seja, é uma fonte de energia 

limpa/ecológica. Além disso, a radiação solar é abundante e inesgotável, com grande potencial de 

utilização, enquanto o silício, principal semicondutor utilizado nos painéis fotovoltaicos, é o 

segundo elemento mais encontrado na superfície terrestre, ou seja, é uma solução energética 

sustentável. 

4 CONCLUSÕES 

Com os resultados apresentados neste trabalho podemos concluir que os carregadores 

móveis à base de energia solar não prejudicam o meio ambiente, são uma alternativa energética 

abundante, permanente, renovável e gratuita, já que se utiliza um recurso da natureza, no caso, a 

energia solar. Não influem no efeito estufa, diminuem o custo de energia tanto nas escolas e nas 

casas e, até mesmo, poderiam diminuir o custo da energia gerada pelas hidrelétricas, se as escolas 

aderissem o ensinamento da construção dos carregadores, assim trazendo os alunos para o uso do 

mesmo, levando-os a gastar menos energia, na escola e em casa, com o carregamento de celular. 

5 REFERÊNCIAS 

APOSTILA COM DEFINIÇÕES E FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Disponível em: 

<https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=2061>. Acesso em: 26 fev.2015 

KAREN DE JESUS BARRETO RAMOS;LUCAS FLÔR CORRÊA; PEDRO HNERIQUE GOMES FERREIRA. 

Carregador solar: energia solar fotovoltaica. Bolsista de Valor: Revista de divulgação do 

Projeto Universidade Petrobras e IF Fluminense, Rio de Janeiro, v. 1, p. 311-315, 2010. 

INFO ESCOLA: NAVEGANDO E APRENDENDO. Dopagem Eletrônica. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/quimica/dopagem-eletronica/>.Acesso em: 26 fev.2015 

2485



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

NEO SOLAR. PERGUTAS FREQUENTES (FAQ). Neo energia solar. Disponível em: 

<(http://www.neosolar.com.br/aprenda/perguntas-frequentes> . Acesso em: 19 fev.2015 

AGÊNCIA BRASIL. Percentual de brasileiros com celular cresceu 131,4% entre 2005 e 2013, diz 

IBGE. EBC. Disponível em: 

< http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-04/percentual-de-brasileiros-com-

celular-aumenta-1314-em-oito-anos> . Acesso em: 18 fev.2015 

O PORTAL SOLAR. Como funciona as o painel solar fotovoltaico. Disponível em: 

< http://www.portalsolar.com.br/como-funciona-o-painel-solar-fotovoltaico.html>. Acesso 

em: 18 fev.2015 

2486



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

ADIÇÃO DE NANOPARTICULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO EM ÓLEOS 
PARA FUNCIONAR COMO DESMOLDANTE 

RESUMO 

A nanotecnologia tem sido um grande 
suporte em estudos de diversas áreas tecnológicas, 
inclusive na construção civil. As nanopartículas de 
dióxido de titânio (TiO2) ajudam no bom 
funcionamento de óleos para atuar como 
desmoldante, pois possuem características de 
autolimpeza a partir das suas propriedades químicas 
e físicas. O objetivo desse trabalho é estudar o 

comportamento do dióxido de titânio quando 
adicionado a óleos vegetais e minerais para funcionar 
como um desmoldante para fôrmas metálicas e de 
aço. Desse modo, a metodologia utilizada neste 
estudo será uma averiguação e quantificação do óleo 
mais eficiente e eficaz para a adição da nanopartícula. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Desmoldante, Óleos, Nanotecnologia, Dióxido de Titânio. 

TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ADDITION IN OILS TO WORK AS MOULD 
RELEASER 

ABSTRACT 

Nanotechnology has been a great support in 
studies of various technological fields, including in 
construction. The nanoparticles of titanium dioxide 
(TiO2) assist in the proper functioning of oils to act as 
mould release, because they have self-cleaning 
characteristics from their chemical and physical 
properties. The aim of this work is to study titanium 
dioxide behaves when added to vegetable and 

mineral oils to function as a release agent for metal 
molds and steel. Thus, the methodology used in this 
study is an investigation and quantification of more 
efficient and effective oil to the addition of the 
nanoparticle. 

KEY-WORDS: Mould Releaser, Oils, Nanotechnology, Titanium Dioxide 
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1   INTRODUÇÃO 

Os desmoldantes começaram a serem utilizados na década de 1920, incorporados ao 
concreto, o que tornava inviável seu uso. Em 1930, foram muito utilizados os compostos de óleos 
leves contendo ácido orgânico, que também apresentavam problemas. A partir de 1990 esses 
produtos foram aperfeiçoados, mas sempre contendo em sua composição óleos vegetais ou 
minerais (MAERSCHEL, 2009). 

Apesar dos desmoldantes serem muito utilizados, tão pouco conhecidos, os convencionais 
mais utilizados são compostos de óleo mineral, os quais deixam resíduos na superfície do concreto 
após desenformar. Geralmente a aplicação de desmoldante à base de óleo mineral resulta em um 
filme de maior espessura do que a aplicação de desmoldante à base de óleo vegetal, e o mesmo 
ocorrem com o resíduo deixado sobre a superfície do concreto, o que pode aumentar o risco de 
problemas de destacamento da argamassa ou ocorrência de manchas na superfície do concreto 
aparente. Os desmoldantes à base de óleos são adequados tanto para fôrmas de madeira como 
para formas metálicas, por produzirem um filme homogêneo e contínuo. Os desmoldantes à base 
de emulsões são mais adequados para utilização em formas de madeira. Os desmoldantes à base 
de ceras parafínicas são mais adequados para utilização em fôrmas metálicas. Quanto menos 
permeável e lisa for à fôrma, menor será a quantidade necessária de desmoldante (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738). 

Em fôrmas plastificadas, de baixa permeabilidade e extremamente lisas, os desmoldantes 
devem ser aplicados corretamente diluídos, de forma a evitar a formação de uma película espessa 
que pode contaminar o concreto. Diante disso, foi observada que as nanopartículas de dióxido de 
titânio junto com óleo reutilizado poderiam funcionar como desmoldante natural sem apresentar 
problemas ou danos a fôrma e/ou ao concreto. 

De acordo com Almeida (2011), o dióxido de titânio começou a ser usado em 1929 pela 
indústria de tintas. Até hoje, este composto é usado largamente pelas indústrias de tintas, têxtil, 
de cosméticos, entre outras. O dióxido de titânio (TiO2) é o catalisador mais comumente utilizado 
na fotocatálise por reunir as seguintes características: não tóxico, baixo custo, insolubilidade em 
água, foto-estabilidade, estabilidade química em uma ampla faixa de pH e possibilidade de 
ativação pela luz solar, o que reduz os custos do processo. 

A revolução tecnológica protagonizada pela nanotecnologia tanto é uma realidade que já é 
possível encontrar muitos produtos nanotecnológicos no mercado de consumo, sem que ao 
menos os consumidores tenham conhecimento de tal fato. A nanotecnologia trará mudanças não 
só no setor econômico, pois a sociedade como um todo, e o mundo do trabalho de forma especial, 
será atingida pelos seus impactos (ELVIN, 2007). 
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No Brasil, a nanotecnologia é extremamente importante porque traz a possibilidade de 
impulsionar seu comércio exterior através do desenvolvimento de novos produtos fazendo com 
que a economia cresça cada vez mais. Tal objetivo só será possível com produtos e processos 
inovadores, que se comparem aos melhores que a indústria internacional oferece. 

Este estudo tem por objetivo verificar a viabilidade do uso de desmoldantes a partir de 
óleo vegetal reutilizado adicionado nanopartículas de dióxido de titânio em substituição aos 
desmoldantes convencionais na moldagem do concreto com fôrmas de madeira e metálica, para a 
obtenção de superfícies com maior capacidade de ancoragem das argamassas. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Conforme Abbate (2003), esses desmoldantes formam uma camada fina entre a fôrma e o 
concreto, impedindo a aderência entre ambos, o que facilita a retirada do concreto do molde e 
aumenta o reaproveitamento da fôrma. 

Atualmente já existem no mercado desmoldantes indicados para moldagem de concreto 
que facilitem sua remoção do molde, de forma que não ocorra um acúmulo de resíduos no 
concreto. Os tipos de desmoldantes convencionais mais comuns são aqueles compostos de óleo 
mineral e vegetal (DJEAL et al., 2010; ABBATE, 2003), porém o custo desses ainda é muito alto, e 
por esse motivo, muitas vezes, de forma informal e sem nenhum tipo de precaução, se utiliza 
óleos minerais diversos para atuar como impermeabilizante acarretando uma patologia no 
concreto fazendo com que possíveis revestimentos não consigam aderir ao mesmo.  

Não existem estudos detalhados sobre a influência desses produtos na aderência do 
revestimento aplicado posteriormente. Eles são apenas citados em manuais de fabricantes, em 
que são discutidos procedimentos de limpeza de superfícies de concreto. Os poucos estudos 
existentes sobre os desmoldantes foram aqueles realizados por Djeal et al., (2002, 2008, 2010) e 
por Libessart (2006), em que se verificou a influência deles na qualidade da superfície de concreto 
aparente. 

Os tipos de desmoldantes convencionais mais comuns são aqueles compostos de óleo 
mineral e vegetal (DJEAL et al., 2010; ABBATE, 2003), e foram desenvolvidos para a obtenção de 
concreto aparente onde não há necessidade de sua remoção da superfície. 

Os estudos realizados mostraram que o tipo de desmoldante influencia o aspecto da 
superfície do concreto, que cada agente apresenta um comportamento distinto. Portanto, os 
produtos precisam ser mais bem avaliados e estudados antes de ser utilizados em campo. 
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Programa experimental  

1: Estudo e análise da viabilidade de uso 

Para avaliar a viabilidade de uso de óleos vegetais e/ou nanopartículas de dióxido de 
titânio, serão realizados ensaios comparativos entre superfícies de concreto executado com 
desmoldantes convencionais e com misturas e preparadas pelo grupo. 

2: Avaliação do desempenho dos produtos disponíveis no mercado comparado as 
misturas preparadas.  

Para verificar o potencial de uso dos produtos elaborados será explorado através de 
ensaios para a determinação da influência dos mesmos sobre as fôrmas e do efeito retardador na 
hidratação do cimento (cura). 

3: Impacto dos produtos na saúde do trabalhador e meio ambiente. 

Os produtos utilizados como desmoldantes possuem em sua composição compostos 
orgânicos voláteis (VOC ou COV) que possuem carbono na composição e temperatura de ebulição 
entre 50 e 260 °C e que afetam a qualidade do ar e a saúde do trabalhador. Os COV serão 
identificados, quantificados e apresentados através de tabelas e/ou fluxogramas.  

Moldagem de corpos de prova cilíndricos: especificações da NBR 5738. 

As amostra deve ser recolhida enquanto o concreto está sendo descarregado da betoneira. 
Depois de recolhida a amostra, o prazo máximo para a moldagem deve ser de 15 minutos. O 
concreto deve ser bem misturado com uma concha ou colher de pedreiro, antes de colocá-lo 
dentro do molde, para que fique homogêneo e sem vazios no interior. 

Os moldes de aço devem estar limpos e sem defeitos, revestidos internamente com 
desmoldante, e sobre uma base nivelada. A moldagem não pode sofrer interrupção e deve ser 
realizada próximo ao local onde os corpos de prova serão armazenados nas primeiras 24h, 
intervalo de tempo em que não poderão ser movimentados. Deverão ficar em local protegido e 
ser armazenados fora do alcance das intempéries (sol, vento, chuva). 

Em geral serão moldados 2 corpos de prova por carga de concreto, um revestido com o 
desmoldante já utilizado no laboratório (óleo lubrificante comercial) e o outro revestido com 
desmoldante feito com óleo reutilizado adicionado da nanopartícula de TiO2 (Os corpos de prova 
devem ser identificados imediatamente na sua moldagem). Após 28 dias, tempo estabelecido 
previamente para obter a cura, será realizado o ensaio de resistência à compreensão para se 
avaliar qual obteve melhor desempenho e se o desmoldante com a mistura modificou a 
resistência do concreto ou se alterou a superfície da fôrma do corpo de prova. 

3   METODOLOGIA 
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Materiais empregados no preparo das amostras 

 Desmoldantes comerciais a base de óleo mineral e vegetal; Nanopartícula de TiO2; 
Cimento CP IV 32-RS e o CP II Z 32-RS; Areia natural média e fina; Brita 0 (pedrisco); Molde 
metálico; Forma de madeira. 

Ações pós-testes do corpo de prova 

Elaborar uma tabela diagnóstica que detalhe e especifique cada experimento, teste ou 
ensaio gerado para se obter um controle e comparação desses desmoldantes. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o desenvolvimento do projeto, a expectativa é de que possa se efetivar o uso do 
desmoldante de base com óleo vegetal, ecologicamente viável, melhorar a qualidade do ar na 
preparação dos corpos de prova e apresentar baixo custo, de forma que este não venha ter 
quantidades prejudiciais de compostos orgânicos voláteis na vida do trabalhador, que serão 
identificados e quantificados posteriormente. Beneficiar as empresas e os núcleos de pesquisa que 
fazem uso excessivo de concreto e precisam realizar ensaios e utilizar os corpos de prova. Facilitar 
e tornar prática a limpeza das fôrmas dos corpos de prova já que com o desmoldante natural não 
seria aderido o concreto a superfície.  

5   CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos pelas pesquisas até o momento apontam que os óleos vegetais em 
geral são mais eficazes como desmoldantes de fôrmas metálicas do que os óleos minerais, pois 
são biodegradáveis e não fazem com que as moldes sofram oxidação, possibilitando minimizar 
problemas com a superfície da fôrma e com o meio ambiente.  

Através dos futuros ensaios, iremos determinar a quantidade mais viável de nanopartículas 
de Dióxido de Titânio a ser empregado e os óleos que melhor se combinam com a nanopartícula 
para assim obter um desmoldante exequível e compatível com o concreto.  
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ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE RESÍDUOS DE PEGMATITOS PARA A 
UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CERÂMICA BRANCA 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a caracterização física 
de amostras de resíduos de pegmatitos provenientes 
da lavra do mesmo, localizada na Província 
Pegmatítica de Borborema-RN, correspondente a 
região do Seridó do estado, para sua utilização na 
indústria cerâmica. Na amostragem foram coletadas 
amostras de resíduos de pegmatitos que 
correspondem a quartzo e feldspato. As matérias-
primas foram moídas, passadas na peneira de malha 
200# (mesh) e feitas análises físicas, sendo 
preparadas três formulações de percentuais distintos. 

Os corpos de prova foram preparados por prensagem 
uniaxial, sinterizados a 1240ºC e 1270ºC e 
submetidos aos ensaios físicos para verificação da 
absorção de água e outras propriedades. Segundo a 
ISO 13006, as formulações apresentaram 
características técnicas condizentes com as 
necessárias para a incorporação dos resíduos de 
pegmatitos como matéria-prima da massa cerâmica 
para a produção e comercialização dos diversos 
segmentos que englobam esse grupo.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, Pegmatitos, Rio Grande do Norte, Massa Cerâmica. 

TESTS TECHNOLOGICAL OF WASTE PEGMATITES FOR USE IN WHITE CERAMIC PRODUCTION 

ABSTRACT 

This work aims at the physical characterization of 
pegmatites of waste samples from the mining of the 
same, located in Pegmatite Province of Borborema-
RN, corresponding to state Seridó region, for use in 
the ceramic industry. In sampling pegmatites waste 
samples were collected that correspond to quartz and 
feldspar. The raw materials were ground, past the 
200 mesh sieve # (mesh) and made physical, being 
prepared three distinct percentages formulations. 

The specimens were prepared by uniaxial pressing, 
sintered at 1150ºC, 1200ºC and 1250ºC and subjected 
to physical testing to verify the absorption of water 
and other properties. According to ISO 13006, the 
formulations presented technical characteristics 
consistent with those required for the incorporation 
of the pegmatites of waste as raw material of ceramic 
mass for the production and marketing of the various 
segments that comprise this group.

KEY-WORDS: Waste pegmatites, Rio Grande do Norte, Ceramic Industry. 

2493



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1   INTRODUÇÃO 

As indústrias de fabricação e transformação de materiais produzem, em maior ou 

menor grau, uma certa quantidade de resíduos que nem sempre são reaproveitados ou têm um 

destino ecologicamente correto. Dar um destino correto a estes subprodutos constitui um grande 

desafio. Em alguns casos, estes produtos secundários podem ser reutilizados diretamente ou 

podem ser aproveitados como matéria-prima básica em outros processos industriais (ISO 14040).  

A inserção dos resíduos em um ciclo produtivo representa não apenas uma alternativa de 

barateamento da produção, mas também, uma opção de reciclagem e reutilização desses 

materiais, sendo interessante tanto no aspecto ambiental como no econômico (Andreola et al., 

2002). A indústria cerâmica se destaca nesse contexto pelo seu potencial em processar resíduos, e 

por outro lado, em função de possuir elevado volume de produção (Menezes et al., 2002). 

2   METODOLOGIA

A Província Pegmatítica da Borborema é considerada uma das mais significativas 

províncias minerais do Brasil, com variedade de feldspato, caulim, quartzo, mica e gemas. 

Dessa variedade mineralógica utilizamos para o teste apenas o feldspato, sendo este o 

potássico (K-Feldspato) e o sódico (Albita); e o quartzo. Na preparação das amostras para a 

realização de ensaios laboratoriais  as amostras recolhidas  foram fragmentadas até a 

obtenção de uma granulometria adequada para a moagem utilizando um moinho de bolas 

laboratorial,  que as deixou na granulometria ideal para a elaboração da massa cerâmica, 

200# (Mesh), equivalente a 0,075mm. Com o material na granulometria adequada iniciou-se a 

homogeneização e quarteamento de cada amostra.  

Este material homogeneizado foi dividido em subamostras e iniciou-se a elaboração da 

formulação. Após várias tentativas, chegou-se a seguinte formulação: 40% de Argila, 45% de 

Feldspato (K e Na) e 15% de Quartzo. Cada formulação possui o peso de 12g mais 10% desse 

valor, de água para a homogeneização da mistura.Foram preparadas duas formulações com o 

mesmo teor de cada material, modificando apenas o tipo de feldspato sendo F1 com o 

Feldspato Sódio (Albita) e F2 com o Feldspato Potássico (K-Feldaspato). As formulações, 

depois de homogeneizadas, foram moldadas às dimensões de 60mm/20mm/5mm e levadas a 

prensa hidráulica à pressão de 2,5 toneladas. O processo de secagem, que consiste na 

retirada da umidade do corpo de prova, foi realizado em uma estufa à temperatura de 110ºC 

pelo período de 24 horas. A sinterização foi realizada no forno tipo Mufla, onde as amostras 

foram separadas e postas às temperaturas de 1240 e1270ºC. 
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3   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os resultados dos ensaios físicos dos corpos de prova 
sinterizados a 1240°C e 1270°C respectivamente. 

Figura 1–Absorção de Água (AA) das formulações com Feldspato Sódico (F1) e Potássico (F2) 
sinterizados a 1240 e 1270ºC. 

Figura 2-Porosidades Aparente (PA) das formulações com Feldspato Sódico (F1) e Potássico (F2) 

sinterizados a 1240 e 1270ºC 
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Figura 3-Retração Linear de Queima (RTQ) das formulações com Feldspato Sódico (F1) e 

Potássico (F2) sinterizados a 1240 e 1270ºC. 

Figura 4 –Massa Específica Aparente (MEA) das formulações com feldspato Sódico (F1) e 

Potássico (F2) sinterizados a 1240 e 1270ºC 
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4   CONCLUSÃO 
Após os referidos testes podemos concluir que ambas as formulações apresentaram ótimo 

desempenho, a ponto de enquadrar-se nas características exigidas pelo mercado da indústria 
cerâmica. Os testes mostram sempre um melhor desempenho da formulação feita com Feldspato 
Potássico, que se encontra a frente da Formulação feita com Feldspato Sódico, mesmo que esta 
diferença seja pequena. 

Observamos que as formulações aqui experimentadas, adequam-se as características do 
grupo de cerâmica branca denominado grés porcelanato (AA entre 0,5 e 3%), segundo a norma 
segundo ISO 10545-3, que rege o mercado nacional. 

Por fim, concluímos que os resíduos de pegmatitos provenientes da região do Seridó do 
estado do Rio Grande do Norte estão adeptos à incorporação na massa cerâmica conciliando o seu 

melhor aproveitamento à obtenção de lucro no que diz respeito a sua comercialização 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO TIJOLO SOLO-
CIMENTO COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE PET NO TRAÇO. 

F. L. do V. Barbosa¹; J. A. R. da Silva²; R. N. da Silva³; J. de Souza 4
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RESUMO 

O presente trabalho busca mostrar uma nova 
possibilidade de se reduzir os impactos ambientais 
gerados pelas atividades humanas através da 
utilização de resíduos de garrafas Pet (material 
descartado diariamente no meio ambiente) na 
composição do tijolo solo-cimento, um material da 
construção civil que provoca menos impacto 
ambiental ,uma vez que no processo de fabricação 
,diferente dos tijolos cerâmicos,não passa pelo 
processo de queima,sendo assim reduzindo a 

emissão de CO². O PET possui características como 
bom isolamento térmico, acústico que associados a 
boa resistência e durabilidade do tijolo solo-cimento 
trazem uma proposta sustentável considerável para a 
construção civil, uma vez que a utilização do tijolo 
solo-cimento PET reduzirá os impactos da atividade 
construtiva e reutilizará significativamente a 
quantidade de garrafas pet descartadas no meio 
ambiente, minimizando o impacto ambiental gerado.  

PALAVRAS-CHAVE: Tijolo solo-cimento, PET, tijolo solo- cimento –PET. 

ANALYSIS OF RESISTANCE COMPRESSION SIMPLE BRICK - CEMENT SOIL WITH 
ADDITION OF PET WASTE NO TRACE.  

ABSTRACT 

his study aims to show a new opportunity to reduce 
the environmental impacts caused by human 
activities through the use of waste bottles Pet ( 
discarded daily in environmental materials) in soil - 
cement brick composition, a construction material 
that causes less environmental impact , since in the 
manufacturing process , different from the ceramic 
bricks , does not undergo the firing process , thus 
reducing the emission of CO² . The PET has features 

such as good heat insulation, sound that associated 
with good strength and durability of soil-cement brick 
bring considerable sustainable proposal for the 
construction, since the use of PET soil-cement brick 
reduce the impact of construction activity and 
significantly reuse the amount of discarded plastic 
bottles in the environment while minimizing 
environmental impact .

KEY-WORDS: Soil-cement brick, PET , soil- cement brick –PET. 
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1 INTRODUÇÃO

 A Construção Civil requer da exploração de muitos tipos de recursos 

naturais o que leva a necessidade de se buscar novas alternativas para 

minimizar o impacto causado. Souza (2008) afirma que a construção civil é uma 

das atividades tecnológica com o maior consumo (volume) de recursos 

naturais, tanto o gerado pela própria construção civil(entulho), como os 

provenientes de outras atividades sendo necessário o gerenciamento da 

extração dos recursos naturais e conscientização do dever de se fazer um 

trabalho em longo prazo, respeitando o meio ambiente e a comunidade. 

Segundo Tapajós (2014), o polímero termo plástico (PET) serve como uma 

barreira térmica. Logo, numa região quente, a parede construída com esse tipo 

de tijolo reduziria o calor e tornaria os cômodos da casa mais refrescantes, 

diminuiria a propagação do calor através da parede e do som. Reutilizar 

significa tal como o nome indica utilizar de novo, dar uma nova utilidade a um 

material que é considerado por muitas vezes inútil. Neste sentido o presente 

trabalho firma-se na necessidade de analisar a resistência à compressão 

simples de tijolos solo-cimento com adição do polímero termo plástico (PET) na 

composição do traço e sua utilização na Construção Civil. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PET 

Politereftalato de etileno (PET) é um polímero termoplástico originado 

da reação entre ácido tereftálico e o etileno glicol. É utilizado principalmente na 

forma de fibras de tecelagem e de embalagens para bebidas. 

Possui propriedades termoplásticas, isto é, pode ser reprocessado 

diversas vezes pelo mesmo ou por outro processo de transformação. Quando 

aquecidos a temperaturas adequadas, esses plásticos amolecem, fundem e 

podem ser novamente moldados. 

As garrafas produzidas com este polímero só começaram a ser 

fabricadas na década de 70, após cuidadosa revisão dos aspectos de segurança 

e meio ambiente. 

O PET pode ser reciclado pelo processo de termo reação, ou a quente, 

aonde a determinada temperatura, o polímero fica líquido, podendo então ser 

moldado, extrusado e comprimido em outras formas. 

As garrafas produzidas com esse polímero podem permanecer na 

natureza por até 800 anos. 
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Com a melhoria da qualidade do PET reciclado, surgiram aplicações 

importantes, como tecidos, lâminas e garrafas para produtos não alimentícios. 
A produção cresceu, mas a reciclagem não acompanhou a produção, 

gerando uma invasão de garrafas de todos os tamanhos e formatos, hoje a 

produção de pet avançou e é um dos maiores vilões do meio ambiente, 

poluindo matas, rios e córregos. 

2.2  Solo-Cimento 
É um tipo de tijolo também chamado de tijolo modular ou de encaixe. O 

solo-cimento é um material alternativo de baixo custo, obtido pela mistura de 

solo, cimento e um pouco de água, em proporções adequadas. No início, essa 

mistura parece uma “farofa” úmida e que, após compactação e cura, ela 

endurece e com o tempo ganha consistência e durabilidade suficiente para 

diversas aplicações no meio rural e urbano.  

Os tijolos de solo-cimento são produzidos em prensas, dispensando a 

queima em fornos. Eles só precisam ser umedecidos, para que se tornem 

resistentes. Além de grande resistência, outra vantagem desse tijolo é o seu 

excelente aspecto. 

2.2.1 Vantagens 

O solo-cimento vem se consagrando como tecnologia alternativa por 

oferecer o principal componente da mistura – o solo – em abundância na 

natureza, e geralmente disponível no local da obra ou próximo a ela. 

O processo construtivo do solo-cimento é muito simples, podendo ser 

assimilado por mão de obra não qualificada. 

Apresenta boas condições de conforto, comparáveis às construções de 

alvenaria de tijolos e ou blocos cerâmicos, não oferecendo condições para 

instalações e proliferações de insetos nocivos à saúde pública, atendendo às 

condições mínimas de habitabilidade. 

É um material de boa resistência e perfeita impermeabilidade, resistindo 

ao desgaste do tempo e à umidade, facilitando a sua conservação. 

A aplicação do chapisco, emboço e reboco são dispensáveis, devido ao 

acabamento liso das paredes monolíticas, em virtude da perfeição das faces 

(paredes) prensadas e a impermeabilidade do material, necessitando aplicar 

uma simples pintura com tinta à base de cimento, aumentando mais a sua 

impermeabilidade, assim como o aspecto visual, conforto e higiene. 
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3 METODOLOGIA

Após tratamento dos materiais, tornando-os compatíveis com 

diâmetros que passassem na peneira nº 04 (4,8mm), definiu-se o traço, em 

massa, em dois tipos: 1) convencional (solo-cimento) e 2) alternativo, com 

adição de pet (solo-cimento-pet), com os quais moldou-se corpos de prova 

cilíndricos e os tijolos, de acordo com a NBR 10832 (ABNT, 1989), conforme 

mostram as Figuras 4 e 5. 

Figura 2- Máquina utilizada 

para a fabricação do fio 

Figura 3- Materiais utilizadosFigura 1 - Fio de Garrafa PET 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 1 apresenta o resultado do ensaio de resistência a compressão 

simples, conforme NBR 8492(ABNT,1992), aos 7 dias de cura, para o tijolo de 

solo-cimento-pet. 

Tabela 1 - Resistência à Compressão Simpres(RCS) dos Tijolos -(MPa) 
Resistência 
Individual 

Tijolo Convencional * Tijolo PET Tijolo PET 
(nova média) 

RCS1 1,50 1,50 

RCS2 1,40 Descartado 

RCS3 1,70 1,70 

RCS4 1,80 Descartado 

Média 1,60 0,10 
IC* 1,50-1,70 1,60 

IC= Intervalo de confiança
*Os tijolos no traço convencional ainda não foram rompidos
* *Valores fora do IC (com desvio padrão de 6%) foram descartados e calculados nova
média.

Verificou- se, na tabela 1 que a média da resistência dos tijolos foi de 

1,60 MPa. A NBR 8491(1992) estabelece que a resistência à compressão 

simples(RCS) mínima é de 2,0MPa e capacidade de absorção de água máxima 

de 20%, ambos aos 7 dias de idade. Entretanto, para tijolos ou blocos não-

Figura  4 – Corpos de prova Figura 5 – Blocos de 
solo-cimento-pet 
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normalizados pela ABNT, como é o caso do material em estudo (tijolos de solo-

cimento adicionados de resíduos), a NBR8491(1992) estabelece para a 

resistência à compressão o valor mínimo de 1,5 MPa, o qual servirá como 

padrão para os resultados dessa pesquisa. A vantagem deste tipo de tijolo é 

que dispensa a queima e utiliza o solo do próprio local, medidas sustentáveis. 

As figuras 4 e 5 mostramos corpos de prova e os tijolos. 

O tijolo solo-cimento-pet é um material que poderá ser utilizado na construção 
das edificações, uma vez que atende os padrões estabelecidos pelas normas da 
ABNT. Além disso, é uma alternativa que irá proporcionar benefícios ao meio 
ambiente, uma vez que serão reutilizadas  garrafas pet.
Ressalta-se que a pesquisa continua em desenvolvimento.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR8491.Tijolo maciço 
de solo-cimento.,1992a.8p.
_______.NBR8492.Tijolo maciço de solo cimento. Determinação da resistência à 
compressão e absorção de água. RiodeJaneiro,1992b.8p.
_______.NBR10832.Fabricação de tijolo maciço de solo-cimento com a utilização 
de prensa manual. RiodeJaneiro,1989.3p.
SOUZA, Jozilene de. Estudo da durabilidade de argamassas utilizando cinzas e 
casca de arroz. Tese de Doutorado. Universida de Federal de Campina Grande 
(UFCG). Campina Grande,/PB, 2008.
TAPAJÓS, Neílton.Tijolos de garrafas pet para a construção de casa.Pará,2014

5         CONCLUSÃO
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ESTUDO DE FORMULAÇÕES DE MASSA UTILIZANDO RESÍDUO DA 
EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO CAULIM PARA FILTROS 

CERÂMICOS NA FILTRAGEM DE CERVEJA 
ARTESANAL 

VARELA, D. L. V.; BORJA, E. V. DE; M. L. VARELA 
Email: dani.vale.varela@hotmail.com – edilberto.borja@ifrn.edu.br – marcio.varela@ifrn.edu.br 

RESUMO 

As indústrias de exploração e 

beneficiamento do caulim geram um resíduo que 

pode atender no processo de produção (filtragem) de 

cervejas artesanais. Para atender essa utilização do 

resíduo foram estudadas 5 formulações diferentes de 

massa cerâmicas para a produção de filtros 

cerâmicos. As matérias prima utilizadas foram: albita, 

quartzo, resíduo caulim e argila. As massas cerâmicas 

produzidas foram submetidas a tratamento térmico, 

os produtos obtidos após o processo de sinterização 

foram submetidos a ensaio de absorção de água e a 

massa específica. De acordo com os resultados 

encontrados, verificou-se que a formulação 1 foi que 

melhor atendeu as características técnicas exigidas 

para a produção de filtros cerâmicos. Com base neste 

resultado preliminar, serão desenvolvidas novas 

formulações utilizando o resíduo de caulim, visando 

alcançar as características técnicas exigidas pelo 

mercado de filtros cerâmicos cervejeiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo de caulim, massa cerâmica, filtro cerâmico, cerveja artesanal.. 

MASS FORMULATION STUDY USING EXPLORATION AND PROCESSING KAOLIN 
WASTE FOR CERAMIC FILTERS IN CRAFT BEER 

ABSTRACT 

Exploration and kaolin processing 

industries generate waste that can meet the 

production process (filtering) of craft beers. To 

meet this use of waste five different formulations 

of ceramic mass were studied. The raw materials 

used were: albite, quartz, kaolin waste and clay. 

The ceramic masses produced were subjected to 

heat treatment, the products obtained after the 

sintering process, were subjected to water 

absorption and specific mass test. According to the 

results, formulation 1 was the one that best met 

the technical characteristics required for the 

production of ceramic filters. Based on this 

preliminary result, new formulations will be 

developed using kaolin waste, in order to reach the 

technical characteristics required by the brewers 

ceramic filters market. 

KEY-WORDS: Kaolin waste, ceramic mass , ceramic filter, craft beer. 
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1   INTRODUÇÃO 

As indústrias de exploração e beneficiamento do caulim geram um resíduo que pode 

atender no processo de produção (filtragem)de cervejas artesanais, com a possibilidade da 

confecção de um filtro cerâmico que substituirá o utilizado atualmente, que é composto de aço 

e/ou alumínio, eliminando assim a possibilidade de contaminação do produto final por metais, 

uma vez que o mosto possui um PH ácido nessa etapa do processo. Com base em estudos 

previamente realizados, sabe-se que o resíduo de beneficiamento do caulim quando tratado 

termicamente apresenta-se como um produto cerâmico de alta resistência química e mecânica 

totalmente inerte. A principal função do filtro cerâmico é remover partículas entre 0,2 a 10μm, 

para que isso aconteça é necessário algumas exigências como: permeabilidade elevada, 

porosidade de 50 a 80%, resistência a corrosão e resistência ao choque térmico, possibilitando a 

realização do estudo de massas cerâmicas para a confecção de filtros cerâmicos a ser utilizado no 

processo de filtragem de cervejas artesanais. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No Brasil, o consumidor vai, aos poucos, experimentando novos sabores de cerveja. O 

mercado ainda é novo e já cresceu cerca de 64% na última década, outro setor que tem seu 

crescimento acelerado é o setor de revestimentos cerâmicos, em consonância a esse fato vem-se 

percebendo um aumento considerável no volume de resíduos provenientes das indústrias de 

transformação e beneficiamento de caulim. Um dos motivos desse aumento é que não há, na 

maioria dos casos, um plano de gerenciamento para os resíduos produzidos por parte dos seus 

geradores, o que potencializa os efeitos de impacto ambiental negativo e o custo com descarte. . 

O rendimento do processo de beneficiamento do caulim é cerca de 25 %, ou seja, para cada 

tonelada de caulim beneficiado são gerados 750 kg de resíduo e apenas 250 kg de caulim 

comercializável. A composição química do resíduo é basicamente alumina (Al2O3), sílica(SiO2) e 

potássio (K2O), com as propriedades individuais dos componentes presentes no resíduo de caulim, 

observa-se que o quartzo finamente moído pode ser útil quando misturado nas argilas que 

contém calcário, utilizados nas massas cerâmicas, pois acima de 900°c reage com CaO formando 

silicato de cálcio e contribuindo para maior resistência mecânica. A caulinita, na massa cerâmica, 

por possuir grande quantidade de óxido de alumínio (Al2O3), funciona como regulador do 

equilíbrio das reações durante a fase de vitrificação na massa cerâmica. A alumita pode tomar 

parte na formação vítrea do tipo silico-aluminosa, quando se associa com elementos alcalinos 

fundentes. Porém sua constituição predominante ao final da queima é como a mulita 

(3Al2O3.2SiO2), que devido a sua estrutura funciona como “esqueleto” doa materiais cerâmicos, 

contribuindo para o aumento da resistência mecânica. 
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A cerveja passa por processos ao longo da sua fabricação entre elas a filtragem do bagaço, 

nesta fase o mosto é submetido à recirculação, para que ocorra a clarificação do mesmo e para a 

extração final dos açucares que ainda possam existir no bagaço do malte, nesta etapa são 

utilizadas as peneiras de aço e/ou alumínio, geralmente por ser custo beneficio, com o passar do 

tempo esses filtro e/ou peneiras sofrem desgaste em função do Ph do líquido ser acido, 

ocasionando o processo de degradação podendo vir a contaminar o produto final. Desta forma, a 

produção de filtros cerâmicos a base de resíduo do beneficiamento do caulim (rico em Al2O3) 

estabilizado termicamente pode vir a ser uma solução adequada para atender os dois setores das 

industriais citadas.  

3   METODOLOGIA 

Para desenvolvimento das formulações das massas cerâmicas a serem estudadas foram 

utilizados quartzo, resíduo de caulim, albita proveniente de uma empresa situada em Parelhas-

RN,e argila do município de Arez-RN, com queima branca pelo alto índice de caulim e baixo teor 

de ferro. A definição dos percentuais mássicos de cada material utilizado nas formulações das 

massas cerâmicas em questão foi determinada com base nas revisões bibliografias sobre o 

assunto, Tabela 1. 

Após definidas as formulações a serem estudas as mesmas foram submetidas ao processo 

de homogeneização a úmido, até a obtenção de uma massa cerâmica com consistência para a 

moldagem dos corpos de prova com dimensão média de 1,0 centímetro, com tensão media de 

prensagem igual a 15 kgf/cm2. Após prensagem os corpos de prova foram submetidos à secagem 

natural por 24 horas e então submetido a tratamento térmico com gradiente de temperatura de 

5ºC/minuto até atingir a temperatura de patamar de 1200 °C, onde permaneceu por 1 hora, 

conforme curva de queima apresentada na Figura 2. 

Quartzo 

Tabela 1:Formulações de Massas Cerâmicas (%) 

Resíduo de Caulim Albita Argila Água 

Formulação 1 20 80 - - 10 

Formulação 2 17 66 17 - 10 

Formulação 3 14,3 57 14,3 14,3 10 

Formulação 4 12,5 50 25 12,5 30 

Formulação 5 11,1 44,4 33,3 11,1 50 
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    Figura 1: Curva de queima das massas cerâmicas. 

Após tratamento térmico, os corpos de prova sinterizados, foram submetidos aos ensaios 

de absorção de água e massa específica. Conforme descrito a seguir. 

ABSORÇÃO DA ÁGUA (AA) 

A absorção de água é o valor em porcentagem, da massa de água absorvida pelo corpo 

após sinterização. Para realização do ensaio de absorção de água procedeu-se da seguinte 

maneira: os corpos de prova foram secos em estufa a 110ºC por 24 horas, após secagem os 

mesmos foram submersos em água por 24 horas. Após esse tempo foram retirados do recipiente e 

removidos os excessos de água superficial com um pano umedecido e pesados para a verificação 

da variação de suas massas. O valor da absorção de água, em percentual, foi obtido através da 

Equação(1), abaixo: 

𝐴𝐴(%) =
𝑃𝑀𝑆−𝑃𝑆

𝑃𝑆
 × 100    (1) 

onde, 

PMS = peso do material saturado 

PS = peso do material seco 

MASSA ESPECÍFICA REAL (ME) 

A massa específica (ME) é a razão entre massa dos corpos de prova seco e seu 

volume, onde o ensaio foi realizado da seguinte forma: para cada formulação estudada foi 

24 

1200 1200 

24 
0 235,2 295,2 530,4 
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m
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Curva de Queima 
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realizado a pesagem de uma amostra, após a determinação de sua massa seca, foram colocadas 

em uma proveta graduada com uma quantidade inicial igual a 200ml, e feita à leitura da variação 

do nível de água na proveta, com a diferença do seu volume inicial e o volume final determinou-se 

o volume do material. Fazendo a relação entre a massa do material seco e o volume deslocado

obteve-se a massa específica. Equação (2):

MER (
g

𝑐𝑚3) =  
PS

VM
 (2) 

Onde, 

PS = peso seco 

 VM = volume do material 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As formulações de massas estudadas geraram produtos cerâmicos com diferentes 

características visuais, entre elas coloração, provavelmente, ocasionada pela formação de maior 

quantidade de fase vítrea durante o processo de sinterização, apresentando uma cor mais claras 

tendendo ao branco nas formulações 1 e 2, e nas formulações 3, 4 e 5 uma coloração tendendo ao 

creme, como pode ser observado na Figura 2.Isso se deve as maiores e menores concentrações de 

óxidos fundentes presentes nas matérias primas. 

 Figura 2: Massas cerâmicas 

Os resultados obtidos no cálculo da absorção de água podem ser observados na Figura 1 e 

na Tabela 2, para as diferentes formulações estudadas. Pode ser observado que a formulação 1 foi 

Formulação 1 Formulação 3 

Formulação 2 

Formulação 5 

Formulação 4 
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a que apresentou maior absorção de água. Isso está relacionado a maior formação de poros 

durante o processo de sinterização, sendo atribuído a esse comportamento a menor formação de 

fase líquida, uma vez que esta formulação não possui albita em sua composição, que é um 

formador de fase líquida, isso se dá pela presença de óxido de sódio (NaAlSi3O8) em sua na 

formação cristalina. Embora seja observada uma grande quantidade de resíduo de caulim, que 

tem como constituintes majoritários caulim e mica moscovita e uma pequena quantidade de 

quartzo, sendo o caulim e o quartzo formadores de estrutura e a mica moscovita formador de fase 

líquida devido a presença de óxido de potássio (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) em sua composição 

cristalina, porém em pouca quantidade nesta massa não promoveu fase líquida suficiente. O que 

pode ser conformado pelo ensaio de massa específica a ser apresentado posteriormente. 

Analisando os resultados das formulações 2, 3 e 4 se observa que a o aumento na 

quantidade de albita nestas formulações contribuiu para o aumento da formação de fase líquida 

durante a sinterização e consequente para o aumento da fase vítrea no resfriamento das peças 

cerâmicas em sua face externa, diminuindo percentual de absorção da peça cerâmica como 

apresentado no ensaio de absorção de água, Tabela 2 e Figura 3. Observando a formulação 

5verifica-se que o percentual de absorção de água foi menor em relação as outras isso pode está 

diretamente relacionado ao aumento do percentual mássico de albita nesta formulação. O que 

vem a contribuir, como dito anteriormente, para o aumento da formação da fase líquida e melhor 

preenchimento dos vazios existentes na massa cerâmica.  

       Tabela 2: Absorção de água 

Formulações Absorção de água (%)

Formulação 1 22,2 

Formulação 2 8,6 

Formulação 3 5,4 

Formulação 4 3,1 

Formulação 5 1,7 
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Figura 3: Absorção de água em porcentagem. 

Os resultados obtidos no cálculo da massa específica podem ser observados na Figura 4 e 

na Tabela 3, para as diferentes formulações estudadas. Nos resultados apresentados pode se 

observar que a menor massa especifica ocorre na formulação 1, o que está em acordo com o 

ensaio de absorção apresentado, isso se deve a grande quantidade de poros promovido pela baixa 

quantidade de fase vítrea e pela alta concentração de poros. A baixa formação de fase líquida 

pode ser atribuído a ausência de albita que é a matéria prima responsável pela formação desta a 

altas temperaturas (1200ºC), o quartzo e o caulim presentes nas quantidades referidas nesta 

formulação reagem entre si dando origem a mulita, que funciona como um “esqueleto”, sendo 

este o responsável pela resistência mecânica da peça cerâmica. 

A formulação 5, embora apresente a menor absorção de água, apresenta uma massa 

específica menor que as formulações 2,3 e 4, tal comportamento pode está diretamente 

relacionado a presença de poros fechados no interior do corpo cerâmico promovido pelo 

aprisionamento de gases, uma vez que o resfriamento da peça se dá de fora para dentro fechando 

os poros externos e impedindo a saída de possíveis gases gerados durante o processo de 

sinterização e ainda presente no interior da peça. 
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Tabela 3. Massa específica 

Formulações Massa específica (g/cm3) 

Formulação 1 2,1 

Formulação 2 2,3 

Formulação 3 2,41 

Formulação 4 2,34 

Formulação 5 2,25 

. 
Figura 4: Massa específica real em porcentagem 

4   CONCLUSÃO 

Pela análise do conjunto de ensaios apresentados pode se observar que a formulação 1 é a 

que mais se aproxima das características de filtro cerâmico, devendo ser estudada o acréscimo de 

outra matéria prima que contribua para o aumento da porosidade e da absorção e 

consequentemente para o aumento da permeabilidade, exigida em filtros cerâmicos. Para as 
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outras formulações, uma aplicação mais apropriada seria em pisos e revestimentos cerâmico 

devido a baixa absorção e alta massa específica, características que levam a alta resistência 

mecânica. 
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PROPRIEDADES E TECNOLOGIA DO CONCRETO PERMEÁVEL 
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RESUMO 

A rápida urbanização e ausência de infraestrutura de 
cidades densamente populosas, associados a elevadas 
concentrações de volumes de chuvas temporais, 
ocasionam, em alguns casos, verdadeiras catástrofes 
humanas, inclusive com grandes prejuízos materiais. A 
necessidade de captação e drenagem dessas águas 
ganha importância primordial nos dias atuais, 
principalmente pela sua exiguidade cada vez mais 
presente na nossa realidade. Nessa perspectiva, o 
estudo de concreto permeável se torna bastante 
atrativo do ponto de vista técnico como solução para 

a captação de águas pluviais de baixas e/ou elevadas 
concentrações devido a sua característica peculiar de 
permeabilidade, funcionando também como um filtro 
artificial de modo a facilitar a sua absorção pelo solo e, 
dessa forma, garantir o provimento e manutenção do 
lençol freático. Por se tratar de tecnologia não 
difundida nos meios técnicos, o presente artigo faz 
uma abordagem técnica sobre o concreto permeável 
com enfoque nas suas propriedades e tecnologias que 
envolvem este tipo de concreto, buscando difundir e 
auxiliar em pesquisas sobre este tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto permeável, propriedades, pavimentação urbana. 

PROPERTIES AND PERMEABLE CONCRETE TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Rapid urbanization and absence of infrastructure 
densely populated cities and the associated volumes 
of high concentrations of rainfall time, cause, in some 
cases, actual human disasters, including large material 
losses. The need to capture and drainage of this water 
gets prime importance today, mainly because of its 
smallness increasingly present in our reality. From this 
perspective, the permeable concrete study becomes 
very attractive from a technical point of view as a 
solution for capturing rainwater low and / or high 

concentrations due to its peculiar characteristic of 
permeability, while also acting as an artificial filter to 
facilitate its absorption by the soil and thus ensuring 
the provision and maintenance of groundwater. 
Because it is not widespread technology in technical 
means, this article makes a technical approach to the 
permeable concrete focusing on its properties and 
technologies involving this type of concrete, seeking 
to disseminate and assist in research on this topic.

KEY-WORDS: Concrete permeable, properties, urban paving. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção Civil exerce importante papel na transformação ambiental da 

sociedade moderna. Em contrapartida, gera impactos negativos sobre o meio ambiente em razão 

das diversas formas de poluição ambiental, pelo elevado consumo de recursos naturais, pela 

geração de resíduos e também pela produção de sistemas construtivos que gerem conforto e bem-

estar a população, podendo citar como exemplo, a impermeabilização de vias urbanas. A rápida 

urbanização e a concentração do volume de chuvas em algumas regiões fazem com que o problema 

de drenagem urbana ganhe importância, principalmente em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, onde a expansão urbana ainda é muito forte. Por isso se observa que o interesse em estudos 

voltados para a avaliação da eficiência e a aplicabilidade de medidas para o amortecimento das 

cheias é maior nesses países. Já nos países onde a ocupação urbana está mais consolidada, os 

desafios envolvem a questão da qualidade da água, e as várias aplicações práticas para conseguir 

esse objetivo. O concreto permeável vem como uma alternativa a pavimentação de vias por permitir 

a passagem da água proveniente de precipitações ou outras fontes, reduzindo a correnteza 

superficial de um local e recarrega os níveis de águas subterrâneas (lençóis freáticos). Este tipo de 

concreto permeável é usado tradicionalmente em áreas de estacionamento e ou áreas com pouco 

tráfego, funcionando como uma lagoa de retenção de água de chuva e permite que a água de chuva 

se infiltre na terra sobre uma área maior, facilitando a recarga dos lençóis freáticos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com o ACI -522R (2006), o concreto permeável é um material de estrutura aberta, 

sem revestimento, composto por cimento Portland, agregado graúdo, pouco ou nada de agregado 

miúdo, aditivos e água. A combinação destes componentes produz um material endurecido com 

poros interconectados, cujo tamanho varia de 2 a 8 mm, permitindo a passagem da água conforme 

a figura 1. 

Figura 1 - Concreto permeável 
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Segundo Li (2009), o uso do concreto permeável teve inicio há mais de 150 anos, embora 

sua real aplicação para as mais diversas finalidades somente veio a apresentar avanço grande 

avanço há pouco mais de 20 anos, principalmente nos Estados Unidos da America. Recente, esse 

estudo torna-se atrativo por apresentar um bom desempenho no uso do concreto permeável, visto 

que a sociedade cresce de forma urbanizada, construindo em áreas que impossibilitam a entrada 

de água no ambiente de terra.  

A utilização de agregados miúdos está condicionada a necessidade de se incrementar a 

resistência ou reduzir quantidades de vazios e, consequentemente, reduzir a permeabilidade do 

concreto, que é a principal característica desse tipo. A alta porosidade é adequada para aplicações 

em superfícies de concreto que permita a passagem através de si. Para Henderson et al. (2009) ao 

se conduzir a quantidade de agregado miúdo ou simplesmente eliminá-lo da mistura do concreto, 

o índice de vazios aumenta para valores entre 0,15 e 0,3. Com isto, por meio da precipitação a água

irá percolar entre os vazios do concreto de modo que diminua o desperdício por meio de

escoamento superficial das águas pluviais.

Para Dellate e Clearly (2006), existem três tipos de concreto permeáveis que podem ser 

caracterizado pelo nível de drenagem e de sua resistência. O concreto permeável hidráulico é um 

deles, considerado um concreto com baixa resistência mecânica, porém, com elevado nível de 

permeabilidade. Dando sequência, o concreto permeável normal que possui resistência e 

permeabilidade intermediárias. E o terceiro, é o concreto permeável estrutural, que possui alta 

resistência mecânica e baixa permeabilidade, isto porque é necessária a adição de materiais com 

granulométrica reduzida no concreto, de modo que reduza o índice de vazios no mesmo.  

 Um dos principais pontos de interesse da utilização do concreto permeável diz respeito à 

sobre a problemática do sistema de drenagem de zonas urbanas densamente ocupadas, cujas 

superfícies destinadas ao sistema viário e às áreas de estacionamento, principalmente em áreas 

industriais e condomínios residenciais e conjuntos habitacionais, ocupam espaços consideráveis, 

chegando a 30% da área da bacia de drenagem. Associado a esta problemática, tem-se o 

surgimento de impactos negativos sobre o meio ambiente em razão das diversas formas de poluição 

ambiental, pelo elevado consumo de recursos naturais e pela geração de resíduos.  

Na outra ponta, interpretando Hart (2004), as iniciativas para a busca de soluções 

sustentáveis para o gerenciamento de empresas no ramo da Construção Civil vêm ganhando força 

no mercado. O aproveitamento de resíduos, principalmente nesta área, é uma das atividades de 

maior interesse diante da importância/necessidade ambiental, que busca de forma inovadora o 

reuso destes resíduos dentro da própria logística construtiva, seja na criação de novos produtos ou 

sua inserção do mesmo em produtos já existentes. Assim sendo, esse novo produto se constituirá 

como inovador e ecologicamente sustentável, aliando tecnologias que contribuirão para a 

diminuição do escoamento superficial e para problemas de inundações urbanas, que se 

caracterizam de forma prejudicial para a sociedade e muitas vezes de proporções catastróficas. 

A adoção de pavimentos permeáveis atua sobre diferentes níveis, como segue: 

2515



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

- pavimentos dotados de revestimentos superficiais permeáveis que possibilitam a redução

da velocidade do escoamento superficial e a retenção temporária de pequenos volumes na própria 

superfície do pavimento e a infiltração de parte das águas pluviais; 

- pavimentos adotados de estrutura porosa onde é efetuada a detenção temporária das

águas pluviais, provocando o amortecimento de vazões e a alteração no desenvolvimento temporal 

dos hidrogramas; 

- pavimentos dotados de estrutura porosa e de dispositivos de facilitação de infiltração onde

ocorre tanto a detenção temporária das águas pluviais como também a infiltração de parte delas, 

obtendo-se assim o amortecimento de vazões, a alteração temporal dos hidrogramas e a redução 

dos volumes escoados. 

Diante deste contexto, este projeto torna-se uma oportunidade de apresentar uma 

alternativa técnica e comercialmente viável para um resíduo proveniente do processo construtivo 

inserido em tecnologia já difundida (concreto permeável), porém de difícil acesso às informações 

técnicas no que concerne sua formulação, aplicação e manuseio. A criação deste produto 

promoverá contribuições para o desenvolvimento sustentável em consonância com o enorme 

potencial que o resíduo de rocha calcária possui como matéria prima. 

Os materiais utilizados para produção do concreto permeável são os mesmos utilizados nos 

concretos de cimento Portland, porém há uma diferença quanto a quantidade de agregado miúdo 

utilizada, sendo esta bastante reduzida ou até mesmo nula (ACI, 2006; TENNIS et al., 2004). Quanto 

a mistura, os dois fatores mais importantes são a relação cimento agregado e o procedimento 

utilizado para adensamento ou compactação, pois afetam diretamente a resistência mecânica do 

material (ACI, 2006). 

No estado fresco o concreto permeável apresenta elevada consistência, consequentemente 

uma baixa trabalhabilidade, quando comparado ao concreto convencional (CC). Devido a sua alta 

consistência não é viável a feitura do ensaio de abatimento de tronco de cone como medida de 

controle na produção da mistura. 

No estado endurecido esse concreto apresenta uma textura diferente comparada ao CC, isso 

ocorre pelo fato de em sua composição haver uma quantidade pequena de agregado miúdo, 

contribuindo assim para uma aparência porosa, melhorando o coeficiente de atrito, fator que 

retrata a segurança de asfaltos em dias chuvosos. A massa específica e o índice de vazios, dependem 

da proporção dos materiais utilizados na mistura, além disso deve-se considerar também a forma 

de compactação utilizada. A influência do índice de vazios reflete diretamente na resistência a 

compressão do material, visto que quanto maior esse índice maior será os vazios, 

consequentemente menor a resistência a compressão. De acordo com Tennis et al. (2004), os 

índices de vazios que garantem uma boa resistência mecânica e uma boa permeabilidade gira em 

torno da ordem de 20%. 
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Um dos fatores mais importantes do concreto permeável é o coeficiente de permeabilidade 

e pode ser definido como a taxa com que a água infiltra na estrutura. Valores típicos desses 

coeficientes utilizados para revestimento de pavimentos giram em torno de 0,21 cm/s e 0,54 cm/s 

(TENNIS et al., 2004). O coeficiente de permeabilidade pode ser medido de várias maneiras, 

entretanto é percebido que a grande maioria utilizam permeâmetros de carga variável em função 

da sua praticidade. Na figura 2 encontra-se o permeâmetro de Schaefer et al. (2006) que é 

semelhante a todos os outros equipamentos que são utilizados por estudantes deste tema. 

Figura 2 - Permeâmetro de Schaefer 

3 ESTADO DA ARTE 

 Na figura 3 consta a variação do coeficiente de permeabilidade (condutividade hidráulica) 

dos corpos de prova (CP’s) de concreto permeável em função dos seus índices de vazios, obtida 

através de estudos realizados por (SCHAEFER et al.,2006). 

Figura 3 – Relação entre o índice de vazios e a condutividade hidráulica do concreto  permeável  
(Adaptado de SCHAEFER et al., 2006) 
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 De acordo com Olek et al., (2003) devido ao concreto permeável possuir aberturas em sua 
estrutura ele ocasiona uma diferença no tempo de chegada e reflexão das ondas sonoras 
que provêm da movimentação dos veículos sobre o pavimento, diminuindo então o nível de 
intensidade do ruído, fazendo com que o revestimento absorva uma parte do ruído gerado pelos 
veículos. Dessa forma, contribuindo para uma minimização da poluição sonora, que atua sobre as 
rodovias.

 Shaefer et al. (2006, apud BATEZINI, 2013) realizaram estudos sobre o efeito da energia de 

compactação nas propriedades do concreto permeável, um dos parâmetros estudados foi a 

resistência a compressão de CP’s cilíndricos, onde foram aplicados 25 golpes por camada, sendo 

cada CP moldado em 3 camadas. Após a compactação, os CP’s foram colocados em uma mesa 

vibratória pelo período de 5 segundos, obtendo-se o gráfico, conforme a figura 4. 

Figura 4 – Efeito da energia de compactação na resistência a compressão com 

corpos de prova cilíndricos rompidos aos 7 dias 

 (Adaptado de SCHAEFER et al., 2006) 

Verificou-se que os corpos de prova que foram compactados com energia de compactação 

regular, quando comparado com os CP’s compactados com energia de compactação baixa, 

obtiveram maior resistência a compressão, fato este que ocorreu provavelmente devido a 

diminuição dos vazios por meio de uma melhor compactação. 
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4 ESTUDO A SER REALIZADO 

Considera-se fundamental o estudo de alternativas para ajudar a gerenciar a questão da 

drenagem urbana, mitigando o problema das enxurradas e alagamentos urbanos. O estudo em 

questão, portanto, tem como objetivo formular, desenvolver e avaliar composições de concretos 

permeáveis (estado fluído e endurecido), tecnicamente adequados e economicamente viáveis 

para o uso em pavimentação urbana. Este trabalho é financiado pelo PROPI-IFRN com a execução 

dos autores do trabalho. 
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RESUMO 

As empresas de tecnologia enfrentam um paradoxo na 
disputa pela casa do futuro. De um lado, a automação 
residencial requer sistemas capazes de se comunicar, 
como, por exemplo, aparelhos celulares que possam 
programar a iluminação da residência, ligar o ar-
condicionado e até realizar pedidos de compra para o 
supermercado mais próximo. Do outro lado, 
entretanto, cada empresa busca impor seu próprio 
padrão tecnológico aos demais concorrentes, o que 
apenas atrapalha a integração dos produtos e serviços. 
Diante deste cenário de mercado, esse trabalho 
contempla o desenvolvimento de um sistema 

automatizado de controle da iluminação residencial de 
baixo custo. Para demonstrar o sistema,  foi 
desenvolvido uma “minibancada” de sistma de 
automação de iluminação.  O projeto consiste na 
elaboração e minibancada,  no qual o usuário ou aluno 
pode controlar a iluminação da bancada simulando a 
iluminação da casa via controle remoto. O resultado 
do projeto se mostrou bastante satisfatório, tanto no 
âmbito tecnológico, como no que tange a didática no 
ensino da domótica. 

PALAVRAS-CHAVE: Automação Residencial, tecnologia, minibancada, baixo custo. 

ABSTRACT 

Technology companies face a paradox in the race for 
home of the future. On the one hand, to require home 
automation systems can communicate, for example, 
mobile phones that can program the lighting of the 
house, turn on the air conditioning and to carry out 
purchase orders to the nearest supermarket. On the 
other hand, however, every company seeks to impose 
its own technological standards to the other 
competitors, which only hinders the integration of 
products and services. Given this market scenario, this 

work includes the development of an automated 
control of home lighting low cost. To demonstrate the 
system, a mini-bench lighting automation system was 
developed. The project is the development and mini-
bench, in which the user or student can control the 
countertop lighting simulating the lighting of the 
home via remote control. The outcome of the project 
proved quite satisfactory, both in the technological 
field, as when it comes to teaching in the teaching of 
home automation. 

KEY-WORDS: Home Automation, technology, mini-counter, low cost.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM CONTROLE REMOTO

LIGHTING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL
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1 INTRODUÇÃO 

Sonhar com robôs inteligentes, de grande mobilidade e que nos auxiliem nas atividades 
diárias se torna uma tarefa quase irresistível, assim como criar máquinas que possam ajudar pessoas 
de várias formas, como na área da medicina, educação, meio ambiente, automação residencial 
dentre outros. Para que isso se torne possível, são necessários anos de pesquisas científicas, assim 
como o desenvolvimento tecnológico. 

Entre a idade da pedra lascada e o futuro tecnológico que tanto sonhamos, o homem vem, 
pouco a pouco, dominando e encontrado utilidades para suas invenções tecnológicas, seja na área 
da inteligência artificial, como na área da eletrônica e microcontroladores. 

 A cada dia que se sucede, os processos de automação se tornam cada vez mais vistos, tanto 
na zona residencial quanto na industrial. Vários fatores colaboram para esse fenômeno, tais como 
a falta de tempo do cidadão comum, a preocupação com a segurança, dentre outros (REITER Jr., 
2006). 

A domótica vem evoluindo dia a dia, e já apresenta valiosos recursos tecnológicos que 
podem ser incorporados às instalações domésticas e com isso promoverem, além de conforto e 
segurança, a redução de barreiras que dificultam as atividades das pessoas idosa, as quais ocupam 
uma faixa cada vez mais numerosa da população (REITER Jr., 2006).  

Dentre as inúmeras possibilidades que a domótica permite pode-se citar a automatização de 
portões eletrônicos, alarmes e luzes com temporizador. No tocante ao conforto, as possibilidades 
são imensas, referindo-se por exemplo à possibilidade de controlar a iluminação, o ar-condicionado, 
o "ligar" e o "desligar" de equipamentos de acordo com programações horárias, etc. A inclusão
desses elementos promove maior independência e contribui para que o idoso possa continuar
residindo em seu domicílio (DIAS, 2004).

Sistemas de automação residencial são tipicamente compostos por controladores de 
dispositivos, um servidor central e interfaces de controle. Os controladores de dispositivos são 
responsáveis por executar efetivamente os comandos nos eletroeletrônicos da residência. Os 
servidores são responsáveis pelo envio das mensagens das interfaces de controle para os 
controladores de dispositivos.  Conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1- Controle de iluminação via controle remoto. 

Por fim, as interfaces de controle podem ser representadas por painéis afixados em paredes 
ou mesmo em forma de páginas Web ou softwares, que podem ser visualizadas, inclusive, em 
telefones celulares (EUZÉBIO, 2008).  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento minibancada didática na qual 
possamos simular uma casa inteligente controlando a iluminação. O projeto será controlado por 
meio de uma placa Arduino e por um controle remoto. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir relacionamos os itens que foram usados para a confecção da maquete residencial. 
Após algumas semanas de pesquisa, esses itens foram escolhidos por dois motivos em comum, que 
são o baixíssimo custo de produção e a fácil acessibilidade à eles, uma vez que os mesmos podem 
ser encontrados na maioria dos estabelecimentos relacionados à eletrônica. Lembrando-se sempre 
de que os materiais listados aqui, de forma alguma são padrão para as montagens, e que podem ser 
substituídos por semelhantes com a mesma funcionalidade (Tabela 01). 

Tabelas 01 - Componentes eletroeletrônicos utilizados na confecção da minibancada de 
iluminação 

Quantidade Descrição 

01 Arduino Uno 

03 Módulo Relé 

03 Lâmpada 220 V 

01 Receptor Infravermelho 
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X Peças de Madeira 
variadas 

X Jumpers 

A montagem da minibancada foi realizada durante cerca de três meses nas dependências do 
IFRN – Câmpus Parnamirim. A construção da estrutura de madeira demorou em torno de um mês e 
meio, devido a estrutura complexa.  Após a parte física ter sido completa por inteiro, partiu-se para 
a soldagem e montagem dos componentes eletroeletrônicos e isolamento de cada componente, 
afim de trazer uma maior robustez e segurança ao circuito do protótipo. 

Segundo Tavares (2013), atualmente é comum o uso de microcontrolador no controle de 
processos. Sendo um microcontrolador, nada mais que um sistema microprocessador encapsulado 
em um único chip, com memórias, clock e periféricos mais limitados que um computador. 

Em seguida foi realizada a programação do Arduino, a programação para o Arduino foi 
realizada em sua linguagem padrão, com IDE semelhante ao C/C++.  

Utilizamos o software Fritzing 0.0.16 para que pudéssemos representar o circuito elétrico da 
iluminação da bancada (Figura 02). 

Figura 2 - Esquema eletrico no Fritzing. 

O módulo relé funciona como uma chave eletrônica, fechando o contato NA (Normal 
Aberto), e acendendo a lâmpada.

Para simular a iluminação da minibacanda, foram utilizados lâmpadas comum de 220V e 
relés de 5V. Com o intuito de demostra e realizar na pratica as atividades rotineiras de uma 
iluminação residencial. Para a escolha do material, foram levados em consideração a sua capacidade 
de isolamento e sua capacidade de manter a temperatura. 

Para a implementação do código no microcontrolador Atmel presente no Arduino utilizou-
se a IDE do Arduino, versão 1.0.07. Uma das grandes vantagens de utilizar este software é que 
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praticamente todos os comandos utilizados em C e C++ podem ser adotados. A Figura abaixo mostra 
a tela de programação utilizada (Figura 03). 

Figura 03 – Código do Arduino. 

Para realizar a comunicação entre o Arduino e  controle remoto utilizou-se um receptor 
infravermelho de três pinos, este que miniaturizado para sistemas de controle remoto por 
infravermelhos. É um diodo PIN e um preamplificador são montados sobre um conector e o 
encapsulamento de epoxy funciona como um filtro de IR. O sinal de saída demodulado pode ser 
diretamente decodificado por um microprocessador. 

Figura 04 –  Emissor e Receptor infravermelho 

Além disso, a comunicação com o controle remoto facilita o entendimento do aluno 
ou usuário do sistema. Talvez por isso, sua comunidade de usuários, desenvolvedores e fãs cresce 
em progressão geométrica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após construída a minibancada, foi instalado um sistema de iluminação utilizando de 
lâmpadas de 220V. O controle liga/desliga das lâmpadas foi realizado pelo Arduino Unos e se 
mostrou bastante satisfatório. O objetivo desse controle foi demostra como o módulo relé dentro 
de um projeto tradicional de automação residencial (Figura 05). 
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Figura 05 – Sistema elétrico da minibancada. 

O custo benefício da minibancada é o que mais chama atenção na sua estrutura devido ao baixo 
custo dos materias, dos equipamentos e das suas instalações.      

Por isso, as soluções geralmente propostas pela domótica quanto à forma de comunicação 
entre os dispositivos, são cabeadas ou por radiofreqüência. Dentro das soluções cabeadas, podem 
ser utilizados cabos de dados ou a rede elétrica. Já nos sistemas com transmissão de dados por 
radiofreqüência, a principal diferença é a presença de pequenos módulos de automação que são 
embutidos nas paredes (ABREU, 2011). 

Cabe ainda ressaltar que a minibancada vem se mostrando extremamente funcional e até 
servindo como uma ferramenta didática excepcional para o ensino-aprendizagem de alunos do 
ensino médio e técnico. Contribuindo diretamente para o despertar do interesse acadêmico, além 
de desmistificar a complexidade de concepção do hardware de controle. 

4 CONCLUSÕES 

Fica evidente, com os resultados obtidos, que tanto a plataforma Arduino como a parte 
elétrica do projeto podem e devem ser utilizadas na pesquisa, pois são áreas de grande relevância 
e estão relacionadas ao estudo dos cursos de Automação Industrial e Mecatrônica.  

Um sistema de bancada automatizada, para o uso em sala de aula, está deixando de ser um 
luxo de universidades e e institutos de grande porte, pois além da facilidade nos sistemas e 
barateamento na produção, representa segurança, economia. Além disso, levando para outro lado, 
um ramo mais industrial é possível também se relacionar com a da construção civil já se 
conscientizou que esse é um importante diferencial de venda, até mesmo nos imóveis para classe 
média. Portanto, a tecnologia é real e está presente cada vez mais no cotidiano das pessoas. 

 Conclui-se então, a partir do desenvolvimento e construção desse projeto, que pode-se 
desenvolver novas praticas relacionadas à domótica com a sistema embarcados com o objetivo de 
levar uma nova forma e novas maneiras de aprender e ensinar tudo que se diz respeito a esse novo 
mundo de sistemas de iluminação automatizadas.      

Vale ainda ressaltar, que a maior contribuição deste trabalho, consiste exatamente em 
demonstrar a viabilidade de soluções de domótica de baixo custo podendo ser aplicadas em 
residências comuns de classe média e também não se esquecendo da sala de aula. 
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IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM DA EMPRESA GALVÃO 
ENGENHARIA PARA PRODUÇÃO DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 

DA BR 101 RN/DIVISA DA PB

RESUMO 

Este trabalho se refere à unidade de britagem de 
rochas graníticas com capacidade de produção em 
torno de 800 m3/dia, que foi instalada pela GALVÃO 
ENGENHARIA S/A, em terras do imóvel denominado 
Sítio Porção, distrito e município de Espírito Santo no 
Estado do Rio Grande do Norte. Da pilha de estoque o 
granito é colocado no alimentador do britador com 
auxílio de uma pá carregadeira, sendo então 
submetido a uma britagem primária, passando a 

seguir por um sistema de peneiras que separa a brita 
nos tamanhos nominais desejados. Estes materiais
separados por peneiramento são transportados do 
britador para pilhas individuais através de sistema de 
correias transportadoras. Assim foi possível avaliar a 
viabilidade técnica e econômica para implantação do 
sistema de britagem para produção de brita granítica 
para duplicação da BR 101 entre o Rio Grande do 
Norte e a divisa com  a Paraíba.

PALAVRAS-CHAVE: britagem, rocha granítica, viabilidade 

IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CRUSHING UNIT GALVÃO 
ENGINEERING FOR BRITA PRODUCTION FOR PAVING OF SECTION OF BR 101 

RN / MOTTO PB 

ABSTRACT 

This work refers to the crushing unit of 

granitic rocks with a production capacity in volume 

800 m3 / day, which was installed by GALVÃO 

ENGINEERING S / A, Property land called Site Serving, 

district and county in the state of Espírito Santo Rio 

Grande do Norte. The stockpile is placed on the 

granite crusher feeder with the aid of a wheeled 

loader, and then subjected to primary crushing, then 

passing by a sieve system that separates the grit in 

the desired nominal size. These materials are 

transported separated by screening single cells for 

the crusher through the conveyor system. Thus it was 

possible to evaluate the technical and economic 

feasibility to implement the crushing system for 

producing granite gravel for duplication of the BR 101 

between Rio Grande do Norte and the border with 

Paraíba. 

KEY-WORDS: crushing, granite rock, viability 
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1  INTRODUÇÃO

Este texto explicativo se refere à unidade de britagem de rochas graníticas com 
capacidade de produção em tomo de 800 m3ldia, que será instalada pela GALVÃO 

ENGENHARIA S/A, em terras do imóvel denominado Sítio Porção, distrito e município de 
Espírito Santo no Estado do Rio Grande do Norte. Dentre os insumos minerais de maior 
interesse para indústria da construção civil, os agregados, termo usado para agrupar 
materiais granulares (areia e brita), são de suma importância e estão entre os recursos 
naturais mais abundantes da natureza.  

São utilizados largamente na produção de concreto e artefatos de cimento, 
argamassas, na pavimentação asfáltica de ruas e estradas, como lastro de ferrovias, filtros e 
enrocamentos. De uma maneira geral, os agregados são classificados em função da origem, 
densidade e dimensão (tamanho) dos fragmentos. O ciclo de produção de uma mina envolve 
uma série de operações unitárias que visam, inicialmente, à extração do minério na jazida, 
onde está contido, e a sua movimentação para uma segunda etapa de preparação desta 
massa desmontada, objetivando a sua adequação às exigências do mercado no que 
concerne ao teor de concentração, à separação de minerais deletérios e à faixa 
granulométrica desejada. 

Da pilha de estoque o granito é colocado no alimentador do britador com auxílio de 
uma pá carregadeira, sendo então submetido a uma britagem primária, passando a seguir 
por um sistema de peneiras que separa a brita nos tamanhos nominais desejados. O material 
que não passa nas peneiras retoma por esteira rolante para o britador, sendo então 
submetido a uma nova britagem, ao final do processo todo o material que entra no 
alimentador é transformado, em brita nas dimensões desejadas. Estes materiais separados 
por peneiramento são transportados do britador para pilhas individuais através de sistema 
de correias transportadoras. 

2     REVISÃO BIBLIOGRAFICA: DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOCAL DE 
ESTUDO 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A unidade de britagem será instalada numa área de 250 m2 em terras do imóvel 
denominado Sítio Porção propriedade situada na zona rural s/n, distrito e município de 
Espírito Santo no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1 - Mapa de localização e acesso do município. 

O acesso à área, a partir de Natal, capital do Estado, é realizado pela BR101, 
percorrendo-se nesta rodovia asfaltada de 70 km até a cidade de Goianinha. A partir daí 
segue-se por 13 km através da rodovia RN-003 em demanda a cidade de Espírito Santo, 
entrando-se a esquerda em estrada carroçável na qual se percorre o trecho final de 800 
metros até o Sítio Porção.  

Figura 2 - Estrada de acesso à área da unidade de britagem. 

2529



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS: VEGETAÇÃO  
As espécies vegetais típicas da região são caracterizadas por· caatinga hiperxerófila 

(formação vegetal resistente a períodos de estiagem, composta por arbustos e árvores com 
espinhos, que lhe confere um aspecto agressivo). Na área, onde será implantada a unidade 
de britagem a vegetação apresenta-se totalmente antropizada, com campos abertos (figura 
2) representada por gramíneas e herbáceas, ocorrendo nos arredores algumas espécies em
fase de regeneração.

Figura 03: Aspecto da vegetação na área onde será implantada a unidade de britagem. 

GEOMORFOLOGIA 
Geomorfologicamente, na paisagem local, destacam-se Tabuleiros, representados 

por relevos residuais esculpidos em sedimentos do Grupo Barreiras, que cedem lugar as 
formas denudacionais rebaixadas da Depressão Sertaneja instaladas na litologia do 
embasamento cristalino. Localmente observa-se uma geomorfologia de relevos planos, com 
suaves ondulações.  

Figura 4 – Detalhe do afloramento de granito para obtenção de brita. 
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RECURSOS HÍDRICOS 
A rede de drenagem da área insere-se na bacia hidrográfica do Riacho do Sal afluente 

de 1 ª ordem da margem direita do Rio Jacu. O quadro hidrológico dominante é 
caracterizado, pela rápida infiltração e intensa evaporação, tendo geralmente como padrão 
de drenagem o tipo dendrítico, entretanto com variações para retangular e densidades 
variáveis, dependendo dos aspectos estruturais e geológicos (lito-estruturais) atravessados.  

SOLOS 
Na região dominam os solos do tipo Planos solo Solódico, Areias Quartzosas 

Distróficas, Latossolo VermeIho Amarelo Distrófico e Aluviais Eutróficos. As espécies vegetais 
neles estabelecidas são típicas de caatinga hiperxerófila (formação vegetal resistente a 
períodos de estiagem, composta por arbustos e árvores com espinhos, que lhe confere um 
aspecto agressivo).  

CLIMA 
O município de Espírito Santo com temperatura média anual em torno de 25,6°C, 

umidade relativa média anual de 72%, e taxas de precipitações pluviométricas média de 800 
a 1.200 mm anuais, possui um clima do tipo sub-úmido com verão seco e estação chuvosa 
adiantando-se para o outono, estendendo-se de março a julho.  

3  METODOLOGIA: DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO 
Como servidões, nas proximidades da área da unidade de britagem a empresa pode 

contar com: estrada carroçável que dá acesso a partir da estrada asfaltada RN -003. A cidade 
de Espírito Santo sede municipal que dista de apenas 1,4 km da unidade de britagem, conta 
com boa infraestrutura no que diz respeito à distribuição d'água potável, telefonia fixa, 
energia elétrica, além de possuir um comércio varejista bem desenvolvido.  

ANÁLISE DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 
Para efeitos das Normas Regulamentares de Mineração (NRM), entende-se por 

beneficiamento de minérios o tratamento visando prepará-lo granulometricamente, 
concentrar ou purificar por métodos físicos ou químicos sem alteração da sua constituição 
química. O processo de beneficiamento deve ser otimizado para obter o máximo 
aproveitamento do minério e dos insumos, observadas as condições de economia de 
produção, sedo desenvolvidas estas atividades com a observância dos aspectos de 
segurança, saúde ocupacional e proteção ao meio ambiente.  

No geral as operações de beneficiamento consistem em britagem primária, 
secundária e rebritagem em uma ou duas etapas (britagem terciária e quaternária). Os 
britadores mais utilizados nas britagens primária e secundária são os de mandíbula e na 
rebritagem são os rebritadores de cônicos, girosféricos e de mandíbulas. 
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A rocha bruta é desmontada e submetida a um processo de britagem e rebritagem, 

em até três estágios, utilizando britadores de mandíbulas e cônicos. A classificação é feita 

em peneiras vibratórias e ensilamento específico por faixa granulométrica, formatando os 

produtos para o consumidor: rachão, produto fragmentado na lavra; gabião, com dimensão 

entre 100 e 150 mm; brita 0,1,2,3,4,5, com granulometria graduando entre 4,8 e 100 mm; 

pó de pedra, fração de finos, com dimensão de até 5 mm. 

 Figura 5 – Detalhe das instalações do beneficiamento. 

Do depósito de estoque o granito é colocado no alimentador do britador com auxilio 
de pá carregadeira com rodas, sendo então submetido a uma britagem primária, passando a 
seguir por um sistema de peneiras que separa a brita nos tamanhos nominais desejados.  

O material que não passa nas peneiras retoma por esteira rolante para o britador, 
sendo então submetido à rebritagem, ao final do processo todo o material que entra no 
alimentador é transformado, em brita nas dimensões nominais desejadas. Estes materiais 
separados por peneiramento são transportados do britador para pilhas individuais através 
de sistema de esteiras rolantes. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES: CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS 

Para a implantação da unidade de britagem até o presente momento foram 
realizados o serviço topográfico de nivelamento do terreno limpeza do terreno, e o início da 
construção da base do alimentador / britador. A empresa dispõe de acordo com proprietário 
do terreno onde vai ser implantada a unidade de britagem, Licença e Anuência da Prefeitura 
de Espírito Santo para o seu funcionamento, além de Licença expedida pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral DNPM/RN para a extração da matéria prima (granito).  
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O trabalho de duplicação da BR-101 traz consequências para a população residente 
ao longo da rodovia. Muitos já moravam às margens da estrada e dela tiravam seu sustento 
há mais de 40 anos. Para atender a essas demandas foi elaborado o Plano Básico Ambiental 
N° 09, por meio do qual o Exército Brasileiro realizou várias ações em prol da melhoria das 
condições de vida das famílias envolvidas, ao longo de toda a rodovia, desde Natal (RN) até 
Mamanguape (PB), tanto nos lotes “militares”, como nos “civis”. 

Lote 01: Natal/RN –  Divisa RN/PB 

      Foram concluídos em toda extensão prevista da pista nova (duplicação) os serviços de 

pavimentação em placas de concretos simples (CS), incluindo a pista dupla na travessia 

urbana de São José de Mipibú. Segue em bom ritmo a execução dos serviços no 

acostamento (CAUQ), barreira New Jersey, meio-fio e outros serviços complementares para 

concluir os 20 km de pista nova a partir do Km 122,4 até o final do lote. Todas as obras de 

arte especiais deste lote já foram concluídas, restando apenas duas passarelas metálicas. 

 As obras de drenagem (execução de galerias) na travessia urbana de Goianinha 

avançam entre o Km 147,8 e o Km 148,8, tanto na pista esquerda, quanto na pista direita, à 

medida que os impedimentos existentes (COSERN, CAERN e OI) liberam frentes, 

principalmente para as marginais esquerda e direita, que após concluídas permitirão a 

execução dos 1,9 km restantes em placas de concreto simples (CS). 

Figura 6 – Detalhe das obras de Duplicação da BR 101. 
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5   CONCLUSÕES 
Observa-se, com o desenvolver do estudo, que a extração mineral, se 

efetuada de maneira responsável, racional e correta, pode ser uma atividade que não venha 

a comprometer as condições ambientais atuais. As atividades de extração de brita, se 

realizada de forma racional e correta, não alteram as condições atuais do meio ambiente. 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
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Se observarmos que o empreendimento a médio e longo prazo, trouxe benefícios 

sociais e econômicos para a população circunvizinha, com a geração de emprego e melhoria 

da qualidade de vida, além de promover o incremento da economia local e regional, 

concluímos ser uma atividade trouxe uma série de benefícios sociais para a região nordeste. 

Mediante ao exposto foi possível identificar os diversos aspectos que contribuíram para a 

duplicação da BR 101 sendo considerada uma obra muito importante para o Rio Grande do 

Norte e também para o nordeste brasileiro. 
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OS MINERAIS E A NUTRIÇÃO 

RESUMO 

      Os minerais são substâncias encontradas na 
natureza, formados por uma composição química 
equilibrada, resultante de milhões de anos de 
processos inorgânicos (ação do calor, pressão, etc.). 
A nutrição é o processo de fornecimento aos 
organismos animais e vegetais dos nutrientes 
necessários para a vida. O presente trabalho tem por 

objetivo o estudo dos minerais para a nutrição desde 
a agricultura até o consumo alimentar além de criar 
uma pirâmide mineral comparando-a com a pirâmide 
nutricional. Além disto trabalho evidencia as 
principais fontes de nutrientes essenciais para a vida 
dos seres humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: nutrição, minerais e alimentos. 

THE MINERALS AND NUTRITION
ABSTRACT 

Minerals are substances found in nature, 

formed by a balanced chemical composition, resulting 

in millions of years of inorganic processes (action of 

heat, pressure, etc.). Nutrition is the process of 

providing the animal organisms and plant nutrients 

necessary for life. This work aims to study minerals 

for nutrition from agriculture to food consumption 

and create a mineral pyramid compared to the 

nutritional pyramid. Apart from this work shows the 

main sources of essential nutrients for life of human 

beings. 

KEY-WORDS: nutrition, minerals and food. 
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1   INTRODUÇÃO 
1.1  MINERAIS: 

São substâncias encontradas na natureza, formados por uma composição química 
equilibrada, resultante de milhões de anos de processos inorgânicos (ação do calor, pressão, 
etc.).  

Figura 1 – Os Minerais 

1.2 ROCHAS: 
É um agregado natural formado por um ou mais minerais. São constituídas de Rochas 

ígneas, sedimentares e metamórficas. 

Figura 2 – As rochas 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1   Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo comparar a importância dos minerais e a 

nutrição no qual foi possível fazer uma pirâmide comparativa dos minerais. 

2.2   Origem da Mineração na Agricultura
Os vegetais são caracterizados pela capacidade de produzir o seu próprio alimento, 

o autotrofismo. Porém, em alguns casos, eles não dispõem de bons recursos nutritivos para
isso, sendo necessário, portanto, o uso de fertilizantes.
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Figura 3 – Fertilizantes

Os fertilizantes são compostos orgânicos ou inorgânicos utilizados para repor os 
nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal. Alguns nutrientes são necessários aos 
vegetais como é o caso do ferro, zinco, boro, manganês, cobalto, molibdênio, nitrogênio, 
potássio, hidrogênio, carbono, oxigênio, cálcio, enxofre, fósforo e magnésio.     Os 
fertilizantes ou adubos químicos são compostos químicos que apresentam o objetivo de 
suprir as deficiências do solo, principal fonte de nutrientes para os vegetais. Eles são 
utilizados pela agricultura com o intuito de aprimorar a produtividade da cultura cultivada. 

O nitrogênio é o principal componente encontrado nos adubos químicos, mas não o 
único. Dessa forma, os adubos podem ser classificados como minerais e orgânicos. 
Os adubos minerais são extraídos de minas e sofrem transformações nas indústrias 
químicas. Os principais elementos encontrados nesses fertilizantes são o nitrogênio, fósforo 
e potássio. Podendo conter também sulfato de zinco. 

Os adubos podem ser classificados quanto ao seu componente, assim existem os 
seguintes tipos: 

• Adubos nitrogenados;

• Adubos fosfatados;

• Adubos potássicos;

• Adubos mistos (contém mais de um elemento como o nitrogênio, fósforo e potássio);

• Adubos calcários.
Os minerais são substâncias de origem inorgânica, que fazem parte dos tecidos duros

do organismo, como ossos e dentes. Também podem ser encontrados nos tecidos moles 
como músculos, células sanguíneas e sistema nervoso. Possuem uma função reguladora, 
contribuindo para a função osmótica, equilíbrio ácido básico, estímulos nervosos, ritmo 
cardíaco e atividade metabólica.  

3   METODOLOGIA 
3.1   Nutrição 

É o processo de fornecimento aos organismos animais e vegetais dos nutrientes 
necessários para a vida. É também a ciência que investiga as relações entre o alimento 
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ingerido pelo homem e as doenças, buscando o bem-estar e a preservação da saúde 
humana. 

Figura 4 – Nutrição

No corpo humano os minerais constituem cerca de 4 % a 5 %, com uma maior 
participação do cálcio e ferro. No organismo os minerais são combinados com outros 
constituintes orgânicos como enzimas, hormônios, proteínas e aminoácidos. 

Porém o corpo não pode fabrica-los, então a principal fonte são os alimentos naturais 
e suplementos nutritivos. A deficiência de minerais pode causar doenças como raquitismo 
(cálcio) e anemia (ferro), cretinismo (carência de iodo), deficiência de crescimento (zinco), 
alterações ósseas e dentários (flúor), anemia perniciosa (cobalto).  Os minerais podem ter 
interações negativas com outros minerais, afetando sua absorção, transporte e 
armazenamento. Ex: a absorção de zinco é reduzida pela suplementação com ferro não-
heme. Os minerais desempenham 3 papéis importantes para o organismo:

Estrutural: geram a estrutura da formação dos ossos e dentes
Funcional: participam na manutenção do ritmo cardíaco, na contratilidade muscular,

condutividade neural, e no equilíbrio ácido básico do organismo.  
Regulador: Agem como parte importantes das enzimas e dos hormônios que

modificam e regulam a atividade celular. (MCARDLE et al, 1992). 
Os minerais podem ser encontrados de três formas nos organismos vivos, dissolvidos 

na água do corpo na forma de íons; na forma de cristais (como o carbonato de cálcio e o 
fosfato de cálcio encontrados nos ossos); ou associados a moléculas orgânicas (como o ferro 
na molécula de hemoglobina, o magnésio na clorofila e o cobalto na vitamina B12).  
Divididos em suas categorias:  

• Macronutrientes minerais ou macroelementos quando e necessário consumir uma
grande   quantidade ao dia no organismo, com quantidades superiores a
(100mg/dia).  Como cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro e magnésio.
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• Micronutrientes minerais, ou microelementos, por serem necessários ao organismo
em quantidades relativamente baixas. como ferro, zinco, cobre, cobalto, zinco,
manganês, iodo, molibdênio, selênio, flúor e cromo.

3.2   MACROELEMENTOS
Cálcio:   

É um dos elementos mais abundantes do organismo. Está presente em 1,5 a 2% do 
peso corporal e em 39% dos minerais corporais. Entretanto, 99% desse mineral encontra-se 
nos ossos e dentes, Apenas 1% está no sangue.  Funções: Formação de ossos e dentes, 
coagulação sanguínea, ativação de enzimas, condução de impulsos nervosos e contração 
muscular. Carência: Retardo do crescimento, dentes e ossos frágeis, raquitismo e 
osteoporose. Excesso: Calcificação dos ossos e tecidos moles, comprometimento renal e 
prejudica a absorção do ferro. Fontes alimentares: Leite, iogurte, queijos, peixes, gema do 
ovo, hortaliças verdes, gergelim e feijão. Necessidades diárias: 1000 a 1200mg para homens 
e mulheres.  

Magnésio: 
Depois do potássio, é o segundo mineral mais abundante encontrado nos fluidos 

intracelulares. Encontrado nos ossos, músculos, tecidos moles e líquidos extracelulares.  
Funções: Necessário para a atividade normal das enzimas e para o uso de energia. 
Crescimento de ossos. Fundamental para a função normal do cálcio. Carência: Irritabilidade, 
função nervosa anormal, perda de apetite, náuseas, vômitos, sonolência e espasmos 
musculares. Excesso: Problemas respiratórios, pressão baixa, ritmo cardíaco alterado e 
inibição da calcificação da calcificação óssea.  Fontes alimentares: Gérmen de trigo, nozes, 
damasco, tofu, água de coco, camarão, cereais integrais, soja, acelga, quiabo.  Necessidades 
diárias: 320 a 400mg para homens e 320mg para mulheres.  

 Potássio: 
Cerca de 85% do potássio ingerido pela dieta é absorvido. Funções: Manutenção do 

líquido intracelular, contração muscular, condução nervosa, frequência cardíaca, produção 
de energia, e síntese de proteínas e ácidos nucléicos. Carência: Cansaço, fadiga, fraqueza, 
dores musculares, hipotensão, vômitos e dilatação cardíaca.  
Excesso: Distúrbios cardíacos, confusão mental e paralisia muscular. Fontes alimentares: 
Frutas secas, frutas frescas, banana, cítricas, vegetais crus ou cozidos, vegetais verdes 
folhosos e batata. Necessidades diárias: 2000mg para homens e mulheres.    

3.3   MICROELEMENTOS 

Zinco: 
Encontra-se abundantemente encontrado pelo corpo e está em segundo lugar em 

relação ao ferro. O corpo humano possui cerca de 2 a 3g de zinco, comas as maiores 
concentrações no pâncreas, fígado, rins, músculos e ossos. Funções: Necessário para a ação 
de enzimas, saúde do sistema imunológico, maturação sexual masculina, crescimento e 
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formação de tecidos.  Carência: Retardo do crescimento, atraso na maturação sexual, lesões 
na pele, alopecia e imunodeficiências.  Excesso: Anemia, febre e distúrbios do sistema 
nervoso central.  Fontes alimentares: Pão integral, frutos do mar, feijão, carne magra, 
semente abóbora, nozes, leite, iogurte e queijo. Necessidades diárias: 15mg para homens e 
12mg para mulheres.  

Flúor: 
É um elemento natural encontrado nos solos e na água potável. Funções: Resistência 

dos dentes. Carência: Cáries dentárias.  Excesso: Lascas nos dentes. Fontes alimentares: 
Água potável e alimentos processados que foram preparados ou reconstituídos com água 
fluoretada. Necessidades diárias: 3 a 4mg para homens e mulheres. 

Ferro: 
É reconhecido com um nutriente essencial para a vida a mais de um século. Homens 

adultos saudáveis possuem cerca de 3,6g de ferro corporal, enquanto as mulheres têm cerca 
de 2,4g. Funções: Formação da hemoglobina, oxidação celular e participa de reações 
enzimáticas. Carência: Anemia hipocrômica e macrocística, glóbulos vermelhos diminuídos, 
palidez, fraqueza, fadiga, falta de ar e cefaléia. Excesso: Convulsões, náuseas, vômito, 
hipotensão e paladar metálico. Fontes alimentares: Gema de ovo, fígado, carnes e vísceras 
de cor vermelha, leguminosas, vegetais verdes e folhosos. Necessidades diárias: 10mg para 
homens e 15mg para mulheres.  

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparação entre a Pirâmide Alimentar e a Pirâmide 
relacionada dos minerais presentes: 

Figura 5 – Pirâmide alimentar
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Figura 6 – Pirâmide dos minerais presentes

5   CONCLUSÃO

Podemos concluir que os minerais têm uma importância fundamental na 
alimentação dos seres humanos. A agricultura é a forma dos minerais chegarem ao 
corpo humano através da alimentação saudável sem agrotóxicos. E a nutrição vem 
como uma ferramenta que nos auxilia na forma correta de nos alimentarmos através 
das dosagens de vitaminas e nutrientes.
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RESUMO 
As cidades brasileiras nos últimos cinquenta anos têm 
passado por mudanças em termos de quantidade 
populacional, implicando em problemas urbanos 
excepcionalmente no setor espacial. Nos grandes 
centros, bem como nas cidades médias e pequenas o 
crescimento urbano, vem apresentando falhas na 
acessibilidade e mobilidade com falta à fiscalização 
eficiente, o que tem contribuído com um cenário 

negativo para a qualidade de vida dos habitantes 
independente de sua dimensão territorial. Neste 
sentido, o objetivo principal deste trabalho é mostrar 
através de uma reflexão e estudo os impactos da 
expansão urbana na mobilidade no pequeno 
município de Uiraúna, Paraíba, Brasil em decorrência 
do processo de expansão urbana nos últimos dez anos.

PALAVRAS-CHAVE: Expansão urbana; Acessibilidade; Qualidade de vida. 

URBAN EXPANSION AND ITS EFFECTS ON MOBILITY AND ACCESSIBILITY: NOTES TO 

THE CITY OF UIRAÚNA-PB

ABSTRACT 

Brazilian cities over the past fifty years have 
undergone changes in terms of population amount, 
resulting in exceptionally urban problems in the space 
sector. In large cities as well as in medium and small 
cities urban growth has shown shortcomings in 
accessibility and mobility with lack of effective 
monitoring, which has contributed to a negative 

scenario for the quality of life of people independent 
of their territorial dimension. In this sense, the main 
objective of this work is to show through reflection and 
study the impacts of urban sprawl mobility in the small 
town of Uiraúna, Paraíba, Brazil as a result of urban 
expansion process in the last ten years.

KEY-WORDS: Urban sprawl; accessibility; Quality of life.
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1 INTRODUÇÃO 

Os estados brasileiros possuem características regionais diversas com municípios de 

tamanhos, populações e culturas ímpares, mas independentemente dessas diferenças quando se 

fala de cidades brasileiras é possível reconhecer que há municípios mesmo com poucos anos de 

emancipação política quase sempre se tem estrutura física muito antiga, com o passar dos anos vem 

sendo percebido que essa estrutura já não é suficiente para um bom convívio dos seus habitantes 

em termos de espaço para os seus deslocamentos, com isso tem se tornado comum o processo de 

municipalização do transito, objetivando a descentralização do mesmo e repassando aos municípios 

a competência de administrar o trânsito local. 

De acordo com (PROGRAMA BRASILEIRO DE ACESSIBILIDADE URBANA, pg. 31, 2006) “O 

Governo Federal é o agente articulador e propositor de apoio às políticas de promoção da 

acessibilidade ao espaço urbano, mas é no âmbito dos municípios que ocorre a tomada de decisão 

e as ações executivas dessas políticas.” Graças a um processo de municipalização do transito que 

em conformidade com a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) que descentralizou essas 

funções, atualmente os municípios são apontados como o principal responsável pelas decisões e 

medidas cautelares das políticas de acessibilidade por ser a esfera de governo mais próxima do 

cidadão que pode efetivar alguns procedimentos como o planejamento, projeto, implantação e 

fiscalização dessas medidas possibilitando assim uma melhor qualidade na mobilidade. 

A Inserção de zonas exclusivas de estacionamentos para pessoas deficientes, sinalização tanto 

vertical quanto horizontal das vias públicas, monitoramento do trânsito por agentes capacitados e 

orientação para motoristas e pedestres a fim de evitarem acidentes, entre outras obrigações são 

exemplos de ações a serem executadas a partir do planejamento e necessidade local. Neste sentido, 

este trabalho tem como objetivo, mostrar os impactos da expansão urbana na mobilidade no 

município de Uiraúna, Paraíba, Brasil, apontando um estudo reflexivo dos principais conflitos na 

mobilidade através da análise visual da cidade.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Quando se fala em acessibilidade e urbanização logo o cidadão é visto como parte 

indispensável nesse processo, de acordo com o (PROGRAMA BRASIL ACESSIVEL, 2004) ele é o 

indivíduo que possui obrigações perante a sociedade mas possui também vários direitos e um dos 

principais o acesso a circulação, neste sentido para que haja Acessibilidade é necessário que, 

segundo a (NBR 9050:2004) “haja a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 

para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário e equipamento 

urbano”. De acordo com o (Anteprojeto de lei da política nacional de mobilidade urbana, Ministério 

das Cidades, 2. ed, 2005) a Mobilidade Urbana “É um atributo das cidades e se refere à facilidade 

de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de 
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veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. O 

Pedestre é aquele que se mobiliza a pé, e segundo a (PNMUS, 2004), “Caminhar é a forma mais 

antiga e básica de transporte humano”, e apesar de a infraestrutura de passeios públicos ser 

relativamente barata, a maioria das cidades brasileiras não se preocupa em acomodar os pedestres 

nas calçadas com o mesmo empenho em que se preocupa em acomodar os veículos nas vias. E o 

pedestre que é o elemento básico que usufrui desse tipo de deslocamento acaba sofrendo pela falta 

desse elemento de mobilidade. Elementos esses indispensável para um bom funcionamento entre 

as cidades e seguranças dos seus habitantes. O Governo Federal é o principal articulador dos 

projetos que regem o país, mas não é essa esfera que está mais perto do cidadão e dos seus 

problemas, pensando nisso é que vem sendo depositado nos últimos anos mais essa 

responsabilidade a Administração pública local que é o Processo de Municipalização que segundo a 

(PBAU, 2004) “visa estimular, dá autonomia e apoiar os governos municipais a desenvolver ações 

que garantam a acessibilidade para pessoas, aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e 

a circulação em áreas públicas”, garantindo assim comodidade para os seus habitantes. 

3 METODOLOGIA

Para subsidiar o trabalho utilizou-se o método fenomenológico na observação do cotidiano 

urbano através da percepção ambiental do espaço subjacente à pesquisa qualitativa, além da 

compilação de dados bibliográficos e levantamento de campo com o uso de imagens, mapas e 

registro fotográfico, evidenciando principais áreas conflitantes entre pedestres e veículos. Como 

recorte espacial, o município de Uiraúna localizado no “Alto sertão”, região Oeste da Paraíba 

Figura 1.  

Com uma quantidade de moradores da Zona Urbana aproximadamente em 10.349 

habitantes, e como uma cidade fronteira que faz conexão com outros pequenos municípios devido 

Figura 1. Mapa do estado da Paraíba, em destaque o município de Uiraúna.
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a existência de um comercio variado e atrativo, a cidade de Uiraúna vem passando por grandes 

problemas com relação a mobilidade urbana, e mesmo com o processo de municipalização pouco 

tem sido feito para tal melhoria. 

O escopo da pesquisa de campo foi a centro da cidade de Uiraúna, durante os meses Junho e 

Julho do corrente ano e sempre nos finais de semana através de registro fotográficos, tendo como 

base as principais ruas onde há um maior fluxo de pessoas e veículos e as quais tem sido foco de 

grande discussão pelos moradores locais e externos pois com o aumento da frota de veículos e a 

falta de definição das vias tem causado muitos transtornos entre os pedestres e os condutores, além 

disso todas essas ruas dão acesso não somente ao centro comercial da cidade mas algumas delas às 

rodovias estaduais e federais que interliga a cidade com outros municípios limítrofes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No intuito de compreender os conflitos no tocante a mobilidade urbana no Uiraúna-PB, e 

ainda mediante a pesquisa de campo, constatou-se os seguintes resultado: Aumento no número de 

motocicletas que em 2002 era de 974 motos, no entanto em 2012 município apresentou 

crescimento de 208%, totalizando 3001 motos.  Em dez anos, a frota entre carros e motos em 

Uiraúna passou de 1.669 para 4.045 veículos com aumento de 142% (DETRAN, 2012). Observou-se 

que a partir desse incremento no trânsito, a condução de veículos automotores tornou-se 

preocupante, deflagrando os seguintes problemas: Falta de malha asfáltica em ruas que poderiam 

dar fluidez ao tráfego; Pouca sinalização horizontal e vertical; Falta de planejamento afim de definir 

quais ruas devem ter sentido único ou mão dupla; Faltam semáforos nos cruzamentos das principais 

vias e precariedade na fiscalização o que tem colaborado para consequências desastrosas no que se 

refere à segurança e qualidade de vida dos seus habitantes. 

Com a falta de fiscalização das áreas de circulação a situação tem se tornado desfavorável 

quanto a essa ação, o que é possível ver nas figuras acima expostas. Em todas as áreas há uma 

ocupação indevida tanto dos veículos quanto de outros meios que de alguma forma intervém na 

mobilidade, na Figura 2 Rua Euclides Fernandes pode-se ver uma aglomeração de carros parados 

desordenadamente devido à falta de um estacionamento público, carros também em movimento 

dividindo o espaço com outros meios de transportes e até mesmo com pedestres colocando em 

risco a vida dos mesmos. 

Essa falta de estacionamento público, faz com que os motoristas coloquem os veículos em 

qualquer lugar que encontre vazio, e isso independente de ser via pública ou não, e isso causa um 

certo transtorno, que atinge não somente outros veículos que passam pelo local, mas também 

pedestre que precisam passar desse espaço para seus deslocamentos. 

Figura 02 – Aglomeração de carros 

tanto em movimento quanto parado em 

uma das principais vias. Junho/2015

(Acervo da autora)

Figura 02 – Aglomeração de carros 

tanto em movimento quanto parado em 

uma das principais vias. Junho/2015

(Acervo da autora)
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 A via pública é identificada pela área destinada a circulação de pessoas e veículos delimitada 

pelas calçadas, as pistas de veículos, os canteiros centrais, etc, sendo necessário seu uso para 

comodidade  pública, o que não é visto na Figura 3, Travessa Francisca Vieira Costa onde mais uma 

vez a falta de um estacionamento público induz os condutores ao erro ao estacionarem seus meios 

de transportes (motos) num local onde seria para o deslocamento de pedestre uma vez que é um 

local onde há comércios e, além disso, os próprios comerciantes colocam alguns dos seus produtos 

nas calçadas e até mesmo na rua impedindo a passagem dos pedestres.  

As barreiras são qualquer obstáculos que limita ou impeça o acesso ou circulação com 

segurança, observando a Figura 4, Rua João Pinto uma das principais vias de acesso aos bairros 

residenciais e rodovias estaduais e federais que interligam a cidade local as cidades circunvizinhas, 

pode-se observar uma certa barreira urbanística obstruindo uma boa parte do espaço de uso 

Figura 3: Ocupação do espaço para deslocamento de pedestres por motos. 
Junho/2015 (Acervo da autora).

Figura 2: Aglomeração de carros tanto em movimento quanto parado em 
uma das principais vias. Junho/2015 (Acervo da autora)
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público, a qual tem uma boa parte de sua extensão ocupada por carros estacionados usando o 

espaço indevidamente e, além disso, comerciantes locais ainda usam parte da via em frente aos 

seus comércios para uso de tendas.  

Assim como na análise anterior é possível ver mais uma vez barreiras urbanísticas limitando 

o fluxo nas vias públicas na Rua Capitão Israel, Figura 5 onde é também uma das principais vias de

acesso da cidade sendo ocupada mais uma vez por estacionamentos incorretos e desordenados

estreitando a avenida e colocando vidas de pedestres em risco, pois os mesmos dividem o espaço

para se deslocar de um lado a outro sem ter uma faixa de pedestre ou outro meio que lhe traga

segurança no deslocamento.

Figura 4: Principal via de acesso parcialmente ocupada por carros 
estacionados e tenda comercial. Junho/2015 (Acervo da autora).

Figura 5: Carros estacionados em plena via, tornando o espaço 
estreito para o trafego entre os mais variados meios de transportes. 

Junho/2015 (Acervo da autora) 
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Normalmente a calçada é o local mais conveniente para o deslocamento de pedestre e 

alguns pontos específicos devem ser considerados em sua construção como possuir superfície 

regular, firme, estável e sem impedir a fluidez de quem a usufrui o que não condiz com a realidade 

das Figuras 6, Rua Francisco Euclides Fernandes e Figura 7, Rua Major José Fernandes as quais 

mostram calçadas com superfícies em desníveis e com obstruções como postes colocados 

erroneamente estreitando a calçada, além de materiais divulgativos dos comércios existentes e a 

instalação de telefonia móvel conhecido também como “orelhões” de forma a interromper o uso 

total do fluxo nas calçadas. 

Figura 6: Obstrução do fluxo de pedestre devido a colocação 
errônea dos postes na calçadas, diminuindo o espaço para a 

passagem. Junho/2015 (Acervo da autora). 

Figura 7: Obstrução do fluxo de pedestre devido ocupação de 
“orelhões” e material divulgativo nas calçadas. Junho/2015 (Acervo 

da autora). 
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Diante do exposto é possível ver que o pequeno município de Uiraúna já enfrenta muitos 

problemas de mobilidade e acessibilidade e o alvo não tem sido somente os pedestres, mas toda a 

população que usufrui do perímetro urbano de alguma forma para seus deslocamentos, faltam 

rampas para deficientes físicos nas calçadas que levam aos comércios e até em repartições públicas, 

estacionamentos público e para pessoas com mobilidade reduzida, faixas de pedestres, 

sensibilização da sociedade, capacitação dos profissionais do transito, entre outras ações. Embora 

o processo de municipalização em que responsabiliza o município a executar projetos que facilitem

a mobilidade dos seus habitantes dando-lhe uma melhor qualidade no deslocamento e

consequentemente de vida já esteja em vigor, o projeto em Uiraúna ainda passa por fase de

planejamento e será feito por etapas, pois a prefeitura não tem condições financeiras para realizar

tudo de uma só vez.

Serão implantadas 204 placas de sinalização por toda cidade, além da sinalização horizontal 

com a pintura das faixas de pedestres, das rotatórias, entre outras, inclusive serão construídas novas 

rotatórias em alguns cruzamentos importantes na cidade. Também serão definidos os pontos onde 

ficarão os veículos alternativos que fazem linha para outras cidades circunvizinhas, e do mesmo 

modo com os moto-taxistas os quais terão pontos definidos. 

5 CONCLUSÃO

O crescimento das cidades tem se tornado algo comum uma vez que o Brasil tem se 

mostrado um pais cada dia mais urbano, porém esse crescimento devido à falta de planejamento 

por parte dos órgãos públicos tem contribuído para uma má  formação das cidades e 

consequentemente em sua mobilidade, pois a estrutura física ainda antiga e a existência de 

barreiras econômicas e sociais tem dificultado ainda mais a execução de projetos para sua melhoria, 

diante desse exposto encontra-se a cidade de Uiraúna no sertão Paraibano, a qual nos últimos 10 

(dez) anos vem crescendo tanto em população quanto em aumento de transportes, verificou-se 

através de uma pesquisa qualitativa que a frota entre carros e motos em Uiraúna passou de 1.669 

para 4.045 veículos, um aumento de 142% na sua frota (DETRAN, 2012), porém esse crescimento 

tem se tornado um problema para os seus habitantes no que se refere a mobilidade urbana. 

Embora os municípios tenha recebido poder administrativo para planejar e executar projetos 

para melhoria nesse aspecto, o município em questão ainda não tem sido beneficiado com a 

execução, pois todo o processo ainda está em fase de planejamento, e o que vinha ocorrendo ainda 

continua sem solução, são situações precárias quanta a mobilidade por falta de definições de vias 

de mão única ou dupla, rampas de acesso, passarelas de pedestres, semáforos, estacionamento 

público, entulhos de construção obstruindo a via pública, calçadas tendo partes ocupadas por 

“orelhões” entre outros objetos interrompendo o uso total pelos pedestres, carros estacionados em 

plena via,  entre outras ações que venha favorecer a população segurança e mais qualidade de vida. 
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RESUMO 
Notoriamente, a indústria da construção 
civil encontra-se em crescente avanço tecnológico 
desenvolvendo alternativas possibilitem a 
implementação de sistemas construtivos mais 
eficientes, que gerem menor desperdício, aumentem a 
produtividade e diminuam o impacto ambiental. Nesse 
aspecto, o uso do aço na construção civil aponta como 
uma alternativa de mudança ao panorama do setor. O 
Light Steel Framing se fundamenta em um sistema 
construtivo, capaz de se adequar a estes requisitos, 
pois utiliza produtos padronizados de tecnologia 
avançada permitindo obra rápida, com melhoria de 
produtividade para o construtor através do processo 
construtivo industrializado, diminuindo desperdício 
nos canteiros de obras. Apesar de, no Brasil, a 
construção civil ainda ser predominantemente 
artesanal, caracterizada pela baixa produtividade e 

principalmente pelo grande desperdício, o mercado 
tem sinalizado mudanças nessa situação, mas ainda de 
forma lenta se comparada a outros setores da 
economia. Dentro dessa realidade, os construtores têm 
buscado investir em processos construtivos mais 
eficientes que resultem em produtos de melhor 
qualidade sem aumentos significativos dos custos, a 
fim de se tornarem mais competitivos, como forma de 
garantir a presença de suas empresas no mercado. As 
edificações executadas a partir do Steel Framing 
apresentam leveza, uniformidade e durabilidade. O 
objetivo principal da pesquisa foi estudar as técnicas e 
aplicações do sistema construtivo e investigar, através 
da aplicação de questionários, as reais possibilidades e 
obstáculos de implementação da tecnologia. 
Constatou-se a falta de conhecimento e compreensão 
do sistema como um dos principais motivos à sua 
implantação.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING NA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS

ABSTRACT 

Notoriously a Construction Industry It is 
Ascending Technological advancement, developing 
alternatives that possible a Systems 
Implementation Constructive More Efficient, that 
generate less waste, increase productivity and 
reduce environmental impact. In this aspect, the 
USE of Steel in Construction points how an 
alternative Change In view of the sector. The Light 
Steel Framing is based on hum Construction 
System, Able to tailor a These requirements because 
it uses standardized Advanced Technology 
Products enabling Quick work with Productivity 
Improvement FOR through builder industrialized 
Constructive process, reducing waste at 
construction sites. Although, in Brazil, 
Construction STILL be predominantly handmade, 
characterized by low productivity and mainly big 
hair waste, MET signaled changes in this 
market situation, but STILL slowly if one Compared 
Other Sectors of Economy.

Within this reality, builders have sought 
Investing in Construction Processes More 
Efficient resulting in Best Quality Products 
WITHOUT significant increases OF Custodio, an End 
to become more competitive, to guarantee the 
presence of YOUR Companies no market. How 
Buildings performed to make From Steel 
Framing lightness present, uniformity and 
durability. The goal was Director of 
Research and Study Techniques and 
Applications Constructive and Investigation System, 
through the questionnaires application, as 
real possibilities and obstacles 
Implementation Technology. It found a lack of 
knowledge and System Understanding How 
hum of the main reasons ITS 
Deployment.

KEY-WORDS: construction, manufacturing, construction system, technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil brasileira tem como principal característica sua predominância artesanal, 
pouco produtiva e principalmente grande geradora de desperdício. Entretanto, o mercado tem 
sinalizado que esta condição pode ser modificada e que utilizar novas tecnologias é a melhor 
maneira de permitir a industrialização e a racionalização dos processos. Nesse aspecto, o uso 
do aço na construção civil vem surgindo como uma das alternativas para mudar o cenário do 
setor. A crescente industrialização da construção civil vem demandando a introdução de novas 
tecnologias de construção, permitindo aos profissionais buscarem sistemas mais eficientes que 
aumentem a produtividade, diminua os desperdícios e atendam a uma demanda crescente. O 
Light Steel Framing (Estrutura de Aço Leve) compõe-se em um sistema construtivo de 
concepção racional, cuja principal característica consiste em desenvolver uma estrutura 
composta por perfis de aço galvanizado formados a frio, utilizados para a montagem de painéis 
estruturais e não estruturais. Estabelecendo assim um esqueleto estrutural formado por 
diversos elementos individuais ligados entre si, passando estes a funcionar em conjunto para 
resistir às cargas que solicitam a edificação e dando forma a mesma. Este trabalho visa analisar 
o Sistema Construtivo Light Steel Framing – para a construção de residências – como alternativa
de construção industrializada, de qualidade a qual atenda aos preceitos de sustentabilidade,
fator esse, de grande necessidade para o setor da construção. Principalmente porque, a
tipologia residencial usualmente empregada no mercado se encontra composta fortemente por
sistemas construtivos convencionais. Tendo em vista que o mercado tem sinalizado para
alteração deste cenário, como também investido no uso de novas tecnologias sendo a melhor
forma de permitir a industrialização e a racionalização dos processos. A ênfase da pesquisa foi
dada à identificação e análise dos principais obstáculos que podem interferir no processo de
inserção dessa tecnologia – no âmbito do conhecimento e aceitação de profissionais a respeito
do sistema construtivo – por meio de questionário investigativo aplicado a esses profissionais,
abordando o tema em estudo. Apesar de o Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de
aço, o emprego de estruturas metálicas em edificações tem sido pouco expressivo se
comparado ao potencial do parque industrial brasileiro. Paralelamente, o desenvolvimento de
produtos siderúrgicos no País ampliou as alternativas de soluções construtivas disponíveis.

1.1 TEMA DA PESQUISA 

Sistema Construtivo Light Steel Framing. 

1.1.2 Delimitação do Tema 

Potencialidades e obstáculos na Implantação do Sistema Light Steel Framing na 
construção de residências. Normas para submissão de artigos.
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1.2 PROBLEMA 

O Sistema Construtivo Light Steel Framing, utiliza produtos padronizados de 

tecnologia avançada permitindo obra rápida, limpa e com acabamento superior a 

alvenaria. Os elementos construtivos são produzidos industrialmente. A matéria prima 

utilizada, os processos de fabricação, suas características técnicas e o acabamento, 

passam por rigorosos controles de qualidade. Estes materiais padronizados permitem uma 

redução significativa de custo e mão-de-obra, diminuem também desperdícios e erros, 

conseqüentemente aumentam a velocidade da execução. Diante da evidente eficiência do 

sistema, porque o mesmo não é aplicado na construção de residências. 

1.3 HIPÓTESE / PREMISSA 

Os possíveis resultados a serem alcançados se apresentarão após uma pesquisa de campo 

através da aplicação de questionários objetivando levantar as principais potencialidades e 

obstáculos na implementação do Light Steel Framing, entre eles: conhecimento e interesse dos 

profissionais, preferência de sistema construtivo pelos clientes antes de construir e viabilidade do 

sistema 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Investigar os fatores de maior relevância, a fim de apresentar diretrizes que 

possibilitem a implementação do Sistema Light Steel Frame no setor da Construção 

Civil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Estudar as técnicas e aplicações do sistema construtivo; 

Levantar informações sobre os obstáculos para implementação do Sistema LSF na 

construção de residências. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Características do Sistema Light Steel Framing 

A indústria da construção civil cresce gradativamente e com isso, aumenta a exigência de 

conhecimento e aperfeiçoamento de novas técnicas para a execução de serviços. Com esta 

crescente demanda, surgem poluições e impactos ambientais, causados por entulhos de materiais 

de construção, usados nos processos construtivos, pois se sabe, a indústria da construção é uma 

das grandes responsáveis pela geração de impactos ao meio ambiente. Surge então, a necessidade 

da implantação de alternativas de construção que diminuam esses impactos. Uma opção com 

tendência a se transformar em um dos sistemas mais utilizados no mundo é o Steel frame ou Light 

Steel Framing (Estrutura de Aço Leve), onde se possibilita a troca das estruturas de madeiras e 

concreto armado por perfis leves de aço galvanizado. Um sistema muito comum nos Estados 

Unidos e, que aos poucos ganha espaço nas edificações no Brasil, por apresentar uma técnica com 

produto final superior ao sistema convencional, totalmente recicláveis e flexíveis (CRASTO; 

FREITAS, 2006).  

Como se observa na figura 1, esse sistema é formado por painéis que possuem perfis 

metálicos (montantes, guias, cantoneiras, chapas e fitas metálicas), formando uma espécie de 

esqueleto que se torna a estrutura da edificação.  

Figura 1: Estrutura em steel framing (Fonte: Revista Téchne, 135) 

De acordo com informações da USIMINAS (2007) o Steel Framing define o resultado de 

uma tecnologia já testada e aprovada em vários países. Os principais atributos desta construção 

industrializada são a pré-fabricação e montagem, o processo permite trabalhar uma obra limpa. A 

matéria-prima utilizada, a técnica de fabricação, suas características e o acabamento, passam por 

controles de qualidade rigorosos, reduzindo assim, significativamente a mão-de-obra, 

proporcionando agilidade construtiva e maior controle de desperdícios de material e da qualidade 
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do produto final, gerando uma solução eficiente e com menor custo. Apresenta, também, ótima 

resistência a incêndio. Permite-se a montagem de edificações para diversos tipos de usos, tais 

como: residências, escritórios, hospitais, escolas e edifícios.  

A aplicação desse sistema admite a redução de custo através da otimização do tempo de 

fabricação e montagem da estrutura, pois disponibiliza a execução de diversas etapas 

concomitantemente, por exemplo, enquanto as fundações são executadas no canteiro de obra, os 

painéis das paredes são confeccionados em fábrica. Outra característica essencial ao sistema é a 

diminuição do carregamento na fundação, possibilitando um barateamento desta etapa devido ao 

baixo peso da estrutura metálica. Por ser composta por elementos que recebem total 

parametrização e customização dos produtos com as reais necessidades do usuário, o LSF possui 

melhor habitabilidade se comparados aos sistemas convencionais.  

Conforme o CBCA (2006), a necessidade de um projeto detalhado para montagem do LSF é 

fator facilitador da auditoria na obra, através do acompanhamento arquitetônico, que permite 

verificar o cronograma físico-financeiro e a perfeita execução estrutural do sistema. A preparação 

do mercado nacional para a chegada do sistema construtivo passa, necessariamente, por três 

vertentes de desenvolvimento, são elas: a cadeia produtiva, o agente financiador e a 

normatização. A cadeia produtiva é formada por todas as empresas que possuem produtos que 

são aplicados, direta ou indiretamente, na construção do Steel Framing, por exemplo, perfil de 

aço, fechamento interno e externo, parafusos, isolamento térmico e acústico, revestimento 

externo, esquadrias, instalações e acabamentos. Para o desenvolvimento de mecanismos 

adequados para regulamentar o financiamento de construções em LSF, o CBCA teve um papel de 

fundamental importância nesse processo. Para que seja possível explorar o potencial do LSF como 

um sistema construtivo industrializado, é importante que o projetista domine a tecnologia e 

incorpore ao projeto arquitetônico as ferramentas indispensáveis ao processo de industrialização 

da construção  

O sistema LSF não deve ser visto e/ou comparado com construções populares, uma vez que 

nestas construções, podem ser feitas posteriores modificações pelo usuário, dispondo de menos 

recursos sem a necessidade de uma mão de obra especializada. As edificações executadas em LSF 

exigem que os recursos e materiais estejam disponíveis em todas as fases da obra, não havendo 

interrupções em nenhuma etapa e total garantia do cumprimento exato do planejamento. Este 

tipo de sistema demanda que o proprietário possua maior poder aquisitivo. 

2.1.2 Etapas Construtivas 

O steel frame fundamenta-se em um sistema construtivo racional disposto por perfis leves 

de aço galvanizado, que formam paredes estruturais e não-estruturais depois de receber os 

painéis de fechamento. Os painéis são constituídos por perfis metálicos (montantes, guias, 

cantoneiras, chapas e fitas metálicas), de modo a se transformar em uma espécie de esqueleto 

que se torna a estrutura da edificação. 
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2.1.3 Vantagens do Sistema 

Tratando-se de um processo construtivo com elevado nível de industrialização, o Light 

Steel Frame – Estrutura de Aço Leve – é comumente escolhido em vários países do mundo por 

apresentar inúmeras vantagens: 

 Redução dos prazos de construção: possibilidade de se trabalhar em diversas

frentes de serviços simultaneamente, diminuição de formas e escoramentos e o

fato da montagem da estrutura não ser afetada pela ocorrência de chuvas;

 Redução do custo da fundação: devido ao reduzido peso da construção e a

uniformidade da distribuição dos esforços através de paredes leves e portáteis;

 Melhoria no desempenho acústico e térmico: por meio da instalação da lã de rocha

e lã de vidro entre as paredes e forro. Devido a esta característica custos de energia

para o aquecimento ou refrigeração do imóvel diminuirão;

 Facilidade e baixo custo na manutenção de instalações: hidráulica, elétrica, ar

condicionado, gás, etc. Caso ocorra necessidade de intervenções em algum dos

sistemas a praticidade com que se executa o serviço é muito grande sem gerar

sujeira e barulho;

 Custos diretos e indiretos menores: prazos reduzidos e inexistência de perdas ou

insignificantes;

2.1.5 Desvantagens 

 Barreira cultural: comodismo por parte de construtores e consumidores impede a

aceitação de novas tecnologias;

 Falta de visão sistêmica dos construtores: o potencial de racionalização oferecido

pelo sistema não é totalmente explorado;

 Uso de diferentes placas para o fechamento: na execução deve-se estar atento para

não utilizar as placas de gesso recomendadas para áreas secas em áreas molháveis;

 Falta de conhecimento técnico: na elaboração de projetos e treinamento de

profissionais para execução do sistema;

 Fatores climáticos: o não conhecimento do sistema construtivo leva as pessoas a

pensarem que uso da técnica não é adaptado a todas às regiões – quentes ou frias.

3 RESULTADOS E ANALISES 

Temos como previsões futuras de resultados a partir de pesquisas de campo, por meio de 
60 questionários aplicados a profissionais da área (30 arquitetos e 30 engenheiros) atuantes no 
mercado. A entrevista compreenderá a reflexão sobre conhecimento e aplicação do sistema 
construtivo, e apontará os obstáculos e possíveis viabilidades para implementação da técnica 
construtiva do steel framing. Para um melhor detalhamento, os dados serão divididos em dois 
grupos o dos arquitetos e o de engenheiros. 
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4 CONCLUSÃO

O avanço na tecnologia dos materiais irá proporcionar maior busca por soluções mais 
resistentes, otimizadas, com menor utilização de insumos. A escolha por estudar o sistema Light 
Steel Framing para construções residenciais se deve ao fato da necessidade em incluir um tipo de 
sistema que seja eficiente durante e após a execução da obra, atendendo aos requisitos como 
durabilidade, racionalização e sustentabilidade. O LSF é caracterizado por sua típica 
industrialização, agilidade, versatilidade, leveza, praticidade, qualidades essenciais para se 
construir bem. Percebeu-se que no mercado de Palmas há carência nesse aspecto, e o emprego do 
LSF seria uma alternativa para supri-las.  

Acredita-se que os objetivos deste trabalho tenham sido almejados. A revisão bibliográfica 
solidificou os conhecimentos referentes ao tema, contemplando maior compreensão sobre as 
etapas construtivas, aplicação do sistema e suas potencialidades construtivas: melhor 
desempenho térmico e acústico, redução de custo na fundação, imunidade ao ataque de insetos, 
precisão construtiva (milimétrica), alta durabilidade dos materiais, rapidez, menor impacto 
ambiental (sustentabilidade) entre outros, focando a construção de residências. Também foram 
ampliados de forma significativa os conhecimentos referentes aos reais obstáculos para 
implantação do sistema. Contudo, as potencialidades do sistema poderão se mostrar fortes, a 
partir de maiores esclarecimentos destas vantagens aos profissionais e posteriormente aos 
clientes, tornando o steel frame uma ótima opção construtiva no mercado. A forte barreira 
cultural em relação ao uso do aço na construção residencial pode ser vencida se as empresas que 
trabalham com o sistema mostrarem iniciativa, com oferecimento de cursos que qualifique os 
profissionais responsáveis pela criação de projetos, além da capacitação de mão de obra. Após 
esses treinamentos há possibilidade de surgir maior interesse dos profissionais em apresentar o 
steel framing como alternativa de construção aos seus clientes. Vale ressaltar que, 
especificamente na área residencial, a construção industrializada se mostra uma opção muito mais 
rápida e competitiva para satisfazer as exigências do residencial de médio e alto padrão. 
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RESUMO 

O  objetivo geral deste trabalho é apresentar uma das 
vertentes de aplicação da logística reversa dos 
resíduos sólidos da Construção Civil no mercado 
atual. Por meio de objetivos específicos como: 
analisar a aplicação da logística reversa em uma 
empresa de produção de blocos de concreto, mapear 
o processo e averiguar a sua produção. A pesquisa
justifica-se pela forte influência que a Construção civil
agrega no setor sócio econômico de um país,
simultaneamente a este processo também gera
consideráveis números de resíduos, os quais não

possuem uma gestão adequada, tornando – se uma 
etapa do setor incompatibilizada. Portanto, a logística 
reversa aplicada na produção de blocos de Concreto é 
uma forma de sustentabilizar um dos segmentos da 
Construção Civil. O estudo está estruturado 
metodologicamente em: revisão bibliográfica; 
pesquisa aplicada; abordagem qualitativa e descritiva. 
Os principais resultados apontam que a logística 
reversa é aplicada em uma parte da produção da 
empresa analisada, na qual já é um diferencial não só 
para mercado como também ao meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE:  Agregado, blocos de vedação, logística reversa, reciclagem. 

REVERSE LOGISTICS APPLIED IN CONCRETE BLOCK PRODUCTION: ANALYSIS 
AND MAPPING THE PROCESS 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to present one of the 
application aspects of reverse logistics of solid waste 
Construction on the current market. Through specific 
goals as: to analyze the application of reverse logistics 
in a concrete block production company, map the 
process and ascertain its production. The research is 
justified by the strong influence that civil construction 
aggregates in the socio economic sector of a country, 
while this process also generates considerable waste 
of numbers, which do not have adequate 

management, making - is a step in incompatibilizada 
sector. Therefore, reverse logistics applied in the 
production of concrete blocks is a form of 
sustentabilizar of the segments of Construction. The 
study is methodologically structured in: literature 
review; applied research; qualitative and descriptive 
approach. The main results show that reverse 
logistics is applied in one part of the analyzed 
company's production, which is already a difference 
not only to market but also to the environment. 

KEY-WORDS:  aggregates, sealing blocks, reverse logistics, recycling. 
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1   INTRODUÇÃO 
O setor de infra e superestrutura para a comodidade e convivência em sociedade atual, a 

Construção Civil, é caracterizada pela sua forte influência no setor sócio econômico de um país, 

geração de empregos, acessibilidade de moradias para o conforto da população, entre outros. De 

todas essas intervenções surge a necessidade de modificar o meio físico em que se vive, no qual o 

ser humano está necessitando cada vez mais do setor construtivo, fazendo com que este seja a 

atividade industrial que mais depreda o meio ambiente através da extração de recursos naturais 

para a fabricação de seus produtos (MEDEIROS, Andreza; SANTOS, kelly; et.al, 2014).   

Está cadeia produtiva consume cerca de 14% a 50% dos recursos extraídos do 

planeta (JONH, 2000). Simultaneamente a este processo também gera consideráveis números de 

resíduos, os quais não possuem uma gestão adequada, tornando – se uma etapa do setor 

incompatibilizada, isto é, sem racionalização com o meio ambiente, custo/benefício e também 

com a sociedade. 

Em meio a todo este cenário, há uma série de legislações embasada nesta questão 

ambiental como: a Resolução 307 do CONAMA (2002) que estabelece critérios para correta 

segregação, classificação e destinação; Normas Técnicas como a 15.115/04 – Agregados reciclados 

de resíduos sólidos da construção: Procedimentos; NBR 15113/04 Resíduos sólidos da construção 

civil e resíduos inertes: aterros, diretrizes para projeto, implantação e operação; NBR 13463/95 

Coleta de resíduos sólidos. E, a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) que 

prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos 

de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e 

da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 

reaproveitado). Ou seja, fatores que são considerados no processo de logística reversa. 

Com uma legislação ambiental cada vez mais rígida e uma busca pelo destaque em 

um mercado competitivo, é que as empresas do setor construtivo estão aos poucos aderindo às 

práticas que as tornam legalizadas para funcionamento adequado, como também, atuam como 

diferenciais e assim acabam aderindo a uma margem maior de consumidores compromissados 

com o futuro do meio ambiente. Uma dessas práticas é a logística reversa, a qual seu processo 

tem sido relevante não só para a empresa geradora dos resíduos, como para os consumidores de 

seus produtos e também para o meio ambiente que era o principal prejudicado anteriormente a 

aplicação deste ciclo.  

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é apresentar uma das vertentes 

de aplicação da logística reversa dos resíduos sólidos da Construção Civil no mercado atual. Por 

meio de objetivos específicos como: analisar a aplicação da logística reversa em uma empresa de 

produção de blocos de concreto, mapear o processo e averiguar a sua produção.  

2   REFERÊNCIAL TEÓRICO

2561



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2.1  Política nacional de resíduos sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, é regida pela Lei Federal nº 12.305/10, que 

institui a reutilização e tratamento dos resíduos tendo uma destinação final ambientalmente 

adequada, proporcionando a redução do uso dos recursos naturais na produção de novos 

produtos, e também atribui a responsabilidade do gerador de resíduos (fabricantes, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e cidadãos) pelo seu destino adequado. O objetivo desta legislação é 

elaborar hábitos de consumo sustentável por meio de medidas como: prevenir a geração de 

resíduos, proporcionar o aumento da prática dos 3R´s (reuso, reaproveito e reciclagem) dos 

resíduos sólidos, aumentar a produção de materiais alternativos minimizando assim os impactos 

ambientais, como também incentivar a aplicação da logística reversa.   

2.2 Logística reversa 

A logística reversa trata do processo de planejamento, implantação e controle da 

eficiência, do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, produtos acabados 

e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito 

de recapturar valor ou adequar o seu destino. A aplicabilidade da logística reversa é apontada por 

meios como a sustentabilidade, que é um assunto em voga nos dias atuais, de acordo com 

Rodrigues et al:  

“Volume de resíduos sólidos que vem aumentando significativamente, as matérias-primas 

que se tornam menos abundante e a crescente conscientização da população quanto à 

preservação do meio ambiente e o desperdício, são alguns desses fatores que impulsionam a 

Logística Reversa.” (RODRIGUES et al, 2002). 

A presença da legislação que rege todo o procedimento legal da logística reversa é 

relevante para que este conceito seja aplicado, visto que antes os resíduos não tinham um destino 

correto, etapa de responsabilidade do gerador. “A ideia de que a cadeia industrial de produtos 

que, de certa forma, agridem o ambiente, deva se responsabilizar pelo que acontece com os 

mesmos após o seu uso original” (LEITE, 1998, apud CAMPOS E MACEDO, 2013). 

2.3 Agregados reciclados 

A reciclagem na Construção Civil é uma das formas de minimizar o impacto na 

natureza, podendo-se reaproveitar grande percentual de materiais de construção que foram/são 

descartados, nos quais destacam-se o resíduo de construção de demolição (RCD) em que dentro 

de suas reutilizações, pode-se obter-se agregados reciclados.  

O reaproveitamento desse material é 50% mais barato e o consumo de energia é 80% 

menor, segundo estudos realizados pela Escola Politécnica da USP. Corroborando-se com a 

afirmação dos pesquisadores Bicca (2000), Leite (2001), Levy (2001), Lima (1999), dentre outros, 

que “utilizaram esses resíduos e constataram a necessidade de investigações para serem 

empregados nos diversos ramos da construção civil”. 
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A caracterização dos agregados reciclados realizada por meio de resultados dos ensaios é 

de grande importância para conhecer suas propriedades, visto que influenciam diretamente nas 

características do concreto.  “Os agregados contribuem com cerca de 80% do peso e 20% do custo 

do concreto” (BAUER, 2002, apud OLIVEIRA; SILVESTRE, 2012, p. 03). 

Os agregados reciclados são mais porosos que os agregados naturais, “A porosidade dos 

agregados de RCD, reciclados, influencia a massa especifica aparente e pode ser determinada pela 

absorção de água, que é a massa de água que acessa os poros permeáveis no período de 24 

horas.” (ASTM, 1993, apud Angulo, 2005 p. 118), influenciando diretamente na relação a/c, que 

por sua vez afeta a resistência do concreto, pois quanto maior a relação a/c menor será a sua 

resistência.  

2.4  Blocos de concreto com resíduos

Apresenta-se a seguir os resultados de estudos anteriores que fizeram uso da aplicação de 

resíduos nas confecções de blocos de concreto. No qual pode-se analisar que a viabilidade técnica 

desses materiais é possível.  

Em um estudo realizado no Estado de Goiás, cujo objetivo foi confeccionar blocos de 

concreto para vedação a partir de agregados de resíduos de gesso e concreto os resultados 

demonstraram que os blocos confeccionados com esses agregados, apresentaram 

comportamento satisfatório para uso não estrutural e boa aparência. (CASTRO, Raquel; FERREIRA, 

Régis).  

Em um estudo do reaproveitamento de resíduos de construção em concretos empregados 

na fabricação de blocos pode-se constatar que os resultados dos ensaios de resistência à 

compressão dos corpos-de-prova cilíndricos mostraram que é possível substituir parcialmente os 

agregados naturais pelos reciclados de RCD na fabricação de concretos; a absorção de água dos 

blocos de concreto e dos corpos-de-prova aumenta de acordo com a incorporação crescente de 

agregados reciclados de RCD, mas ambas atendem os limites da norma brasileira para todas as 

dosagens estudadas; os resultados dos ensaios de resistência à compressão dos blocos 

comprovam a viabilidade técnica do produto para utilização como elemento de alvenaria dentro 

do setor da construção civil. (Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, vol. 5. São Paulo, 2012).   

Aspectos qualitativos da fabricação de blocos de concreto utilizando resíduos de areia de 

fundição apresentam que os blocos fabricados utilizando-se de resíduos de areia de fundição 

apresentaram uma ligeira, porém maior, absorção de umidade (3,03% e 4,08%) frente àqueles 

fabricados com areia natural (2,06%). Dentre os resíduos utilizados, aquele constituído por areia 

de sílica cuja cura é proporcionada por um processo químico (utiliza resina e catalisador) foi o que 

apresentou maior absorção de umidade. (SILVA, Christian; JUNIOR, Luiz, 2011). 

2.5  Blocos de concreto: requisitos da norma

A norma brasileira NBR 6136: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - 
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Requisitos classificam os blocos de concreto de acordo com sua função e uso: classe A – 

Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo; 

classe B – Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo; 

classe C – Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo; 

classe D – Sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acimam do nível do solo.  

Os blocos devem atender aos requisitos físicos mecânicos estabelecidos na norma, 

na qual é abordado: limites de resistência, absorção e retração linear por secagem de acordo com 

sua classificação como apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 1: Requisitos para resistência característica a compressão, absorção e retração. NBR 6136 - Blocos 
vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos. 

CLASSE Resistência Características 
(fbk) MPA 

Absorção média em % Retração* 
% 

A ≥ 6,0 Agregado 
Normal 

Agregado 
Leve 

≤ 0,065 % 
B ≥ 4,0 

≤ 10,0% 
≤ 13,0% 
(média) 
≤ 16,0% 

(Individual) 

C ≥ 3,0 
D ≥ 2,0 

* Facultativ

3  METODOLOGIA

De acordo com sua natureza, este estudo classifica-se como pesquisa aplicada, objetivando 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos por meio 

de uma abordagem qualitativa considerando que não pode ser traduzido em números sendo o 

ambiente natural a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem.

O procedimento técnico é por meio de pesquisa bibliográfica, elaborada a parti de material 

já publicado e estudo de caso por meio de visitas in loco. Classifica-se também por meio de análise 

de conteúdo que é essencial para alcançar os objetivos específicos e por consequente o geral. A 

pesquisa é desenvolvida por meio das seguintes etapas e respectiva ordem: I- Revisão 

Bibliográfica; II- Visita In loco; III- Análise de Conteúdo; IV- Abordagem qualitativa, V- Descritiva.  

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
4.1 Caracterização da usina

A empresa analisada para este estudo de aplicação da logística reversa atua na produção 

de blocos, pisos e telhas, atendendo o mercado da construção civil de toda Natal/RN e região 
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metropolitana. Localizada no município de Parnamirim, ocupa uma área de cerca de treze mil 

metros quadrados com um quadro funcional de setenta funcionários. 

A produção diária de blocos é de dois mil placas, o que resulta em torno de oito a dezesseis 

mil peças, variando de acordo com suas dimensões e com a demanda dos consumidores. 

Semanalmente é realizada uma análise da curva granulométrica dos agregados que fazem parte da 

constituição desses blocos. Os agregados reciclados são reutilizados na produção de blocos de 

vedação, nos demais, (blocos estruturais, pisos Intertravados, pisos filtrantes, entre outros) esse 

material não é utilizado devido à alta resistência a compressão e a esforços mecânicos que devem 

possuir.    

4.2 Mapeamento

O processo de logística reversa é iniciado a partir da geração de avaria na produção dos 

materiais de atuação da empresa, no qual é retornado ao ciclo e moído para ser reinserido no 

traço de blocos de vedação. Não há caso de devolução dos blocos pelos consumidores por motivo 

de defeitos na sua formação, visto que no ato da entrega, o responsável pela sua execução faz a 

vistoria dos blocos presentes nos palhetes, nos quais foram realizados ensaios de resistência a 

compressão em suas amostras e assegurado as especificações dos consumidores. Ressalta-se que 

os blocos de vedação, os quais são formados por agregados reciclados possuem uma resistência 

de dois Mpa. O mapeamento analisado é demostrado na figura abaixo:  

Figura 1. Mapeamento da Logística reversa na empresa analisada. Dados da pesquisa, 2015. 
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5  CONCLUSÃO 
O objetivo geral deste estudo foi apresentar uma das vertentes de aplicação da logística 

reversa dos resíduos sólidos da Construção Civil no mercado atual. Por meio de objetivos 

específicos como: analisar a aplicação da logística reversa em uma empresa de produção de blocos 

de concreto, mapear o processo e averiguar a sua produção. 

No primeiro objetivo específico, a análise da aplicação da logística reversa foi realizada por 

meio de visitas in loco, no qual foi possível conhecer todo o processo e identificar onde estava 

sendo aplicado este conceito. O segundo objetivo específico, foi mapear o processo de acordo 

com a análise realizada, no qual resultou no fluxograma apresentado. E o terceiro, foi averiguar a 

produção que é em torno de oito a dezesseis mil peças por dia, sendo este o total para todos os 

tipos de blocos e pisos, em que o processo de logística reversa só é aplicado na produção de 

blocos de vedação.  

Diante do exposto, conclui-se que a empresa analisada para este estudo aplica a logística 

reversa em uma parte de sua produção, na qual já é um diferencial não só para mercado como 

também ao meio ambiente, visto que reduz o número de resíduos em seu pátio de produção, o 

que facilita o processo para quem trabalha neste entorno; reduz o número de compra de 

agregados convencionais, como também, o gasto energético utilizado na extração da matéria – 

prima destes; reduz o gasto com o aluguel de caçambas e destinação a usina de reciclagem e 

cumpre com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ao destinar corretamente  esses resíduos.  

É oportuno ressaltar, que a próxima etapa da pesquisa é analisar a possibilidade de 

aplicação dos agregados reciclados produzidos mediante o processo interno de logística reversa na 

empresa em pisos intertravados para calçadas. Promover uma substituição que não interfira nos 

seus requisitos de resistência a compressão e a esforços mecânicos, como também na absorção 

média dos agregados, os quais serão almejados por meio de análises e ensaios.  

Aspectos qualitativos da fabricação de blocos de concreto utilizando resíduos de areia de fundição.
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RESUMO 

O presente artigo abordará sobre os impactos 
ambientais negativos causados pelas indústrias de 
cimento, visando o desenvolvimento de um 
aglomerante que não contribua para a degradação 
ambiental. A confecção de um cimento químico 
com enfoque na sustentabilidade pode ser a 
solução para a diminuição dos prejuízos causados 
por essas fábricas. O presente trabalho, embora 

obtendo resultados um pouco abaixo do 
encontrado no concreto convencional, apresentou 
uma das várias vias possíveis de atingir esse 
objetivo, porém se fazendo necessário um estudo 
mais aprofundado sobre o processo químico 
envolvido nas reações e seu balanço 
estequiométrico. 

ECO CEMENT – CONCRETE CHEMICAL USE IN CONCRETE PRODUCTION 

ABSTRACT

This article will focus on the negative environmental 

impacts of cement industries, to develop a binder 

that does not contribute to environmental 

degradation. The making of a chemical cement with 

a focus on sustainability may be the solution to 

reducing the damage caused by these factories. This 

work, although getting results slightly lower than 

found in conventional concrete, presented one of 

several possible ways to achieve this goal, however 

and it is necessary a more detailed study of the 

chemical process involved in the reactions and 

stoichiometric its balance sheet.

PALAVRAS-CHAVE: Eco cimento, cimento químico, concreto, sustentabilidade. 

KEYWORDS: Eco-cement, cement chemical, concret, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dados recentes apresentam o cimento como um dos produtos de maior escala no consumo 

mundial e a cada novo ano os resultados dos anos anteriores são superados. O Brasil se encontra 

na 4ª posição no ranking mundial de consumo de cimento com grande probabilidade de uma 

possível ultrapassagem, assumindo assim a 3ª posição atualmente pertencente aos Estados Unidos. 

No que se refere a sua posição na América Latina, o Brasil ocupa lugar de destaque na 1ª posição 

em produção e consumo.  

O estado do Rio Grande do Norte, situado na região Nordeste do Brasil, concluiu o ano de 

2012 com um recorde histórico na produção e no consumo de cimento, além da possibilidade de 

instalação de novas fábricas na região. Esse quadro configura crescimento econômico, novas 

oportunidades de negócios e geração de renda. Em contrapartida, a produção de cimento consome 

uma enorme quantidade de energia e recursos naturais; emite poeiras e outros poluentes; afeta 

vasta extensão de terreno durante a fase de exploração das matérias primas; além de gerar mais de 

3% dos gases, que contribuem para o efeito de estufa. Em síntese, um dos produtos de maior 

consumo mundial é também um dos maiores poluentes do meio ambiente em seu processo 

produtivo. 

De acordo com dados do CEMBUREAU, OFICIMEN, SNIC e The Global Cement Report, em

2012 o destaque foi para a crescente produção da Ásia, que hoje detém a produção de mais de dois 

terços de todo cimento produzido no planeta. Como consequência, a China, vem sofrendo com a 

poluição do ar nos últimos anos e a situação agravou-se de maneira tal que chega a ser apocalíptica 

desde o início de 2013. Devido à gravidade desta situação o governo sugeriu, através de um projeto 

de lei, a proibição da concepção de novas fábricas cimenteiras em função do alto poder de poluição 

que estas possuem. 

Diante do atual cenário interno e internacional apresentado, entende-se que há a 

necessidade do desenvolvimento de um cimento que atenda as características exigidas pelas 

normas em vigor e por sua vez não contribua para a degradação ambiental de maneira efetiva. A 

solução para a minimização dos prejuízos causados por essas indústrias pode estar no 

desenvolvimento de um cimento químico com enfoque na sustentabilidade onde seu processo 

produtivo seria basicamente a formação dos compostos cimentícios através de reações químicas 

produzidas pela mistura de fases sólidas e um catalisador. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  A sustentabilidade é um conteúdo presente que visa, entre outros pontos, a busca pela 

qualidade de vida dessa e das demais gerações. De acordo com Garcia (2009) trata-se de uma 

tentativa de unir esforços de desenvolvimento e preservação da natureza de uma forma 

mutuamente benéfica para o bem comum das gerações presentes e futuras do nosso planeta.  
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De acordo com a resolução 307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 

resíduos da construção civil são aqueles derivados de demolições, construções, reformas, entre 

outros, sendo subdivididos em classes. 

O objetivo principal deste artigo tem como propósito avaliar as propriedades de um novo 

aglomerante, denominado ecocimento, reutilização dos materiais utilizados em obras, aumento do 

desempenho da construção, modernização do processo construtivo e evitar o desperdício das 

matérias primas. 

3   METODOLOGIA 

   3.1  Caracterização das matérias primas 

As matérias primas utilizadas foram cimento CP II F32, agregado graúdo, agregado miúdo, 

microssílica, cal e silicato de sódio. Utilizou-se o cimento CP II F 32, cimento Portland Composto 

com Fíler que tem adição de fíler calcário, em teor entre 6 e 10%, normatizado 

pela ABNT NBR 11578:1997 – Cimento Portland Composto, para realização do traço de referência. O 

cimento CP II F 32 caracteriza-se por atingir 32 MPa aos 28 dias de idade. Foi utilizado brita granítica 

de dimensão 6,3 mm, para a confecção do concreto em questão. O material foi lavado e seco antes 

da realização dos ensaios granulométricos de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003, sendo seguido 

este mesmo procedimento antes da concretagem de cada traço. 

 A microssílica ou sílica ativa é o dióxido de silício (SiO2) condensado que se apresenta como 

partículas esféricas, extremamente pequenas (diâmetro médio de aproximadamente 0,1µm) e 

amorfas. A formação da microssílica se dá através de um subproduto resultante do processo de 

obtenção do ferro-silício e do silício metálico, matérias estes utilizados na produção da grande 

maioria dos aços comuns e nas indústrias de alumínio, química, eletrônica entre outras.  

A sílica ativa produz tanto efeitos químicos como físicos na microestrutura do concreto. A 

reação Ca(OH)2-SiO2 envolvendo a sílica ativa é rápida e pouco variável, não sendo necessários 

longos períodos de cura para atingir as resistências desejadas. A reação pozolânica, a uma 

temperatura de 20 ºC, inicia-se por volta do sétimo dia, enquanto para temperaturas mais altas (35 

ºC) a contribuição química já é observada aos dois dias de idade. (DAL MOLIN, 2011). Essa 

microssílica apresenta um índice pozolânico igual a 8,8 Mpa, quando em presença de cal, auxiliando 

no aumento das reações de formação dos compostos cimentícios do cimento químico. 

 O agregado miúdo utilizado foi areia natural da classe quartzosa pertencente a região de 

São Gonçalo do Amarante/ RN. Esse material foi passado na peneira com abertura de 2,4 mm, para 

ser utilizado somente sua fração passante. 

A cal utilizada possui características de uma cal classificada como calcítica. Contribuindo para 

uma melhor reação na formação dos compostos do cimento químico. 
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O Silicato de sódio foi adquirido na Pernambuco química.  O silicato de sódio são soluções 

de sílica (SiO2) e soda (Na2O) em água, obtidas por fusão de areia e barrilha (carbonato de sódio) e 

posterior dissolução do vidro resultante com vapor, em autoclaves. Podem ser produzidos com 

diferentes relações SiO2/Na2O e diferentes teores de água. 

3.2  Confecção das massas 

 3.2.1 Preparação do Concreto com Cimento Portland 

 Para a confecção do concreto foi utilizado um traço calculado para 25 MPa aos 28 dias de 

idade; o traço obtido foi de 1:2,3:3,4: 0,6; que equivale a um percentual de cimento igual a 15% da

massa total a ser confeccionada. A dosagem deste concreto foi realizado segundo Método de 

Dosagem da ABCP, que utiliza a curva de Abrams para a determinação do fator água/cimento. 
Foram confeccionados 6 corpos de prova cilíndricos com dimensões 10 x 5 cm, os mesmo foram 

submetidos a cura úmida por 7 e 28 dias, sendo submetidos ao ensaio de compressão após o 

término de cada um destes períodos, segundo NBR 05739/94 – Ensaios de Compressão de Corpos 

de Prova Cilíndrico de Concreto. 

Tabela 1: Traços de referências do concreto convencional 

3.2.2 Confecção do Eco Concreto

 Para confecção do Eco Cimento seguiu-se a seguinte ordem: a microssílica misturada e ao 

silicato de sódio e dissolvida em parte da água de mistura; a cal foi dissolvida na água restante até 

formar uma mistura homogenia de consistência leitosa, após essa etapa as duas partes foram 

mantidas separadas em recipientes distintos, como apresentado na Tabela 2, manteve-se o 

percentual de 15% de cimento nos três traços realizados, porém variou-se internamente o 

percentual de cada material que compõe o eco cimento, na intenção de se determinar a formulação 

química ideal, ou seja, aquela que mais se aproximar dos resultados obtidos no concreto 

convencional. Para a confecção do Eco Concreto utilizou-se a argamassadeira, a princípio misturou-

se a areia e a brita por 3 minutos após esse tempo adicionou-se as soluções de cal e silicato de sódio 

com microssílica, misturando por mais 5 minutos. Esse procedimento foi utilizado para a confecção 

dos três traços de Eco Concreto utilizados neste trabalho, Tabela 2. 

Traço Cimento Portland-TCP 

Materiais 

Cimento (g) Areia (g) Brita 0 a/c 

Traço 15% - TCP 15 274,7 623,5 933,9 0,6 
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Tabela 2: Traços eco concreto 

      Logo após essa etapa foram produzidos 6 corpos de prova para cada traço de Eco Concreto 

a ser pesquisado. Os corpos de prova foram confeccionados em moldes cilíndricos de 100 mm x 50 

mm segundo NBR 5738/03 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de 

prova. Os mesmos foram desmoldados após 24 horas de conformação; em seguida foram levados 

à cura térmica, em estufa, por 3 dias a 40 ºC. Após este tempo foram retirados da estufa e levados 

à cura úmida por mais 4 e 25 dias, perfazendo um total de 7 e 28 dias de cura.  

Concluído o período de cura, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de 

compressão axial aos 7 e 28 dias para verificação de sua resistência mecânica, segundo a NBR 

5739/02 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, para posterior análise 

e comparação com os resultados obtidos com no ensaio do concreto comum. 

4   RESULTADOS E DISCURSSÕES 

As tabelas 3 e 4 apresentam os resultados obtidos nos ensaios de resistência mecânica do 

concreto confeccionado com cimento Portland e para o Eco Concreto, respectivamente. 

Tabela 3: Resistência a compressão concreto convencional 

Tabela 4: Resistência a compressão eco concreto 

Traço Eco Concreto-TEC 

Materiais 

Microssílica 
(g) 

Cal (g) 
Silicato de 
Sódio (g) 

Areia (g) 
Brita 0 

(g) 
a/c 

1º Traço 15%- TEC 15 54,94 109,88 109,88 623,5 933,9 

0,6 2º Traço 15 %- TEC 15 109,88 109,88 54,94 623,5 933,9 

3º Traço 15%- TEC 15 46,3 138,9 92,6 623,8 943,4 

Traço Cimento Portland- 
TCP 

Resistência (Mpa) 
7 dias 28 dias 

TCP 15 20,50 26,10 

Traço Eco Concreto - TEC 
Resistência (Mpa) 

7 dias 28 dias 

1º TEC 15 11,6 19,93 

2º TEC 15 6,77 9,34 

3º TEC 15 8,66 11,96 
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Com base nos resultados expostos acima observa-se que a resistência a compressão do 

concreto convencional superou todos os valores obtidos para o Eco Concreto. Porém pode observar 

que o Traço 1 do Eco Concreto se aproxima de maneira significativa, aos 28 dias, do valor atingido 

pelo concreto convencional, esse comportamento pode está diretamente ligado a quantidade de 

Alita (C3S) e Belita (C2S) formada durante as reações químicas dos componentes do Eco Cimento, 

que provavelmente não atingiu uma quantidade significativa a ponto de proporcionar uma 

resistência mecânica alta. O que leva a necessidade de um estudo mais aprofundado no que diz 

respeito do balanço estequiométrico das reações químicas estudadas para a formação dos 

compostos do cimento.  

5   CONCLUSÃO 

Diante do exibido antecipadamente pode-se concluir que, a produção de um aglomerante 

por meio de reações químicas embora seja possível, existe a necessidade de aumentar as 

quantidades de reagentes utilizados e reavaliar o balanço estequiométrico das reações, objetivando 

a formação de uma quantidade de Belita (C2S) e Alita (C3S) que sejam suficientes para atingir as 

resistências mecânicas pretendidas.  
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ELETRICIDADE DO APERTO: A UTILIZAÇÃO DE SENSORES PIEZOELÉTRICOS NA 
GERAÇÃO DE ENERGIA 
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RESUMO 

O acesso às tecnologias de geração de energia limpa 

torna-se cada vez mais extensivo e sua busca vem sendo 

feita por inúmeros setores sociais. Diante de tantas 

formas energéticas surge a piezoeletricidade, que 

consiste, substancialmente, na pressão exercida em 

transdutores piezoelétricos e posterior geração de 

energia. Com tal ferramenta, o estudo passou a se 

desenvolver e obter como aplicação direta sua utilização 

no próprio Instituto Federal na cidade de Currais Novos. 

A ideia é a partir de pisos piezoelétricos reter energia 

necessária para mantimento elétrico de parte da 

Instituição. Dessa forma, o IFRN mostra o seu 

compromisso com o futuro inovador, como também a 

preocupação do espaço escolar está inserido nas novas 

dinâmicas de preservação ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: tecnologias, piezoeletricidade, transdutores, geração, energia.

GRIP OF ELECTRICITY: THE USE OF SENSORS PIEZOELETRIC IN POWER GENERATION 

ABSTRACT 

Access to clean energy generation technologies becomes 
ever more extensive and your search is being made by 
numerous social sectors. With so many energy forms 
arises piezoelectricity, which is substantially the pressure 
on piezoelectric transducers and subsequent power 
generation. With such a tool, the study went on to 
develop and get as directly from its use in the same 

Federal Institute in the city of Currais Novos. The idea is 
from piezoelectric floors retain energy to electrical 
keeping the Institution. Thus, the IFRN shows its 
commitment to innovative future, but also the concern 
of school space is housed in the new dynamics of 
environmental preservation.. 

KEY-WORDS: technologies, piezoelectricity, transducers, energy, grocery. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda mundial por energia e a crescente preocupação com a 

preservação do planeta, faz com que empresas, Estados e sociedades busquem cada vez mais 

fontes eficientes e limpas para geração de energia. Nesse contexto, uma dessas fontes que pode 

utilizar o próprio espaço das cidades surge como uma alternativa viável para geração de energia, 

esta é a chamada piezoeletricidade.  

A piezoeletricidade foi descoberta pelos irmãos Pierre e Jacques Currie em 1880 quando ao 

pressionarem alguns materiais fazendo-os deformar, estes geraram uma tensão elétrica, 

comprovando assim uma nova forma de energia. A primeira aplicação prática dizia respeito a um 

sonar feito Paul Langevin durante a primeira Guerra Mundial (SHIGUE et all, 2010). Apesar de suas 

primeiras utilizações terem sido feitas no século XIX, a piezoeletricidade mostra-se bastante atual, 

sendo utilizada em diversos âmbitos e fazendo parte, inclusive, da dinâmica corpórea no que 

tange a ossatura humana. Outras aplicações são na ultrassonografia médica, microfones, 

detectores de ondas em radares ultrassensíveis e também em espectrofotômetros.  

Na natureza encontramos alguns cristais que possuem este comportamento, tais como a 

Turmalina, o Sal de Rochelle e o Quartzo. O princípio fundamental desse meio energético consiste 

na geração de energia elétrica a partir de impacto aplicado nos cristais piezoelétricos, estes, ao 

receberem essa tensão mecânica, tem seu tamanho alterado, e quando a mesma é retirada, ele 

retorna a seu tamanho normal, com isso ocorre uma diferença de potencial em seu corpo e 

consequentemente a geração de corrente elétrica. 

A pesquisa realizada sobre a utilização de sensores piezoelétricos para geração de energia 

consiste em, estudar o funcionamento destes, suas propriedades, seu potencial, e também 

possíveis formas para implantação de sistemas baseados nessa tecnologia de geração energética, 

nesse caso, uma possível implantação dela nos corredores do IFRN – Campus Currais Novos. 

Pesquisas como essa, reforçam a busca por soluções de problemas inerentes ao contexto mundial 

atual, tais estudos assumem um caráter alternativo para resolução da problemática energética. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1  Piezoeletricidade 

Prefixo piezo deriva do grego "piezein", que significa apertar ou pressionar. Então, 

piezoeletricidade é a carga que se acumula em um material sólido (frequentemente cerâmico) em 

resposta a uma tensão mecânica aplicada. 

A piezoeletricidade é uma qualidade especial de alguns cristais que quando comprimidos, 

produzem uma diferença de potencial elétrico entre suas superfícies. Ao contrário, quando se 

aplica uma diferença de potencial elétrico às suas superfícies, eles se contraem ou expandem, 

dependendo da polaridade. Essa diferença de direções quando o material é estimulado ocorre 
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devido o cristal piezoelétrico não possuir um centro de simetria, justamente porque que essa 

propriedade física tem sua origem na anisotropia do cristal.  Um material piezoelétrico tem 

interação eletromecânica entre seu estado mecânico e elétrico. Quando um material piezoelétrico 

é comprimido, ele cria um campo elétrico. (CASIMIRO, 2009) 

2.2  Materiais piezoresistivos 

Materiais piezoresistivos – que possuem a capacidade de variar sua resistência ao serem 

colocados sob esforço mecânico – são utilizados na construção dos sensores de pressão, a 

exemplo do silício. O efeito piezoresistivo é distinto do efeito piezoelétrico , isso é importante 

citar. Os materiais piezoelétricos geram uma tensão quando pressionados ou deformados, em 

contrapartida os piezoresistivos sofrem uma mudança na sua resistência (PATSKO, 2006). 

2.3  Cerâmica Perovskita 

É possível produzir ainda cerâmicas piezoelétricas. Uma das vantagens na fabricação destas 

cerâmicas é a variedade de formas e tamanhos possíveis que tais podem ser feitas. Para conseguir 

o efeito piezoelétrico, elas devem ser feitas com uma estrutura cúbica denominada Perovskita,

que possui uma configuração genérica ABO3, onde A corresponde a cátions divalentes (Pb2+,

Ba2+, Ca2+...), B a cátions divalentes, trivalentes, tetravalentes ou pentavalentes (Nb5+, Mg2+,

Ti4+, Zr4+, La3+...) e O é o oxigênio. (GALASSO, 1969)

   Figura 1: Estrutura de cristal perovskita. 
2.4  Transdutores Piezoelétricos 

Por possuir propriedades piezoelétricas, os transdutores mostram-se capazes de converter 

a energia mecânica em elétrica e ainda realizar a operação contrária quando o efeito piezoelétrico 

é reverso. Dessa forma os transdutores são divididos em aplicações de maneira passiva (sensores) 

e ativa (atuador). Existe também um caso onde o transdutor pode atuar das duas formas, que são 

os ultrassônicos. Simplificadamente, todos os materiais piezoelétricos são transdutores – afinal 

conseguem converter uma energia em outra. (SHACKELFORD, 2008).  
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3 METODOLOGIA 

Como metodologia científica foi adotado um estudo de viabilidade, o qual tinha como 

objetivo verificar a viabilidade da implementação de sensores piezoelétricos em locais específicos 

do campus do IFRN da cidade de Currais Novos para geração de energia elétrica, sendo que, esta 

seria utilizada na própria instituição. 

Seguindo uma lógica inicial, buscando adquirir o máximo de conhecimento sobre o tema 

do projeto, foram feitos diversos estudos sobre geração sustentável de energia, piezoeletricidade 

e consumo energético. Estes estudos prosseguem durante toda a realização do projeto, visando 

uma melhor realização do mesmo. Tal conhecimento adquirido serve como base para toda 

produção do projeto. 

Após estudados separadamente, todo material, conhecimentos e técnicas foram testados 

na prática, em aplicações laboratoriais e virtuais. Para os testes laboratoriais foram utilizados a 

própria estrutura da instituição – envolvendo laboratórios de eletrônica e manutenção. Já para os 

testes virtuais utilizou-se softwares virtualizadores de desenho arquitetônico, SketchUp e 

AutoCAD, além do virtualizador de circuitos, o Osdam. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente foram feitos teste para verificar a geração de eletricidade dos transdutores 

piezoelétricos, no primeiro o transdutor foi ligado diretamente a um diodo emissor de luz (LED), 

Figura 2. Já no teste seguinte, os transdutores foram ligados a um diodo (que serviria para que a 

corrente fluir em um só sentido) e um capacitor (para armazenar a energia produzida), ao 

conectar estes componentes e formar o circuito, um multímetro foi utilizado para medir a 

voltagem que chegara no capacitor, valendo a ressalva que tal circuito seria utilizado apenas para 

teste, para um implementação futura do projeto novos circuitos teriam de ser pesquisados. Com 

as medições, notou-se que à medida que o transdutor piezoeletrico era comprimido a voltagem 

aumentava, essa em seu pico chegando a 4 volts. Seguidamente foi anexado ao circuito um LED, 

um resistor limitador de corrente e um switch ao circuito, o que se observou foi que ao imprensar 

o transdutor piezoeletrico a energia era armazenada no capacitor e quando apertávamos no

switch o LED era aceso, mas esse não passava muito tempo aceso graças a baixa capacidade de

armazenamento do capacitor e também a quantidade de energia gerada.
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Figura 2: LED aceso no primeiro teste. 

Figura 3: Circuito utilizados para testes. 

Vale mencionar que o cristal piezoelétrico fornece uma corrente alternada que necessita 

ser convertida em corrente contínua para sua utilização - seja uso imediato ou armazenamento. 

Passar por um retificador de onda completa (Figura 4) ou, ainda, um dobrador de tensão configura 

o próximo passo.  Após a colocação dos sensores piezoeletricos em série – gerando cada um em

torno de 4v de pico – e posterior arrumação dos mesmos, a tensão final gerada por cada fileira

composta por quatro sensores gira em torno de 16v. A utilização de tal capacitor diminui o ripple

de tensão gerada pelos cristais piezoelétricos. Ainda convém citar que a organização dos sensores

dependerá da quantidade de corrente e tensão desejada. Os sensores serão configurados através

de ligação mista, já que quando se quer aumentar a tensão eleva-se a quantidade de sensores por

fileira e para aumentar capacidade de corrente adiciona-se um número maior de fileiras, seguindo

o esquema indicado na Figura 5. Essas informações têm grande importância para a sequência do

projeto, como, por exemplo, na idealização de um protótipo.
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Figura 4: Circuito retificador de onda completa. 

Figura 5: Esquema para organização dos cristais piezoelétricos.

Os dados obtidos em cada sequência de teste e os conhecimentos adquiridos, à respeito da 

utilização de cristais piezoelétricos para geração de energia, foram comparados, e um perfil da 

tecnologia foi montado. A partir disso, um esquema de protótipo foi idealizado (Figuras 6, 7 e 8), 

este desenvolvido virtualmente, no software SketchUp, e as informações anteriores serviram 

como idealizadores para o mesmo, a partir delas, projeções foram feitas. O protótipo seria uma 

espécie de piso piezoelétrico, sendo que este ocuparia uma área de 784 cm². 
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 Figura 6: Planta da superfície superior da tábua de base. 

Figura 7: Parte superior do protótipo em 3 dimensões. 

2580



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 
XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

 Figura 8: Representação em 3D da tábua de base do protótipo. 

Após a idealização esquemática do protótipo, foi iniciada uma nova discussão, essa, sobre 

possíveis aplicações para tal. Uma aplicação possível, seria a utilização do piso piezoelétrico para 

geração de energia a ser utilizada na iluminação de ambientes, salas, corredores, etc. Com as 

informações tidas, sobre o protótipo e as propriedades dos cristais piezoelétricos, chegou-se a 

uma conclusão, a cada 2 m² de espaço, para que esse gerasse energia suficiente para, por 

exemplo, iluminar um corredor com de 6 a 10 lâmpadas em que o piso tenha sido instalado, e que 

essa não poderia ser implantada como fonte única de energia, mas como fonte alternativa e 

auxiliadora à rede elétrica comum. Outro fator que poderia auxiliar nesse processo, seria a 

utilização de lâmpadas de LED, no local abastecido pelos transdutores piezoelétricos. Essas 

lâmpadas representam uma economia no consumo de energia elétrica em relação a lâmpadas 

fluorescentes, mais comumente usadas, de potência equivalente. Assim, a energia produzida seria 

melhor aproveitada. Outra possível aplicação, seria a utilização do piso para o carregamento de 

baterias, e essas podendo serem usadas para os mais diversos fins. Uma problemática que essa 

finalidade enfrentaria, diz respeito a baixa capacidade de armazenamento das baterias 

encontradas no mercado, assim fazendo necessário o uso de bancos de baterias, sendo esses 

inviáveis em alguns casos, dependendo da aplicação. 

5 CONCLUSÃO 

Com a pesquisa, foi concluído que a utilização de energia piezoelétrica no Campus traria 

diversos benefícios. O primeiro está ligado à redução do consumo da energia proveniente da rede 

comum de energia, que seria um avanço significativo para a Instituição, sendo os valores 

investidos compensados em médio prazo.  Paralelo a isso ocorreria, ainda, uma modernização 

institucional no que se tange à utilização de fontes energéticas limpas e sustentáveis, havendo 
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também incentivos fundamentais em pesquisas de novas tecnologias de geração de energia, 

aumentando o poder de inovação e compromisso ambiental da Instituição. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar os 
conceitos de gestão e planejamento da logística 
em grandes e megaeventos, assim como estudar as 
políticas de gestão de estoques adotadas pelos 
promotores de eventos. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo bibliográfico-exploratório-analítico, que 
utilizou dos procedimentos de caráter qualitativo. 
Os dados foram retirados de duas fontes: estudo 
bibliográfico sobre a área de eventos e gestão de 
estoques e entrevistas com pessoas ligadas ao 
ramo de atividade. Foram utilizadas fontes 

secundárias e primárias para a realização do 
estudo. Os resultados estão caracterizados por 
análises divididas em três partes: análise dos 
conceitos de gestão e planejamento nos grandes e 
megaeventos, a gestão de estoques adotada pelos 
organizadores de grandes e megaeventos e as 
principais dificuldades encontradas para a 
efetivação dos eventos. Os resultados obtidos 
foram analisados e se observou que deve existir 
uma ligação entre as áreas de gestão, comunicação 
e turismo. 

ORGANIZATION OF LARGE AND MEGA EVENTS 

This work aims to analyze the concepts of 
management and logistics planning in large and mega 
events, as well as studying inventory management 
policies adopted by the promoters. It is a survey of 
bibliographic and exploratory-type analytical, which 
used the qualitative procedures. Data were taken 
from three sources: bibliographical study on area 
events and inventory management, interviews with 
people connected to the branch of activity. 
Secondary and primary sources were used for the 

study. The results are characterized by analysis 
divided into three parts: analysis of the concepts of 
management and planning in large and mega events, 
inventory management adopted by the major 
organizers and mega events and the main difficulties 
encountered in the realization of events. The results 
were analyzed and it was observed that there must 
be a link between the areas of management, 
communication and tourism.

KEY-WORDS: Events, Logistics, Inventory Management 

PALAVRAS-CHAVE: Eventos, Logística, Gestão de Estoques.
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1   INTRODUÇÃO

Em um mundo informatizado, o evento assume um papel fundamental quanto à integração 

e ao ajuntamento de um público-alvo, ao debate de ideias, à promoção empresarial - seja com fins 

lucrativos ou não - e a tantos outros segmentos que o engloba e o constitui. 

Os eventos podem ser vistos como sendo algo extraordinário e especial aos olhos 

humanos, visto que a sociedade foi educada num sentido restrito quanto aos assuntos culturais e 

empresariais, segmentos que comumente utilizam o termo “evento” para suas festividades, como 

uma apresentação de teatro clássico, concertos, workshop, videoconferência, feiras literárias, 

dentre outros. 

Entrementes, para a culminância de um evento seja este qual for, de qualquer esfera, dos 

mais diversos fins, e dos mais diversificados segmentos, é indispensável um planejamento e um 

controle logístico, que será responsável por todo o desencadeamento das operações e, 

consequentemente, a efetivação dos objetivos traçados. Além do enlace das áreas de Gestão, 

Turismo e Comunicação. Para Ferreira (2009), organizar um evento é uma tarefa complexa e que 

envolve grandes responsabilidades, em geral, é programado em todos os seus mínimos detalhes 

pelos organizadores. É planejado, em suma, para atrair a atenção e despertar o interesse do 

público. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como finalidade principal o estudo aplicado e 

analítico dos conceitos de gestão e planejamento da Logística em grandes e megaeventos. Além 

do estudo de execução da gestão de estoques utilizados pelas empresas organizadoras de 

eventos, pretendendo apontar as principais dificuldades, estratégias utilizadas e a presença ou 

ausência de um plano organizacional. 

A motivação maior desse artigo é a falta de estudo aprofundado sobre o tema de gestão de 

estoques na área de grandes e megaeventos. Há uma lacuna na literatura que deve ser 

preenchida. Esse trabalho urge dessa necessidade, é um assunto ainda incipiente na literatura 

especializada, merecendo total atenção e estudo. 

2   REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Maia e Oliveira (2009), o referencial teórico tem como finalidade revisar a 

produção acadêmica da área, explicitando as opções teóricas de um diálogo crítico com as outras 

visões e concepções. 

O presente referencial é dividido em três partes: Eventos, Logística e Gestão de Estoques. 
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2.1 Eventos 

Segundo Tenan (2002), evento é um acontecimento que não é rotineiro no cotidiano das 

pessoas; fato que desperta a atenção. Para a autora, o evento possui certas singularidades, 

características próprias, como exclusividade, se for continuamente repetido deixa de ser evento; 

pessoas, sem pessoas não é possível sua realização; interesses em comuns, a culminância do 

evento está diretamente ligada ao seu público. 

Quanto à sua classificação, evento, de acordo com Tenan (2002), pode ser dividido em 

diversas categorias, como segue a tabela abaixo: 

Tabela 1- Classificação dos tipos de eventos 

CLASSIFICAÇÃO 

Frequência Permanentes; esporádicos; únicos; de oportunidade. 

Localização Fixos ou itinerante 

Forma de participação Adesão ou determinação 

Alcance do público De massa ou nicho 

Dimensão De grande, médio ou pequeno porte. 

Objetivo Científicos; educacionais; sociais; institucionais; comerciais ou políticos. 

Área de interesse 
Artísticos; científicos; cívicos; culturais; folclóricos; educativos; 

empresariais; esportivos; religiosos; recreativos; sociais ou governamentais. 

Escopo geográfico Locais; municipais; estaduais; nacionais; internacionais; mundiais e 
regionais, quanto ao Estado, país ou continente. 

Tipologia Dialogais; sociais; competitivos; demonstrativos e de premiação. 

Fonte: Tenan (2002) 

Para Matias (2010), “Evento é um acontecimento que, desde as suas origens, na 

antiguidade, e em sua trajetória histórica até chegar aos tempos modernos, sempre envolve várias 

pessoas nas diversas fases do planejamento e organização, como também atrai um grande 

número de participantes. (Matias, 2010, p.01)” 

Quanto à definição de grande evento, podemos observar um défice na Literatura, visto que 

poucos escritores desempenharam pesquisas ligadas a esse ramo. Ainda assim, Matias (2010) 

define um grande evento sendo um encontro que envolve mais de 500 participantes. 

Já em relação a um megaevento, Matias (2010) o define como sendo um encontro que 

envolve mais de 5 mil participantes. 

2.2 Logística 

Ballou (2006) define logística como sendo um setor que não só abrange todo o fluxo de 

materiais, desde a matéria-prima ao desencadeamento do processo de produção, mas também 

lida com o fluxo de serviços, o qual é considerado, pelo autor, como uma área de crescentes 

oportunidades de aperfeiçoamento. 
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Novaes (2007) robustece a ideia de Ballou e caracteriza logística como sendo um processo 

de planejar, operar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem 

como os serviços e informações associados, seguindo uma cadeia que vai desse o ponto de origem 

até o ponto de consumo. Nessa concepção, Bowersox e Closs (2011) esquematiza a Logística como 

sendo uma cadeia que vai desde o ponto de origem ao destino final, de forma econômica, 

eficiente e efetiva, levando em consideração as necessidades e preferências dos clientes, como 

ilustra o quadro a seguir: 

FIGURA 1 –Logística definição. Fonte: Bowersox e Closs (2011). 

2.3 Gestão de estoques 

Ballou (2006) afirma que “estoque são acumulações de matérias-primas, suprimentos, 

componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do 

canal de produção e logística das empresas”. 

Paoleschi (2009) ratifica a ideia de Ballou e define estoques como sendo qualquer quantidade de 

bens físicos que, de certa forma, são conservados, de forma improdutiva, levando como variável 

um intervalo de tempo. 

Sobre gestão de estoques, Ballou (2006) afirma que o assunto merece total atenção, pois 

há muitas questões a serem estudadas. Contudo, o autor classifica o assunto em três grandes 

segmentos, como mostra o quadro a seguir: 

FLUXO E ARMAZENAGEM 

Matéria-prima 
Produtos em processo 

produtos acabados 
Informação 

Dinheiro 

 

PONTO DE 

ORIGEM 
DESTINO 

FINAL 

DE FORMA 
ECONÔMICA E 

EFICIENTE. 

SATISFAZENDO AS 
NECESSIDADES E 
PREFERÊNCIAS 
DOS CLIENTES 
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Os estoques são mais comumente gerenciados como itens isolados localizados em pontos 
exclusivos de armazenamento; 

O controle de estoques será visto como gerenciamento agregado de estoques; 

O gerenciamento de estoques entre múltiplos pontos e múltiplos elos ao longo da cadeia de 
abastecimento. 

Fonte: Ballou (2009) 

Paoleschi (2009) afirma que “uma empresa deve cuidar da gestão de estoques como o 

principal fundamento de todo o seu planejamento tanto estratégico como operacional, porque um 

controle correto dos estoques elimina desperdícios de tempo, de custo, de espaço e vai atender o 

cliente no momento em que ele deseja. (Paoleschi 2009, p.123)” 

 Ainda de acordo com Paoleschi (2009), a gestão de estoques deve visar o menor custo sem 

a ocorrência de falta de materiais. Para o pícaro do projeto, o autor afirma que deve-se haver a 

elaboração de alguns controles e a aplicação de indicadores de comando, visando a exatidão do 

estoque. 

3   METODOLOGIA

A presente metodologia trará a explicação dos procedimentos utilizados para a elaboração 

desse estudo, traçando os meios pelos quais foram desenvolvidos. Para Barros (2005, p.80) apud 

Maia e Oliveira (2009, p. 132), a metodologia remete a uma determinada maneira de trabalhar 

algo, de eleger ou construir materiais, de extrair algo destes materiais, de se movimentar 

sistematicamente em torno do tema definido pelo pesquisador. 

Quanto à classificação dessa metodologia, foram adotadas as variáveis que toma como 

referência a natureza do estudo, os objetivos de estudo e os procedimentos de coletas de dados. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa se estrutura como sendo qualitativa. Conforme 

Gunther (2006), a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada em textos, ou seja, a coleta de dados 

produz textos que, nas diferentes técnicas analíticas, são interpretados hermeneuticamente. 

Quanto aos seus objetivos, esse trabalho se configura como sendo uma pesquisa 

exploratória. As pesquisas exploratórias, segundo Gil (2008), proporcionam uma maior 

familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas experientes no problema pesquisado. Andrade (2001) complementa dizendo que 

esta configura-se como a fase preliminar, que busca proporcionar maiores informações sobre o 

assunto que vai ser investigado. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizados de levantamento 

bibliográfico (fonte secundária) para aprofundamento da compreensão sobre as estratégias 

utilizadas pela área de Turismo para a culminância de um grande evento. Além disso, Foram 

Tabela 2- Segmentos da gestão de estoques 
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realizadas seis entrevistas- não estruturadas- com pessoas familiarizadas com o assunto de 

eventos, levando em consideração a classificação dos tipos de eventos, quanto à área de 

interesse, apontados por Tenan (2002): (Artísticos; científicos; cívicos; culturais; folclóricos; 

educativos; empresariais; esportivos; religiosos; recreativos; sociais ou governamentais). 

Para a apresentação dos resultados, foram utilizados gráficos e tabelas para melhor 

compreensão (Fontes primárias). A análise da primeira tabela leva em consideração os eventos 

apontados pelos entrevistados. A análise da segunda tabela leva em consideração dois fatores: 

eventos apontados pelos entrevistados, e megaeventos específicos que já possuíam estudos 

isolados, no campo acadêmico, sobre a organização dos estoques. 

4   RESULTADOS

A pesquisa em questão foi realizada por meio de 6 (seis) entrevistas- não estruturadas- 

com pessoas que possuíam algum vínculo com a realização de eventos. Os dados foram tabulados 

e analisados conforme abaixo. 

Tabela 3- Divisão dos Resultados 

Análise dos conceitos de gestão e planejamento 

Gestão de estoques em grandes e megaeventos 

Principais dificuldades 

Fonte: própria 

4.1 Análise dos conceitos de gestão e planejamento 

Tabela 4- Nota Atribuída aos Eventos Analisados Quanto à Adoção de Conceitos de Gestão e Planejamento 

EVENTO ÁREA NOTA 

Exposições de Artes Artístico 2 

Apresentação de 
teatro/dança 

Artístico/ 
Cultural/ folclórico 

2 

SECITEC Educacional 2 

CONNEPI Educacional 3 

Buffet Empresarial 2 

Congresso Empresarial Empresarial 3 

Desfile cívico Cívico 2 

Padroeiro Governamental 3 

Dia das crianças Social 1 

Jern´s Esportivo 3 

Fonte: própria (Dados primários)  1- Não adota conceitos de Gestão e Planejamento
2- Adota, em parte, os conceitos de Gestão e Planejamento

3- Adota e executa os conceitos de Gestão e Planejamento

Observa-se, na tabela 4, que as empresas organizadoras de eventos, assim como as 

pessoas responsáveis pela sua realização (promoters), em sua maioria, apesar de conhecerem as 

etapas de um evento (pré-evento, transevento, pós-evento) e saberem a importância de uma boa 
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gestão aplicada para o píncaro de um planejamento preciso e eficiente; não adotam com plena 

relevância os conceitos gerenciais, nem um plano organizacional, além de não possuírem 

ferramentas estratégicas quanto a soluções de possíveis falhas e avarias apresentadas no decorrer 

de um grande e megaevento. 

Com exceção de alguns grandes e megaeventos como o Jern´s (Jogos escolares do Rio 

Grande do Norte), Festa de Padroeiro de São Gonçalo do Amarante (Mártires de Uruaçu e 

Cunhaú), Congressos Empresariais e eventos educacionais, como o CONNEPI (Congresso 

Norte/Nordeste de Pesquisa dos Institutos Federais); os demais eventos estudados se restringem 

apenas a adoção de um roteiro de projeto - primordial para a elaboração de um projeto com 

informações básicas que direcionem o desenvolvimento das atividades necessárias à sua 

efetivação. 

Os grandes e megaeventos analisados, que receberam nota 3 (três), apresentaram um 

plano organizacional eficiente. Ou seja, eles adotam ferramentas como o Check List- mensurar o 

evento, uma relação de providências, tarefas ou necessidades do evento, como reserva do local, 

definição de tema e programação do evento, patrocínio, envio de cartas convite para autoridades, 

palestrantes, reserva de equipamentos audiovisuais, uma preocupação quanto à acomodação dos 

participantes, treinamento e etc; Briefing- conjunto de informações e instruções facultadas com 

antecedência aos organizadores de eventos sobre os aspectos mais relevantes do evento que será 

organizado, como hospedagem, transporte, serviços de alimentação; Estratégia de comunicação e 

marketing e mídias alternativas- parajet, jornal, revistas, rádios e TV; Brainstorming- tempestade 

de ideias; Benchmarking- ferramenta utilizada para se efetuar a análise externa do desempenho 

da organização. 

4.2 Gestão de Estoque em grandes e megaeventos 

Durante a elaboração deste trabalho, foi analisado que a maioria das empresas que 

organizam grandes e megaeventos terceirizam seus serviços. Elas apenas entram com o suporte, 

além do investimento financeiro. Na maioria das entrevistas, foi apontado que a terceirização é 

utilizada como uma visão estratégica, pois a adoção de estoques geraria diversos custos de 

armazenagem e supervisão dos produtos estocados. Outro benefício da terceirização seria a 

redução dos custos quanto à manutenção e o controle dos estoques, evitando, dessa forma, a 

deterioração e a obsolescência dos produtos. Nesse segmento, ainda se opta pela contratação de 

diversas empresas que se responsabilizam por seus próprios estoques. Dessa forma, a afirmativa 

de Paoleschi (2009) de que um controle correto dos estoques elimina desperdícios de tempo, de 

custo, de espaço e vai atender o cliente no momento em que ele deseja é corroborada na prática 

pelos organizadores e empresas de eventos. 
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Ainda foi analisado que grandes e megaeventos utilizam dos estoques transitórios, que são 

utilizados temporariamente, ou seja, depois de cumprirem sua função, são descartados, 

eliminados, excluídos, por parte da empresa organizadora. Os estoques transitórios são utilizados 

em megaeventos, como a Copa FIFA e as Olimpíadas, que trabalham com estoques temporários, 

como medalhas específicas para os eventos, bolas (Jabulani- Copa do Mundo da África do Sul 

2010, Brasuca- Copa do Mundo Brasil 2014). 

Tabela 5- Classificação Quanto à Gestão de Estoque Utilizada em Grandes e Megaeventos 

EVENTO ÁREA GESTÃO UTILIZADA 

SECITEC Educacional Terceirizado 

CONNEPI Educacional Terceirizado 

Buffet Empresarial Terceirizado 

Congresso Empresarial   Terceirizado/Transitório 

Desfile cívico Cívico Terceirizado 

Padroeiro Governamental Terceirizado 

Dia das crianças Social Transitório 

Copa do Mundo Esportivo Transitório 

Olimpíada Esportivo Transitório 

Fonte: própria (Dados primários) 

Na tabela 5, podemos analisar a gestão utilizada pelos organizadores de eventos. Grande 

maioria utiliza-se do serviço terceirizado, enquanto outros trabalham com estoques transitórios. 

4.3 Principais dificuldades 

Quanto às dificuldades para a realização dos eventos, observar-se que grande parte das 

insatisfações, apontada pelos entrevistados, estão ligadas à falta de planejamento organizacional. 

Questões como mobilidade de pessoas, falta de logística, estratégias e problemas financeiros 

também foram apontados pelos entrevistados, como mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico 1- Principais Dificuldades ao se Elaborar um Evento

Fonte: própria (Dados primários) 
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Em relação à análise dos resultados, na fase do pós-evento, foi apontado, pelos 

entrevistados, que, em suma maioria dos casos, é utilizada uma avaliação de desempenho, que 

busca aprimorar os serviços prestados e corrigir os erros eventuais decorridos durante sua 

realização. 

5   CONCLUSÃO

Os principais objetivos deste trabalho foram analisar a adoção dos conceitos de gestão e 

planejamento, e a gestão de estoques utilizada pelas empresas do ramo de eventos e por seus 

promoters. Pode-se concluir que grande parte dos organizadores de eventos não se preocupam 

com a adoção de conceitos da área de gestão e planejamento. Eles apenas se restringem à 

mensuração do evento, organização do local, data, público-alvo e necessidades básicas para a 

realização do evento. 

A respeito da gestão de estoques utilizada, observa-se que grande parte das empresas de 

eventos terceirizam seus estoques. A estratégia de terceirizar visa um menor custo para a 

empresa, despreocupação. Devido a isso, no ramo de eventos, os serviços terceirizados vão desde 

iluminação, som, palco ao cafezinho distribuídos aos participantes. 

Pode-se concluir também que é indispensável o enlace das áreas de Gestão, Turismo e 

Comunicação, pois não é possível uma trabalhar isolada da outra, todas devem estar bem 

articuladas para evitar possíveis falhas no desencadear do projeto. 

Podemos analisar também que as empresas melhorariam seus serviços, caso adotassem 

conceitos e ferramentas da qualidade, visando o aprimoramento contínuo. 

Esse trabalho não dá conta de responder a tantas outras abordagens sobre sistemas de 

controle gerencial que possam ser aplicáveis aos eventos. Aqui, foram adotadas simplificações e o 

objeto de estudo limitou-se aos grandes e megaeventos apontados pelos entrevistados. 
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agregados reciclados produzidos com resíduos da construção 
civil e a análise de sua possível utilização em peças utilizadas 
em obra sem fins estruturais. Foi analisado e comparado
às características do agregado miúdo natural, 
concedido por uma construtora situada em 
Parnamirim/RN, e do agregado reciclado que foi 
disponibilizado por uma usina de reciclagem 
localizada na região metropolitana de Natal. Os 
resultados indicam que os agregados reciclados 
assemelham suas características com os agregados 
naturais, embora seja possível observar que existe ainda 
uma variabilidade dos agregados reciclados devido aos 
seus diferentes modos de produção.   

PALAVRAS-CHAVE: construção civil, agregados naturais, agregados reciclados, substituição dos agregados.

It was analyzed and compared to the 
characteristics of the aggregate natural kid, granted 
by a construction company located in Parnamirim / 
RN, and recycled aggregate that was provided by a 
recycling plant located in the metropolitan region of 
Natal. The results indicate that recycled aggregates 
similar characteristics with natural aggregates, 
though each has its specific characteristics. 

Silva, Ayrton1; Melo Aldemaykon2; Medeiros, Luiza3; Bruno, Gabriela4; Anjos, Marcos5  
E-mail: ayrton.wagner@yahoo.com.br

1

 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DOS 
AGREGADOS NATURAIS E AGREGADOS ORIUNDOS DE RESIDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

 COMPARATIVE STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF NATURAL AGGREGATES 
AND AGGREGATES DERIVED FROM CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE

RESUMO
A construção civil é um dos setores da indústria que provoca 
um grande impacto ambiental no planeta, devido ao seu 
elevado consumo de matéria-prima o que pode levar a 
escassez desses materiais. Além do mais, a utilização 
indiscriminada desses elementos, tem gerado graves 
problemas ambientais e a produção de grande quantidade 
de entulhos. A reciclagem desses resíduos produzidos tem se 
mostrado uma boa alternativa na redução do impacto 
ambiental causado pelo consumo desordenado de matéria-
prima. A utilização de um agregado proveniente da britagem 
dos resíduos produzidos na construção civil (RCC) pode ser 
uma alternativa viável para a substituição dos agregados 
naturais visando à diminuição de sua utilização. Embasado 
em um pensamento sustentável o presente artigo visa 
realizar um estudo comparativo entre agregados naturais e 

KEY WORDS: construction, natural aggregates, recycled aggregates, replacement of aggregates. 

ABSTRACT 

The construction industry is one of the industry sectors that 
cause greater environmental impact on the planet, due to its 
high consumption of raw materials which could lead to 
shortages of these materials. Additionally, the indiscriminate 
use of these elements, has raised serious environmental 
problems, and the production of a large amount of waste. An 
alternative to the decline in consumption of raw materials in 
construction is the replacement of natural aggregate kid for 
an aggregate reused. The use of an aggregate from the 
crushing waste produced in construction (RCC) may be a 
viable alternative to replacing these natural aggregates in 
order to decrease their use. Grounded in a sustainable 
thought this article aims to conduct a comparative study of 
natural aggregates and recycled aggregates produced from 
construction waste civil and analysis of their possible use in 
parts used in work without structural purposes.
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1 INTRODUÇÃO 

Anualmente, muitas construções e demolições de obras são feitas no mundo, 

especialmente em países desenvolvidos. Isso resulta na produção de uma grande quantidade de 

Resíduos da Construção Civil (RCC). Na tentativa de reduzir os impactos ambientais causados pelas 

atividades humanas e a clara percepção de uma possível escassez dos recursos naturais, surge o 

uso de práticas alternativas, tais como a reciclagem do RCC na indústria da construção 

(KRAUSMANN et al., 2009). Uma das maneiras mais eficazes para reciclar o RCC, é tritura-lo até a 

granulometria desejada, para assim ser reutilizado (UEPG, 2012). Os agregados reciclados 

apresentam características exclusivas que dependem da origem dos componentes que chegam às 

centrais de processamento e o tipo de metodologia utilizado na produção das mesmas, como por 

exemplo, o tipo de britador utilizado e os tipos de materiais constituintes desses resíduos 

(QUEBAUD e BUYLE-BODIN,1999). O agregado reciclado possui origem heterogênea, e isso se deve 

a grande quantidade de diferentes materiais utilizados em obras. Logo, necessita-se de um 

controle sistemático diferenciando por sua composição e variação de suas características 

(QUEBAUD, et al. 1997; ZORDAN, 1997) A maior heterogeneidade, menor resistência do material 

de origem e maior porosidade são as principais diferenças entre o agregado reciclado e o 

agregado natural (BARRA, 1996). Dessa maneira, é necessário realizar uma análise consecutiva e 

um controle rigoroso desses materiais para que se torne possível à utilização desses agregados na 

produção de novos materiais. 

2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa se consolidou em 2 fases: fase preparatória, onde foram 

coletadas e preparadas amostras de agregado natural (AN) e de agregado reciclado (AR) da 

construção civil para os estudos. 

Figura 1: Agregado Natural (AN) Figura 2: Agregado Reciclado (AR) 

 E a segunda fase ocorreu caracterização dos dois agregados. O AN foi caracterizado 

somente uma vez e tornou-se seus resultados como referência, já AR vem sendo analisado desde 
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o mês de fevereiro de 2015 e a variação dos seus resultados vem sendo comparado com os

resultados obtidos com o agregado natural. O AR utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa

foi coletado diretamente do britador da Usina e quantificado em três dias distintos ao longo do

mês para que se pudesse ter uma maior representatividade da produção do mês analisado. O AN

foi recolhido numa obra e era utilizada para a produção de argamassas de revestimento. Os

agregados foram submetidos aos respectivos ensaios de caracterização: composição

granulométrica (NBR NM 248:2003); massa especifica (NBR NM 52: 2003); massa unitária e

volume de vazios (NBR NM 45:2006); teor de materiais pulverulentos (NBR 7219:1996); e

inchamento (NBR 6467).

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os agregados foram submetidos aos ensaios de caracterização e seus resultados são 

exibidos na Figura 3 e na Tabela 1.  

Figura 3: Composição granulométrica dos agregados 

Conforme apresentado na Figura 3: Composição granulométrica dos agregadosFigura 3,

ambos os agregados apresentam uma distribuição continua, e enquadram-se na zona ótima 

determinada pela NBR 7211(2009) para os agregados miúdos. O agregado reciclado obteve um 

maior teor de finos comparado ao agregado natural, isso se dá pelo processo de britagem do 
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material.  De acordo com os valores obtidos é possível observar que os agregados não apresentam 

diferenças significativas entre suas granulometrias. 

Tabela 1: Características dos agregados 

O agregado natural apresentou uma maior massa especifica comparado ao agregado 

reciclado. Conforme Araújo (2014) tal fato justifica-se, possivelmente, pela maior quantidade de 

poros que os agregados reciclados apresentam devido os materiais que os compõe. Essa maior 

porosidade junto com o maio teor de finos também favorecem uma menor massa unitária do 

agregado reutilizado. De acordo com Cabral e Oliveira (2011) em seus ensaios de caracterização, 

indicam os agregados reciclados com o teor de finos < 75μm e menor massa específica e massa 

unitária que a do agregado natural como observado no presente artigo. A distribuição 

granulométrica, o módulo de finura e a dimensão máxima característica de ambos foram 

semelhantes. Observou-se que ao decorrer dos meses de análise do agregado reciclado, não 

houve uma diferença considerável em suas características.  

4 CONCLUSÕES 

Segundo os resultados de caracterização, os agregados reciclados apresentaram menor 

massa específica e massa unitária comparada aos agregados naturais. O diâmetro máximo dos 

dois agregados foram semelhantes, assim como distribuição granulométrica de ambos, que 

enquadraram-se na zona utilizável para concreto seguindo a NBR 7211(2009). Já o modulo de 

finura do agregado reciclado foi menor devido ao seu maior teor de finos. Fundamentado nesses 

resultados, verificou-se que a comparação entre as propriedades dos agregados não foi tão 

distinta. Além do mais, a variação das características dos agregados reciclados não foram tão 

discrepantes no decorrer da análise realizada pela pesquisa. Sendo assim, com a implementação 

de um controle tecnológico efetivo (uniformização da britagem dos materiais; separação dos 

materiais que compõe os agregados reciclados) e a analise contínua desses materiais, sua possível 

utilização em obras (na produção de argamassas e concretos não estruturais) seria viável. O que 

acarretaria na redução do consumo de matéria-prima corroborando com as premissas de 

Determinações
Agr. Natural 

(Referência)

Agr. Reciclado 

(Fev-15)

Agr. Reciclado 

(Mar-15)

Agr. Reciclado 

(Abr-15)

Agr. Reciclado 

(Mai-15)

Agr. Reciclado 

(Jun-15)

Agr. Reciclado 

(Jul-15)

Desvio padrão do 

Agr. Reciclado

Massa especifíca (kg/dm³) 

NBR NM 52:2003

Massa untária (kg/dm³)

 NBR 45:2006

Diâmetro máximo

NBR 248:2003

Módulo de finura

NBR 248:2003

Coef. de Inchamento médio 

NBR 6467:2009

Materiais Pulverulentos (%)

 NBR 7219

2,54 0,01

4,75 4,75 4,75 0,004,754,754,754,75

2,66 2,54 2,54 2,54 2,56 2,52

*2,56

0,06*1,211,211,20*1,331,25

0,082,202,122,182,322,30

1,291,271,48

7,63%

0,041,361,321,341,38

** * 6,10% 7,80% 5,64% 1,00%
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sustentabilidade tão vigente nos dias atuais, diminuição da quantidade de entulhos dispostos nos 

meios urbanos e custos de uma construção.   
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ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM AEROGERADOR PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

Ivan Emerenciano China Neto1 e João de Medeiros Dantas Neto2  
E-mail:ivanchina44@gmail.com1;joao.neto7@ig.com.br2

RESUMO 

teria preço acessível para qualquer pessoa 
que quisesse comprar. De acordo com 
o desenvolvimento desse modelo de geração
de energia, vimos que conseguimos
produzir um bom potencial energético.
Temos em mente aprimorarmos ainda
mais esse gerador, pois sabemos que ele

tem um grande potencial.

PALAVRAS-CHAVE: Energia, Geração, Eólica, Protótipo, Inovação; 

ABSTRACT 

In our daily lives, we can see that the 
power consumption further increased. Thus, 
this research was essential to reduce the 
energy bill related expenses, since the 
company will not reduce their 
consumption. Then the wind turbine was 
created as an objective, which is to 
improve and make more efficient the way to 
generate energy. This prototype was 

made with recyclable materials, thus the 
generator would have affordable to 
anyone who wanted to buy. According to 
the development of this energy generation 
model, we saw that we can produce a good 
energy potential. We have in mind further 
improved this generator because we know 
that he has great potential. 

KEY-WORDS:  Energy, Generation, Wind, Prototype, Innovation; 

Em nosso dia a dia, podemos perceber que 
o consumo de energia aumentou ainda
mais. Com isso, esta pesquisa foi essencial para
diminuir os gastos relacionados à conta de
energia, uma vez que, a sociedade não vai
diminuir o seu consumo. Então, foi criado o
aerogerador como um dos objetivos, que é
melhorar e deixar mais eficiente à forma de
gerar energia. Este protótipo foi feito com
materiais recicláveis, deste modo, o

STUDY AND DEVELOPMENT OF A WIND TURBINE FOR POWER GENERATION 
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1  APRESENTAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

  A pesquisa tem como principal objetivo buscar a melhor e mais eficiente forma de gerar 

energia com o auxílio de um aerogerador. Tendo em vista o baixo custo de produção, a energia 

eólica poderia ser uma ótima alternativa para manter equipamentos de baixa tensão, como 

smartphones. A utilização de materiais de baixo custo e muitos destes reciclados, faz deste projeto 

quase totalmente renovável. E com o aprimoramento de uma ferramenta para gerar energia em 

pequena escala, surgiria a oportunidade de se criar um outra para a produção em média e (ou) em 

larga escala. O que pode nos levar a produzir ou criar uma ferramenta inovadora no campi que vai 

disponibilizar o equipamento tanto para o campi quanto para a população de São Gonçalo do 

Amarante. 

1.2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A energia eólica - produzida a partir da força dos ventos - é abundante, renovável, limpa e 

disponível em muitos lugares. Essa energia é gerada por meio de aerogeradores, nas quais a força 

do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. A quantidade 

de energia transferida é função da densidade do ar, da área coberta pela rotação das pás (hélices) 

e da velocidade do vento. 

     A avaliação técnica do potencial eólico exige um conhecimento detalhado do 

comportamento dos ventos. Os dados relativos a esse comportamento - que auxiliam na 

determinação do potencial eólico de uma região - são relativos à intensidade da velocidade e à 

direção do vento. Para obter esses dados, é necessário também analisar os fatores que influenciam 

o regime dos ventos na localidade do empreendimento. Entre eles pode-se citar o relevo, a

rugosidade do solo e outros obstáculos distribuídos ao longo da região.

     Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é necessário que 

sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m2, a uma altura de 50 metros, o que requer uma 

velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s (GRUBB; MEYER, 1993). Segundo a Organização Mundial 

de Meteorologia, o vento apresenta velocidade média igual ou superior a 7 m/s, a uma altura de 50 

m, em apenas 13% da superfície terrestre. Essa proporção varia muito entre regiões e continentes, 

chegando a 32% na Europa Ocidental. 
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1.3  METODOLOGIA 

  A metodologia utilizada foi concentrada em aproveitar basicamente materiais reciclados, 

uma vez que um dos objetivos da pesquisa era desenvolver um aerogerador de baixo custo. Esse 

modelo de gerador nos trouxe uma grande facilidade de ser manuseado a fim de grandes benefícios 

para a sociedade, pois estamos gerando e consumindo uma energia limpa, renovável e que não se 

esgotará. 

     Baseado em um aerogerador de médio e grande porte, o equipamento foi construído com 

peças de eletroeletrônicos que seriam descartados, como por exemplo, um ventilador e uma 

impressora. Esse protótipo de pequeno gerador de energia eólica contém um papel fundamental 

para originar um potencial elétrico que seja muito significativo para alimentar vários equipamentos 

eletrônicos. 

1.4  OBJETIVO GERAL 

  As vantagens de se utilizar energia eólica são inúmeras, sendo algumas delas a de preservar 

os recursos hídricos e de não produzir resíduos tóxicos, essa é uma energia confiável e eficiente. 

     Com base nos altos custos da produção de energia eólica, resolveu-se desenvolver um 

aerogerador que possa ser construído com matéria prima de baixo custo e principalmente de 

materiais reciclados para suprir as necessidades diárias e por enquanto básicas das pessoas físicas. 

Esse será também um método explicito de poupar e economizar a energia de consumo ativo das 

residências e de pequenas empresas. 

1.5  RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se conseguir carregar diversos aparelhos eletroeletrônicos como celulares, através 
da geração de energia provenientes dos ventos. Com isso as pessoas poderão reduzir seus gastos 
com energia e investir em outras necessidades sociais como, por exemplo, o lazer. 

Almeja-se não só criar um simples gerador, mas também melhora-lo para que seu potencial 

cresça ainda mais. 
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2   APRESENTAÇÃO DE FIGURAS, TABELAS E EQUAÇÕES 

Figura 1. Gráfico de produção de energia em volt(V) a partir de motores de impressoras. IFRN, 2015.

Já se pode constatar que com motores de baixa potência conseguimos construir uma 
média de 12 (volts). Isso significa que essa energia produzida já dá para ser muito bem utilizada 
em vários aparelhos eletroeletrônicos.  

Vimos que, se tivéssemos mais tempo para desenvolver este projeto, teríamos muito mais 
dados e resultados, pois, essa não foi uma pesquisa de grande porte. Desenvolvemos esse 
aerogerador para suprir algumas necessidades da população de São Gonçalo do Amarante. 
Podemos tirar com exemplo, quando falta energia em certa comunidade, não dá para usar nenhum 
aparelho eletrônico. 

 No entanto,  se em uma casa tivesse o aerogerador, daria para a determinada pessoa utilizar 
na iluminação com lâmpadas de baixa potência ou até mesmo, carregar um celular. 
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Figura 2. Imagem fotográfica do protótipo de aerogerador. IFRN, 2015.

Foi a partir deste pequeno aerogerador que nosso projeto começou a ser pensado. Mesmo 
sem tantas características de um grande gerador de energia eólica, como foi citado antes, ele 
consegue gerar aproximadamente 12(volts). 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AGREGADOS NATURAIS E ORIUNDOS DE 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA 

APLICAÇÃO EM ARGAMASSAS 

L.G.S. Medeiros1, G.B. Bruno2, A.R. Melo3, A.W.B. Silva4

E-mail: luizagabrielamedeiros@hotmail.com1; gabibbruno@hotmail.com2; maykon-melo@hotmail.com.br3;
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RESUMO 
A indústria da construção civil é considerada grande 
consumidora de recursos naturais e também grande 
geradora de resíduos. A reciclagem de resíduos vem se 
fortalecendo como uma atividade importante, 
objetivando a diminuição dos impactos ambientais, 
visando os conceitos de sustentabilidade e de custos. 
Visando isso, a pesquisa visou desenvolver argamassa 
sustentável à base de resíduos da construção  priorizando 
os de origem cimentícia, aplicando conceitos de 
sustentabilidade e novas tecnologias para construções 
visando minimizar impactos ambientais, melhorar a 
qualidade dos materiais aplicados, produtividade e custo. 
Os resíduos foram coletados e quantificados em uma 
usina de reciclagem, ensaiados e caracterizados de 
acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) referentes à agregado miúdo na 
construção civil.  Foi realizado o estudo de dosagem 
experimental substituindo 0% e 100% do agregado miúdo 
natural pelo reciclado, em massa, com o intuito de 
analisar as propriedades do produto por meio de ensaios 
específicos de caracterização de argamassa para 
assentamentos e revestimento de paredes e tetos. A 
partir dos resultados, verificou-se a compatibilidade dos 
resíduos gerados na obra com os produzidos na usina 
recicladora, desenvolvendo traço de argamassa 
adequado e que obtivesse propriedades idênticas ao 
traço de substituição. A partir dos resultados, inferiu-se 
que as dosagens estudadas obtiveram características 
condizentes com parâmetros determinados para 
utilização como argamassa de revestimento.

PALAVRAS-CHAVE: Agregado reciclado, argamassa, construção civil, sustentabilidade 

STUDY COMPARING NATURAL AGGREGATES AND CONSTRUCTION AND 
DEMOLITION WASTE AS AN ALTERNATIVE TO APPLICATION MORTAR 

ABSTRACT 
The construction industry is considered a major 
consumer of natural resources and also major generator 
of waste. Waste recycling has been strengthened as an 
important activity, aiming at the reduction of 
environmental impacts by targeting the concepts of 
sustainability and costs. Aiming at this, the research 
aimed to develop sustainable mortar based construction 
waste prioritizing the cement origin, applying concepts of 
sustainability and new technologies for buildings to 
minimize environmental impacts, improve the quality of 
materials used, productivity and cost. The residues were 
collected and quantified in a recycling plant, tested and 
characterized according to the standards of the 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
regarding the fine aggregate in construction. The study 
was conducted experimental dosage replacing 0% and 
100% of the aggregate natural kid by recycled by weight 
in order to analyze the product's properties through 
specific testing mortar characterization for settlements 
and coating walls and ceilings. From the results, it was 
waste generated in the compatibility of work with those 
produced in the recycling plant, developing proper 
mortar trace and obtain properties similar to the 
replacement dash. From the results inferred that the 
doses studied obtained characteristics consistent with 
certain parameters for use as coating mortar. 

KEY-WORDS: Aggregate recycled, mortar, construction,  sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente percepção de uma possível escassez dos recursos naturais sugere o uso de 

práticas alternativas, tais como a reciclagem do resíduo da construção civil na indústria da 

construção (KRAUSMANN, et al., 2009). De acordo com Pereira et al. (2012) a argamassa é 

considerada um material construtivo menos nobre em comparação ao concreto, portanto existe 

menos exigência com relação às propriedades das argamassas com agregados reciclados. No 

entanto, ocorre um crescente interesse na utilização de RCC em argamassas como substituição aos 

agregados naturais (RAEIS SAMIEI et al., 2015). Uma vez que a argamassa não possui função 

estrutural, seus requisitos mecânicos são menos rigorosos, e uma maior quantidade de agregados 

reciclados podem ser utilizados na sua preparação (CARASEK, 2010; RAEIS SAMIEI et al., 2015). 

Baseado nesses princípios foi realizado um estudo de dosagem experimental desenvolvido com 

propósito o uso em emboço externo de uma residência modelo no Residencial Pitanga, em 

Parnamirim/RN, substituindo 0% e 100% do agregado miúdo natural por agregado miúdo 

reciclado oriundo de usina recicladora localizada na região metropolitana de Natal/RN, nos quais 

foram avaliadas as características das argamassas e suas propriedades no estado fresco e estado 

endurecido. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa consolidou-se em três fases: fase preparatória, onde foram coletadas e 

preparadas amostras de agregado natural e de agregado reciclado da construção civil para os 

estudos; fase de caracterização dos dois agregados; e por fim, foram avaliados os ensaios em 

estado fresco e endurecido com as argamassas com agregado natural (AN) e agregado reciclado 

(AR).  

2.1 Da caracterização 

O material reciclado utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa foi coletado e 

quantificado em usina de reciclagem localizada na região metropolitana de Natal, Rio Grande do 

Norte. O agregado miúdo natural foi coletado numa obra também situada na região 

metropolitana, no município de Parnamirim. Os agregados foram submetidos aos seguintes 

ensaios de caracterização: composição granulométrica (NBR NM 248:2003), exibido na Figura 1; 

massa específica (NBR NM 52: 2009); massa unitária e volume de vazios (NBR NM 45:2006); teor 

de materiais pulverulentos (NBR 7219:1996); e inchamento (NBR 6467). Para a produção das 

argamassas, empregou-se o cimento Portland composto com pozolana (CPII Z-32) e cal-leve (CHI). 

Os resultados obtidos estão relacionados na Tabela 1. 
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Figura 1: Curvas granulométricas do Agregado Natural (AN) e Agregado Reciclado (AR). 

IFRN, 2015. 

Os agregados não apresentaram diferença significativa entre eles, estando os duas dentro 

das zonas ótimas determinadas pela NBR 7211:2009. 

Tabela 1: Características dos agregados utilizados nos traços. IFRN, 2015. 

Determinações A. Natural A. Reciclado Método 

Massa Específica 

(kg/dm³) 
2,66 2,54 NM 52:2009 

Massa Unitária 

(kg/dm³) 
1,1 1,28 NBR 45:2006 

Diâmetro 

Máximo 
4,75 4,75 NM 248:2001 

Módulo de Finura 2,56 2,3 NM 248:2001 

Coef. Inchamento 

Médio 
1,26 1,29 NBR 6467:2009 

Umidade Crítica 4 6,2 NBR 6467:2009 
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2.2 Composição e moldagem 

Para a dosagem experimental, foi realizada uma adaptação baseada no traço em massa 

combinado com volume (TMV) do embosso utilizado na obra. A seguir, obteve-se a massa unitária 

e a massa específica de todos os componentes da argamassa e, posteriormente, foram aplicados 

no traço da obra e transformados para traço unitário em massa (TUM), realizando a dosagem em 

condições semelhantes a da obra.  

Em observancia à NBR 13276:2005, a cal-leve foi misturada ao agregado e maturada por 

48h, em conformidade com o preparado da argamassa na obra em estudo. A massa foi levada à 

argamassadeira, misturada com o cimento e o restante da água no traço. Posteriormente foi 

determinado o índice de consistência, densidade e teor de ar incorporado e a moldagem dos 

corpos de prova. A Tabela 2 apresenta o consumo de material e traço em unidade de massa. 

Tabela 2: Traços em unidade de massa (TUM) e os respectivos consumos de materiais por 

metro cúbico de argamassa. IFRN, 2015. 

Materiais 
Traço Referência (AN) 

Traço com substituição 

(AR) 

TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ 

Cimento 1 138,12 1 138,12 
Cal 0,43 60 0,43 60 

Areia 9,38 1295 8,01 1106 

a/c 1,4 193,37 1,63 225,14 

2.3 Testes 

2.3.1 Propriedades no estado fresco 

No estado fresco, a argamassa passou por avaliações de índice de consistência (NBR 

13276:2005), retenção de água (NBR 13277:2005), e densidade de massa e teor de ar incorporado 

(NBR 13278:2005). As argamassas foram comparadas e foram obtidos os seguintes resultados 

apresentados na : 

Tabela 3: 

Tabela 3: Propriedades da argamassa no estado fresco. IFRN, 2015. 

Ensaios Traço Referência (AN) Traço com Substituição (AR) 

Índice de consistência (mm) 255 255 
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Densidade de massa (g/cm³) 2 1,99 

Teor de ar incorporado (%) 5 3 

Retenção de água pelo funil de Buchner (%) 82 85 

2.3.2 Propriedades no estado endurecido 

No estado endurecido (após 28 dias de cura), foram avaliados a absorção de água, índice 

de vazios e massa específica (NBR 9778), absorção por capilaridade (NBR 15259:2005), resistência 

à tração na flexão e à compressão (NBR 13279), e densidade da massa aparente no estado 

endurecido (NBR 13280:2005), com resultados apresentados na Tabela 4: 

Tabela 4: Propriedade das argamassas no estado endurecido. IFRN, 2015. 

Ensaios Traço Referência (AN) Traço com Substituição (AR) 

Absorção de água 

(%) 
16 12 

Índice de vazios (%) 27 22 

Massa específica 

(g/cm³) 
2,33 2,32 

Coef. absorção por 

capilaridade 
10,1 7,1 

Resistência à tração 

na flexão (Mpa) 
1,48 1,77 

Resistência à 

compressão (MPa) 
6,07 8 

Densidade de massa 

aparente (g/cm³) 
1,82 1,74 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Paixão (2013) os fatores que diminuem o índice de consistência da argamassa se 

dão pelo alto teor de absorção do agregado reciclado e o alto teor de finos em sua composição. 
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Tal fato foi comprovado a partir da necessidade de adicionar água ao traço com substituição de 

areia reciclada para manter a mesma consistência do traço com areia natural. As argamassas com 

substituição de agregado obtiveram densidades de massa menores do que as argamassas sem 

substituição, isso se explica pelo melhor empacotamento dos grãos, diminuindo o número de 

vazios e provocando o aumento da massa específica da argamassa no estado endurecido. A Figura 

2 demonstra graficamente o desempenho das argamassas. 

Figura 2: Comparativo entre densidade de massa e teor de ar incorporado dos traços. IFRN, 

2015. 

Conforme Silva e Campiteli (2006) o aumento do teor de finos provoca a diminuição dos 

vazios e o aumento da massa específica da argamassa no estado endurecido, devido ao 

empacotamento de suas partículas. Por conseguinte, ao diminuir a quantidade de vazios diminui-

se, consequentemente, a absorção de água. Contudo na argamassa com uso do agregado 

reciclado foi necessário um aumento na demanda de água de amassamento para uma dada 

consistência devido a maior quantidade de finos característico desse agregado. Sabendo que a 

formação de poros na pasta de cimento geralmente está associada à hidratação do cimento e à 

evaporação da água livre. O volume de vazios capilares na pasta de cimento endurecida depende 

da quantidade de água de amassamento adicionada no início da hidratação e do grau de 

hidratação do cimento. No presente trabalho, esse acréscimo de água resultou num maior índice 

de vazios, o qual por consequência aumentou a absorção de água da argamassa em seu estado 

endurecido, fato constatado no gráfico apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Comparativo dos resultados de absorção e índice de vazios. IFRN, 2015. 

Em função da substituição dos agregados naturais pelos agregados reciclados, o coeficiente 

de capilaridade apresentado na Figura 4 mostra que a absorção de água decresceu em 

comparação com a argamassa de agregado natural. Isso se deve ao menor número de vazios 

presentes na argamassa com 100% de substituição, que apresenta em sua composição 

granulométrica maior número de finos e consequentemente melhor empacotamento da 

argamassa, preenchendo os espaços vazios e reduzindo os vasos capilares evitando maior 

permeação de água. 

Coef. de capilaridade 

(g/dm².min1/2) – AO
10,1 

Coef. de capilaridade 

(g/dm².min1/2) - AR
7,1 

Figura 4: Gráfico do coeficiente de capilaridade do Agregado Natural (AO) e Agregado Reciclado 

(AR). IFRN, 2015. 
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Para a amostragem dos resultados de resistência média, foi levado em consideração os 

procedimentos de amostragem indicados na NBR 13279:2005 a resistência individual em relação 

ao desvio padrão máximo. Calculada a nova média, desconsiderando os valores discrepantes, até 

assim, obter a média que melhor representa a série de corpos-de-prova. 

Figura 5: Resistência à compressão dos traços com e sem substituição de agregado 

reciclado. IFRN, 2015. 

Conforme pode ser observado na Figura 5, houve aumento de 31% na resistência a 

compressão. Ledesma et al. (2014) Utilizando uma substituição de 10% nos traços de argamassa 

também obteve resultados de ganhos de resistência em argamassas com agregados reciclados. 

Esse ligeiro aumento nos valores de resistência pode ser explicado pela maior quantidade de 

materiais finos nas argamassas que preenchem os espaços vazios, como também devido ao 

material com potencial hidráulico remanescente do cimento nos resíduos. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Jiménez et al. (2013) que substituiu agregados naturais por 

resíduo de cerâmica. Braga et al. (2012) demonstraram argamassas com 15% de substituição que 

obtiveram melhorias nas propriedades mecânicas. 

4 CONCLUSÃO 

Através do estudo experimental de argamassa com substituição de agregado reciclado, 

pode-se concluir que as características dos agregados reciclados não foram discrepantes 

relacionadas aos agregados naturais. Quanto à argamassa, analisando o traço referência e o traço 

com substituição, foi percebido desempenho satisfatório no estado fresco; no entanto, foi 

necessário maior consumo de água no traço com substituição. Apesar de haver uma maior 

necessidade de água nas argamassas com agregado reciclado, houve um ganho de resistência, 
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além de esta ter apresentado uma menor absorção por capilaridade. O agregado reciclado 

estudado mostrou-se inicialmente viável para utilização em argamassas para revestimento, não 

havendo prejuízos consideráveis nas propriedades em relação à argamassa com agregado natural, 

tendo ainda apresentado ganho em algumas propriedades. 
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A DIMENSÃO DA SECA NA PERSPECTIVA DA CIDADE PEQUENA: ESTUDO DE 
CASO EM PAU DOS FERROS – RN 

F. C. Pereira1, A. C. L. Barbosa2, C. P. Junior3, M. A. C. Oliveira4 

E-mail: franciscocarlosp@outlook.com1; antonio.leite@ufersa.edu.br2; carlosjrport@gmail.com3,
alanya.oliveira@gmail.com4

RESUMO 

A seca é um problema que tem atingido várias regiões 
brasileiras, sendo o nordeste uma das maiores vítimas 
desse fenômeno. Nas regiões interioranas a estiagem 
tem propiciado inúmeros impasses, que se refletem de 
maneira significativa na dinâmica socioespacial da 
população. Pensando nesse quadro, o presente estudo 
objetiva analisar e elencar os principais impactos da 
seca na perspectiva da cidade pequena.   Para tanto, é 
feita a exploração da realidade vivenciada na cidade 
de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. A 
metodologia de trabalho envolveu levantamentos 

bibliográficos, pesquisas de campo com análise in loco 
e consulta de órgãos competentes a questão dos 
recursos hídricos. Com efeito, é traçado um panorama 
dos principais impactos da seca, constando de um 
dimensionamento das mudanças sociais, espacial e 
econômica oriunda da estiagem vivenciada de 
maneira critica nos últimos cinco anos. Pela natureza e 
resultados alcançados diante dessa pesquisa, é 
enaltecida a importância em se estudar à problemática 
abordada, servindo, modestamente, como um 
incentivo ao desenvolvimento de novos trabalhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Seca, Pau dos Ferros, cidade pequena, impactos. 

DROUGHT SIZE IN VIEW OF SMALL TOWN: A CASE STUDY IN PAU DOS 
FERROS- RN 

ABSTRACT 

Drought is a problem that has hit several regions, with 
the Northeast one of the biggest victims of this 
phenomenon. In the interior regions drought has 
provided numerous impasses, which are reflected 
significantly in the socio-spatial dynamics of the 
population. Thinking in this framework, this study aims 
to analyze and list the main drought impacts in view of 
the small town. Therefore, the exploration of reality is 
made lived in the city of Pau dos Ferros, Rio Grande do 
Norte, Brazil. The methodology involved literature 

surveys, field research with analysis on site and 
consultation with the appropriate authorities the 
question of water resources. Indeed, it is traced a 
panorama of the main impacts of drought, consisting 
of a dimension of social, spatial and economic changes 
resulting from the drought experienced so criticized 
over the past 5 years. The nature and results achieved 
on this research, it is exalted the importance of 
studying the issues addressed serving modestly, as an 
incentive to the development of new work.

KEY-WORDS: Drought, Pau dos Ferros, small town, impacts 
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1 INTRODUÇÃO 

Motivados pela vital necessidade da água a existência de vida, a questão e discussão sobre 

a preservação dos recursos hídricos têm ganhado destaque. Com a estiagem prolongada, que 

castigou de maneira marcante diversas localidades principalmente na primeira metade dessa 

década, a preservação da água começa a ser vista como uma necessidade que até então vinha sendo 

ignorada parcialmente. No Brasil, as consequências dessa escassez são sentidas em especial na 

região Nordeste, onde os índices pluviométricos característicos ficam entre 300 e 800 mm/ano 

(REBOUÇAS, 1997).  

As mudanças impostas pela seca são adversas e atingem a vida da população das áreas 

afetadas no campo social, espacial e econômico. Como consequência, a discussão do problema da 

seca envolve ora relacionar a disponibilidade de recursos hídricos com aspectos sócio culturais 

(REBOUÇAS, 1997), ora atentar para os desdobramentos de impactos econômicos que chegam até 

o comércio, indústria e serviços (KHAN; CRUZ; SILVA, 2005). É diante dessas questões, que é possível

entender a estiagem como um problema que movimenta toda a dinâmica socioespacial das

localidades por essa atingidas, o que torna; por sua vez, o acompanhamento das transformações

vivenciadas na seca algo primordial para o entendimento do problema e construção de paliativos

para a sobrevivência nesse período.

Embasados nessas colocações, importa compreender os problemas advindos da seca, tendo 

como motivação a busca do entendimento desses impactos na cidade pequena.  O objeto de análise 

é a cidade de Pau dos Ferros, localizada na Mesorregião do Oeste Potiguar1, no estado brasileiro do 

Rio Grande do Norte. Dessa maneira, foi delineada uma pesquisa objetivando o estudo das 

principais questões em torno da seca nas pequenas cidades, o que além de instigar novos 

diagnósticos, acaba servindo como um subsídio ao dimensionamento dos impactos da estiagem em 

regiões com características semelhantes ao do município levantado. 

2 AS CIDADES PEQUENAS E UM RETRATO DA SECA NA REGIÃO NORDESTINA 

Por muito tempo, a seca foi vista como um problema particular à determinadas regiões onde 

o clima favorecia a escassez de chuvas em grande parte do ano. Contrapondo esse cenário, hoje é

visível por diversos meios de informação, que a falta de água é uma problemática sentida na maior

parte das outras regiões, mesmo àquelas com climas típicos favoráveis a precipitação regular.  A

região brasileira nordestina, por sua vez, sofre os encalces trazidos pela seca a muito tempo, o que

remonta a história e características das população residente nesse território. Para tanto, o nordeste

é personalizado ou mistificado como “sinônimo” da escassez dos recursos hídricos e, por

conseguinte, como um retrato da seca no país associada às suas problemáticas.

1 Potiguar é uma denominação dada (gentílico) a quem nasce no estado do Rio Grande do Norte. 
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As características geoclimáticas e sociais acabam emoldurando a seca no semiárido e 

explicando as associações feitas à região que mais sofreu com os problemas hídricos nacionalmente. 

“O nordeste brasileiro apresenta condições hídricas desfavoráveis que combinam: 

evapotranspiração alta durante todo o ano, baixa precipitação, sub-solo desfavorável em muitas 

regiões (água salobra ou formação cristalino) e baixo desenvolvimento econômico social” (TUCCI; 

HESPANHOL; NETTO, 2000). A seca há muito tempo vem preocupando e atingindo os nordestinos, 

pelos seus danos historicamente conhecidos. Nos últimos cincos anos a seca tem protagonizado, de 

maneira trágica, a vida na região semiárida. “Em 2012 o Nordeste vivencia a pior seca dos últimos 

30 anos, a pecuária e agricultura familiar são dizimadas quase que na totalidade. Esta seca se 

prolonga no ano de 2013, onde é tida como a pior dos últimos 50 anos e vem se prolongando em 

algumas regiões neste ano de 2014”. (SARAIVA, 2014, P.2)  

Cada estado, região ou município apresentam uma situação e reação adversa à estiagem. 

Neste sentido, entender os danos e medidas cabíveis a cada caso vivenciado é uma medida passível 

a ser tomada. As cidades pequenas do Nordeste, por exemplo, devem ser analisadas como forma 

de entendimento dos impactos da seca para estas localidades.  O conceito de cidade pequena é 

abrangente e divide inúmeras opiniões:  

 A dificuldade da geografia em tratar do cotidiano da pequena cidade se reflete em sua 

característica de observar/analisar a realidade social metropolitana. A realidade da 

pequena cidade é relegada ao complementar, ao acessório e na maioria das vezes às sobras 

teóricas e postulados emprestados de outras ciências sociais. Assim, a categorização da 

pequena cidade torna-se uma tarefa que em muitos casos na geografia é alocada para 

noções ora superficiais ou mesmo sem sentido prático, ora de formulações abstratas que 

perpassam o mero simbolismo do contrário (pequena cidade como diferente de grande 

cidade). (BACELAR, 2009, P. 13) 

Pelo entendimento das práticas e observações com respeito a dinâmica socioespacial, pode-

se entender a cidade pequena como àquela que por um lado se caracteriza por um número menor 

de habitantes em relação aos grandes centros; e por outro, materializa-se na pouca disponibilidade 

de recursos econômicos e serviços. Com efeito, é comum a observação de poucos investimentos de 

um modo geral, e disponibilidade hídrica dependente das localidades onde são construídos grandes 

reservatórios e tecnologias mais avançadas de captação e manutenção da água. A associação entre 

o crescimento das cidades e à disponibilidade hídrica é outro ponto que que merece destaque nessa

discussão. Esse pensamento vem sendo defendido a um tempo considerável, de modo que

trabalhos que discutem um vínculo entre o clima e o atraso da região Nordeste ganham notoriedade

no início do século XX (RIBEIRO, 1999). É possível constatar, diante do cenário exposto, que a

dinâmica socioespacial modificada por conta do fenômeno climático em discussão, interfere

diretamente no desenvolvimento das cidades, e tratando-se daquelas com menor dimensão, esse

empecilho ao crescimento é mais marcante.
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3 PARA ENTENDER A SECA E SUAS IMPLICAÇÕES 

A seca pode ser conceituada de várias formas, sendo que cada uma de suas denominações 

levam ao problema da falta de água e, por conseguinte em diversos impactos no âmbito 

socioeconômico. De forma mais genérica, a seca pode ser entendida como a escassez de água por 

longos períodos, atingindo grandes áreas e trazendo impactos de ordem socioeconômicas, sendo 

ainda, momentos atípicos em que a demanda pelos recursos hídricos são insuficientes frente a 

necessidade da população (SANTOS, 1998). O entendimento do alcance da seca envolve a analise 

da complexidade da dinâmica sociepacial gerada na sua presença, uma vez que, nos períodos de 

estiagem questões políticas, financeiras e sociais são levantadas. De acordo com Campos e Studart, 

p.4:

 “A Seca é um momento político por excelência. Como tal, é muitas vezes usada para críticas 

justas ou injustas, construtivas ou destrutivas. Críticas ao que se faz e ao que se fez. A 

projetos atuais e a projetos passados. Umas buscam aperfeiçoar projetos. Outras buscam 

destruí-los Há críticas mal formuladas que, mesmo com intenção de aperfeiçoar os projetos, 

se incorporam às críticas destrutivas. Há também críticas e propostas exóticas que 

simplesmente refletem o total desconhecimento do que é o Semi-Árido”. (CAMPOS; 

STUDART, 2001, P.4)  

Com relação ao que se supõem sobre a seca, levantamentos mostram um número 

significativo de teses que a colocam como um grande empecilho ao desenvolvimento da região 

nordeste. “A seca, bem como a escassez de água no sertão, são apontadas, na maioria dos discursos, 

como as grandes responsáveis pela miséria que atinge a região”.  (RIBEIRO, 1999, P. 61). Neste 

contexto, a percepção dos vários impactos da seca é evidente, dado que esses interferem no avanço 

socioespacial das cidades atingidas por esse problema.    

Várias são as consequências da seca, podendo estas serem visíveis instantaneamente, ou 

refletidas no contexto socioambiental. No primeiro caso, destaca-se, o fornecimento de água para 

o abastecimento, prejuízos na agricultura e geração de energia hidroelétrica. É observado em

segundo plano, problemas que surgem de forma indireta, à exemplo, dos incêndios nas florestas,

diminuição da qualidade da água e erosão do solo com consequente desertificação (SANTOS, 1998).

Dessa maneira, entender a importância em se preservar os recursos hídricos, bem como

desenvolver paliativos para a convivência com o período de estiagem se torna uma necessidade de

caráter urgente, pela qual se transparecem questões sociais, econômicas e espaciais.

4 METODOLOGIA 

Considerando os impactos econômicos, espaciais e sociais decorrentes da seca na 

perspectiva da cidade pequena, foi analisado o município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte 

(Figura 1), onde se encontrou uma realidade de estiagem favorável ao entendimento das questões 

propostas nesta pesquisa. A busca pelos objetivos preestabelecidos consolidou-se mediante a 

delimitação das mudanças cativadas pela estiagem na última década, período em que se observou 
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mais vertiginosamente o crescimento da problemática hídrica. Com uma população de 27.745 

habitantes, segundo o senso demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Pau dos Ferros tem sentido os impactos da seca em várias dimensões como reflexo da 

demanda cada vez maior pelos recursos hídricos. 

Figura 1: Mapa de localização da cidade de Pau dos Ferros 

O primeiro momento da pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico direcionado 

especialmente a coletânea de material referente à questão da seca no sertão potiguar e a situação 

dos recursos hídricos em Pau dos Ferros, como forma de discussão e compreensão os principais 

conceitos em torno da problemática em questão. A busca de dados junto aos órgãos competentes 

no Rio Grande do Norte para monitoramento da água possibilitou o dimensionamento da proporção 

de chuvas na cidade e, por conseguinte, a elaboração de gráfico mensurando os índices 

pluviométricos na região. 

Assim, observa-se que o fenômeno da seca necessita de uma abordagem atenta, bem como 

os grandes impactos causados em uma cidade pequena. Através de uma jornada de campo, pelos 

principais armazenatórios de água e entrevistas com a população local, foi obtido registros da 

realidade em que se encontram as reservas hídricas de Pau dos Ferros e como têm sido feita a 

distribuição de água em meio ao atual cenário climático. A análise empírica nas modificações do 

espaço urbano e as dinâmicas populacionais por conta da estiagem corroboraram com os principais 

resultados trilhados no percurso do problema hídrico, desde sua origem até as consequências 

sentidas pela população.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sertão nordestino, por conta de sua característica climática, acaba sendo caracterizado 

por períodos secos e estiagens prolongadas. Implicações decorrentes desse cenário são sentidos 

por toda a população residente nas áreas enquadradas nesse perfil. No caso do Rio Grande do Norte, 

onde a configuração semiárida é predominante, os impactos da seca têm sido alarmantes, de 

maneira que mobilizações e mudanças no panorama organizacional do espaço têm sido observadas. 

Em Pau dos Ferros, a disponibilidade de água teve uma trajetória controvérsia: Se em um momento 

passado eram vistos problemas por conta de alagamentos nos períodos chuvosos, hoje uma seca 

crítica atinge todo o município, afetando os reservatórios municipais e consequentemente 

implicando no racionamento de água, alterações climáticas e ambientais. Um exemplo da realidade 

vivenciada está na barragem local “Dr. Pedro Diógenes Fernandes”, que por muito tempo foi, o 

principal meio de abastecimento do município e das cidades de Francisco Dantas, Rafael Fernandes, 

Água Nova, Major Sales e Luís Gomes (Figuras 1 e 2). De acordo com a secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, esse armazenatório encontra-se com apenas 0,45% de 

sua capacidade, com um volume atual de 248.692 m³ de água. No entorno da barragem de Pau dos 

Ferros, era costumeiro a observação de empreendimentos de lazer, que influenciavam no turismo 

local. Com a estiagem, essa fonte de geração de renda acaba sendo inviabilizada e extinguida.  

Figura 2: Barragem do município de Pau dos Ferros - 
RN em período de chuvas regulares, 2011 

Figura 3: Barragem do município de Pau dos Ferros – 
RN em Período de estiagem, 2015 

Para chegar até o atual patamar critico observado, o crescimento da procura por água em 

consonância com um período escasso de chuvas foi decisivo. De acordo com os dados da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), coletados dos últimos cinco anos 

(Gráfico 1), em 2011 os índices pluviométricos estiveram dentro da normalidade, enquanto que em 

2013 foi registrado um período seco e nos anos de 2012, 2014 e 2015 os dados mostraram o registro 

de períodos muito secos. Vários são os reflexos desses dados preocupantes, sendo estes sentidos 

no campo social, espacial e econômico. Nesta perspectiva, implicações no comércio, setor de 
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serviços, dinâmicas regionais, organização espacial e questões sociais são levantadas em meio a 

seca.   

 

Figura 4: Gráfico da precipitação acumuladas do município de Pau dos Ferros Nós últimos 5 anos 

A baixa do leito do Rio Apodi Mossoró no trecho que passa por Pau dos Ferros, por exemplo, 

fez com que as áreas, antes alagadas, dessem lugar a empreendimentos comerciais e moradias em 

locais de risco. Assim, construções em encostas de deslizamentos e áreas propícias a alagamentos 

nos períodos de chuvas se tornaram comuns embasadas na dimensão com que a seca tem se 

alastrado. Outra questão que merece destaque são as migrações do espaço rural para o urbano por 

conta das dificuldades peculiares a cada uma dessas regiões da cidade, de maneira a propiciar esse 

processo.  

As desigualdades sociais no acesso aos recursos hídricos, embora pouco discutidas, 

evidenciam mais uma das facetas da problemática da seca.  Um dos pontos que se analisa nesta 

questão, é a perfuração de poços artesianos de maneira indiscriminada e a preços exorbitantes, de 

maneira que o acesso a este paliativo acaba ficando restrita na maioria da cidade, a população com 

maior poder aquisitivo. Diante da atual situação climática, o custo desse tipo de obra passou pelo 

intensivo e não discreto processo de especulação. A falta de fiscalização nesse processo faz com que 

haja ainda, a instalação de poços em locais inadequados como calçadas e terrenos públicos. A 

compra de reservatórios de água, como caixas de pvc, tem crescido conjuntamente com o preço 

por esse produto.  

Na esfera econômica, o impacto da seca é sentido de maneira preocupante, dado que o 

montante de recursos financeiros destinados a convivência das dificuldades advindas da estiagem 

são expressivos, e mesmo assim, insuficientes para o atendimento da população em sua totalidade. 

Isto é notável, quando se analisa o aumento do preço de determinados alimentos que têm uma 

redução em sua produção. “Quando se trata da região Nordeste do Brasil, principalmente as secas 
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prolongadas, são as maiores responsáveis pela variabilidade da produção agrícola”. (SANTOS et. al., 

2014, P. 438)  

De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura (2015), houve um prejuízo de R$ 4,6 

bilhões na produção Agropecuária em 2014, o que afetou diretamente o produto interno Bruto (PIB) 

do RN. Esses valores refletem a realidade desse setor em Pau dos Ferros, em que, a contribuição 

dada pela agropecuária ao PIB municipal tem diminuído com o passar do tempo como uma das 

consequências da falta de chuvas. De acordo com os dados do IBGE, em Pau dos Ferros, a 

contribuição para o PIB por conta da agropecuária a preços brutos correntes teve uma significativa 

diminuição, de maneira que em 2008 correspondiam a 6.483 mil reais, em 2009 6.808 mil reais, em 

2010 5.960 mil reais, em 2011 5.298 mil reais e no ano de 2012 cai novamente para 4.532 mil reais. 

As jornadas de campo juntamente com entrevistas aos trabalhadores agrícolas permitem concluir 

que a seca é o fator preponderante para a diminuição nas atividades e produções citadas. 

Uma das obras realizadas em Pau dos Ferros foi a construção do perímetro irrigado pelo 

Departamento Nacional de Obras contra as secas DNOCS, para amenizar os danos da estiagem na 

dimensão agrícola. Os perímetros irrigados são espaços em que se constroem açudes e implantam-

se técnicas de irrigação no intuito de possibilitar a agricultura e o desenvolvimento de uma 

localidade (SOUZA, G.; SOUZA, R.; CARNEIRO, 2013).   

A seca ameaça a realidade vivida na cidade pequena tanto no que diz respeito a vida da 

população quanto no desenvolvimento dessas localidades. O investimento de políticas públicas 

estaduais, federais e municipais como o Programa Água Para Todos e Programa Água Doce (PAD), 

além da aplicação de recursos na ampliação do número de cisternas, reservatórios públicos e 

distribuição de água por adutoras evidência a movimentação econômica extremamente importante 

para a convivência com a escassez hídrica e por outro lado mostra diante da situação colocada, a 

necessidade em aumentar a atenção para essa problemática, dado que a dificuldade cotidiana por 

água ainda perfaz toda a dinâmica da sociedade semiárida.   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seca se delineia no sertão Potiguar perfazendo um cenário de problemas e atores 

relacionados a sua existência. Consequências de natureza social, econômica e espacial são sentidas 

pela população de maneira crítica, o que movimenta a realidade dos municípios que sofrem com a 

estiagem. Nas cidades pequenas, em que são observados menores recursos financeiros e em alguns 

casos, poucos investimentos na retaliação de problemas dessa natureza, é visível o surgimento de 

consequências em larga escala. Em Pau dos Ferros, especificamente, foi visto que a diminuição das 

chuvas nos últimos cinco anos modificou o cenário da agropecuária, as atividades culturais e 

investimentos do poder público com obras paliativas à problemática. Para a convivência como os 

danos da seca, que já deixa sequelas marcantes na história do município, faz-se urgente novos e 

maiores investimento por parte da esfera pública no desenvolvimento de paliativos acessíveis à 
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população. Além disso, campanhas e políticas educativas de preservação da água conjuntamente 

com o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos que analisem a situação crítica vivenciada são 

essenciais para amenizar os danos trazidos pela atual crise hídrica.  
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RESUMO 

O bem mineral gipsita é um sulfato de cálcio 
di-hidratado (CaSO4.2H2O) que apresenta
um amplo campo de utilização. Pelo fato de
ter uma grande importância, é explorado em
todo o planeta, havendo assim inúmeras
reservas espalhadas pelo mundo. O Brasil
possui a maior reserva mundial, sendo o
polo gesseiro do Araripe o maior
responsável por essa produção. Nessas

jazidas em Pernambuco, ocorrem cerca de 
cinco variedades mineralógicas de gipsita, 
que são denominadas na região como: 
cocadinha, rapadura, johnson, estrelinha e 
selenita. Este artigo objetivou um 
levantamento da área e uma caracterização 
desta, sua geologia, e as estatísticas relativas 
à produção, empregos, e principais 
investimentos.

PALAVRAS-CHAVE: gipsita, jazidas, importância 

GENERAL ASPECTS OF GYPSUM PRODUCTION IN THE ARARIPE REGION 

ABSTRACT 

The mineral gypsum is a fine calcium 
sulphate dihydrated (CaSO4.2H2O) having a 
wide field of use. Because it has a great 
importance, it is explored around the planet, 
with so many reserves around the world. 
Brazil has the world's largest reserve, and 
the plaster polo Araripe is the largest 
responsible for this production. In these 

deposits in Pernambuco, there are about 
five mineralogical varieties of gypsum, which 
are denominated in the region as Scratchy, 
brown sugar, johnson, starlet and 
moonstone . This article aimed to survey the 
area and a characterization of this, its 
geology , and statistics on production, jobs 
and major investments.

KEY-WORDS: gypsum, deposits, importance 
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior produtor de gipsita da América do Sul, de acordo com o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e entre todos os seus estados, o Pernambuco é o maior 

produtor sendo responsável 91,5% da produção brasileira, tendo 24 das 30 minas em atividade no 

país. A região onde se localiza essas jazidas é denominada de polo gesseiro do Araripe, que é 

composto por 5 municípios. Esses dados mostram a necessidade cada vez maior de que novos 

estudos sejam feitos como forma de divulgar uma das maiores regiões mineradoras do país. O 

artigo tem como objetivo mostrar a importância dessa região para o país, e analisar os principais 

aspectos que a envolvem. 

2 METODOLOGIA

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A região onde está localizado o polo gesseiro é formado por cinco municípios: Araripina, 

Ipubi, Bodocó, Ouricuri e Trindade, a oeste do estado de Pernambuco. 

Figura 1: Representação geográfica do polo gesseiro de Pernambuco. 

Fonte: Secretaria da fazenda e defesa social desarticulam esquema de sonegação fiscal. (2011) 
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Os municípios representados na Figura 1 fazem parte da Chapada do Araripe, uma região 

que segundo o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) possui as jazidas de gipsita de melhor 

qualidade do mundo. Atualmente, o polo gesseiro do Araripe é responsável por cerca de 90% da 

produção nacional de gipsita, e assume um papel de destaque cada vez maior no Brasil. 

2.2 MINERALOGIA E GEOLOGIA 

A gipsita, mineral abundante na natureza, é um sulfato de cálcio hidratado cuja fórmula 

química é CaSO4.2H2O. Cristaliza-se no sistema monoclínico e geralmente ocorre associado à 

calcários, folhelhos, margas e argilas. Na região do polo gesseiro são encontradas 5 variedades 

mineralógicas de gipsita: a cocadinha  – gipsita estratificada com raros filmes de argila verde –, a 

Johson  – variedade mais pura, com colaração creme e que apresenta uma estruturas com 

“nódulos” e “estrelas” –  , a Rapadura  – variedade estratificada que possui filmes milimétricos de 

argila verde – , Estrelinha – apresenta cristais radiados  –  e Selenita – que é em forma de placas. 

As empresas que atuam na região tem preferência por algumas variedades em detrimentos de 

outra, dependendo da utilização a qual o mineral vai ter.  

Fotografia 1: Variedade mineralógica de gipsita denominada rapadura. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De acordo com o DNPM, o gipso pode ocorrer associado a outros minerais, constituindo as 

rochas gipsíferas. Entre estes minerais estão a anidrita, calcita, dolomita, halita, e argilas. Na 

região do Araripe, a argila é, sem dúvidas, o principal contaminante da gipsita. 

Em Pernambuco, as jazidas estão inseridas em domínios da Formação Santana, formada 

por siltitos, margas, calcários, folhelhos e intercalações de gipsita. 

(MENOR et al, 1993, p.93-103) ao discorrer sobre a formação Santana argumenta: 

“A Formação Santana, do Cretáceo Inferior da bacia do Araripe, 
possui uma sequência evaporítica bastante complexa, com distribuição de 
níveis de gipsita nos membros inferior (Crato), intermediário (Ipubi) e 
superior (Romualdo), atingindo sua magnitude máxima no Membro Ipubi, 
com camadas descontínuas com espessuras de até 32 metros, no Estado de 
Pernambuco” (MENOR et al, 1993, p.93-103). 

2.3 LAVRA 

O método utilizado para extração da gipsita é o da lavra a céu aberto. Como o 

CETEM (2005) observou, a gipsita absorve parte da força do explosivo dificultando o desmonte. 

Com isso, na perfuração, os furos precisam ser programados com pequeno espaçamento a fim de 

possibilitar uma distribuição mais densa desses explosivos. 

De um modo geral, a atividade de lavra obedece a seguinte sequência: Limpeza do 

terreno, decapeamento, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. 

A limpeza do terreno e o decapeamento ocorrem quase que ao mesmo tempo. O 

material que faz a cobertura do minério é retirado com a ajuda de um maquinário de grande 

porte;  

Sobre a fase de perfuração, (ARAUJO; MARTINS, 2010. p.5) diz: 

  “Para executar a furação, são usados equipamentos como marteletes, 
perfuratrizes e compressores a diesel ou eletricidade. Nas médias 
mineradoras são utilizadas perfuratrizes e o trabalho humano é pouco 
utilizado, sendo apenas necessário para operar máquinas, tornando essa 
atividade menos árdua. Em alguns casos, nas pequenas minas, a 
perfuração da rocha é, em parte, manual; o desmonte é mecânico, 
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utilizando-se máquinas como marteletes, o que torna o trabalho menos 
produtivo”. (ARAUJO; MARTINS, 2010, p.5)      

Já o desmonte, ocorre através do uso de explosivos e o carregamento de explosivos segue um 

plano de fogo pré-definido. Em uma das maiores minas, é possível verificar que os blocos maiores 

após a explosão ficam espalhados em uma grande área e com o auxílio de um rompedor 

hidráulico, sofrem uma nova fragmentação. 

Fotografia 3: Material resultante sofrendo uma nova fragmentação através do rompedor hidráulico. 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após esse processo, ocorre o carregamento e transporte do material para as unidades de 

beneficiamento. 

2.4 BENEFICIAMENTO 

O beneficiamento desse mineral ocorre em geral com uma seleção manual do 

material, seguida de britagem, moagem e peneiramento. O resultado das operações devem 

apresentar uma granulometria uniforme, e para obter o produto final de maior qualidade faz-se 

necessário a retirada de contaminantes, como a argila. 
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A gipsita é um sulfato de cálcio hidratado e como tal, quando é aquecido no 

processo denominado de calcinação, as temperaturas chegam à ordem de 120 a 180 graus, 

transformando assim o sulfato de cálcio hidratado em hemidrato (gesso) devido à parte da água 

de sua composição que é perdida. 

“Dependendo do processo de calcinação, obtêm-se as variedades de hemidrato 

conhecidas como gesso alfa e gesso beta” (RENÓFIO; MUNHOZ, 2006,p.3). Nos fornos que 

proporcionam uma calcinação sob pressão atmosférica, é produzido gesso beta, enquanto que nos 

fornos do tipo autoclave, é produzido gesso alfa. A título de conhecimento, segundo o CETEM 

(2005) o preço do gesso alfa é cerca de seis vezes maior que o gesso beta. 

Segundo o balanço mineral brasileiro a variação da temperatura permite obter 

gesso beta com diferentes características diretamente relacionadas à sua utilização: gesso rápido 

ou de fundição e gesso lento ou de revestimento. 

2.5 PRODUÇÃO E RESERVAS 

      De acordo com o Sumário Mineral Brasileiro 2012, o estado de Pernambuco é o principal 

produtor de gipsita do país, sendo responsável por 91,5% de toda a produção brasileira, tendo 

destaque para a região do polo gesseiro, que como já foi dito anteriormente é formado pelos 

municípios de Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade. As reservas destes municípios estão 

apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 1- Dados das reservas de gipsita dos municípios que constituem o polo gesseiro de Pernambuco. 

MUNICÍPIO  RESERVAS 

Medida       Indicada  Inferida  Lavrável 

Araripina  88.292.065  23.510.153  78.902.597  78.715.608 

Bodocó      5.305.607   5.349.610  1.346.610  949.168 

Ipubi  118.770.872  29.609.464  45.224.996  62.594.504 

Ouricuri   36.331.709    16.915.399  3.497.623  35.874.249 
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Trindade  98.957.286  51.877.647  16.922.342  19.279.542 

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (2010). 

Segundo o DNPM, das cinco maiores empresas produtoras de gipsita do Brasil, quatro 

delas atuam exclusivamente na região do Araripe e apenas uma opera alguma mina em outros 

estados. 

2.6 UTILIZAÇÃO 

      A gipsita é um mineral que possui um amplo e diversificado campo de utilização, podendo 

ser destinada para diversos setores da economia. De acordo com Anuário Mineral Brasileiro 2010, 

a gipsita bruta extraída em Pernambuco teve os seguintes destinos: Gesso (60.75%), 

Condicionador de Solos (13.24%), Construção Civil (10.91%), Cimento (9.74%), Extração e 

Beneficiamento de Minerais (3.90%), Corretivo de Solos (0.66%). 

Como foi mostrado no Anuário Mineral, o principal produto gerado a partir da gipsita é, 

sem dúvida, o gesso, que entra na composição de pré-moldados como a placa de gesso, principal 

produto fabricado na região do Araripe. Uma das maiores fábricas de placas de gesso da região 

fábrica cerca de 8000 placas por dia.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a pesquisa na região foi possível notar que apesar de ser um ponto promissor na

produção gesseira do país, o polo do Araripe enfrenta alguns problemas que dificultam o seu 

desenvolvimento como por exemplo a falta de mão de obra qualificada, os problemas com o meio 

ambiente e o alto custo do transporte. É necessário que haja um grande investimento com o 

intuito de solucionar o problema das mineradoras, e viabilizar o crescimento da produção deste 

mineral. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O presente trabalho procurou mostrar o potencial do polo gesseiro do araripe na extração 

de gipsita, abordando cada etapa deste processo, não esquecendo de citar os mais diversos usos a 

partir desse mineral. O grande e recente crescimento da indústria de construção civil em todo o 

brasil proporcionará uma demanda de material gesseiro ainda maior e é necessário que sejam 
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estabelecidas as condições necessárias para que haja um aumento da produção. Os projetos para 

solucionarem os problemas enfrentados pelas mineradoras já existem, no entanto ainda não foi 

feito nada para que saíssem do papel. 
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INSPEÇÃO DE ALMOXARIFADO VERIFICADO AO CUMPRIMENTO DA BQP: 
UMA ANÁLISE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL DO NORDESTE 

E. N. Santana1; F. H. S. Silva2; L. P.Cunha3; M.V.D. Assunção4 

 emilly.ifrn@hotmail.com 1 ; fernanda_heloah@hotmail.com 2; luanapcunha@hotmail.com 3; 
marcus.assunção@ifrn.edu.br 4

RESUMO 
Materiais e logística são, juntamente com recursos 

humanos e administração financeira, fatores 

críticos para o desenvolvimento de atividades de 

atenção à saúde e para a excelência operacional da 

organização hospitalar, uma vez que lidam com 

uma população heterogênea e complexa de 

inúmeras sequências de transações. Deste modo, é 

necessário sistematização e padronização dos 

recursos disponíveis, sendo pertinente a utilização 

da logística para analisar a atuação dos processos 

nos parâmetros de planejamento, operação e 

controle dos fluxos de mercadorias, com o intuito 

de que estas logrem êxito durante todos os 

processos realizados dentro da organização. A fim 

de aplicar os conceitos da utilização das 

ferramentas e operações logísticas, 

especificamente à atividade estoque direcionada 

para o almoxarifado, foi feita uma análise de 

inspeção de qualidade ao almoxarifado de um 

hospital universitário federal da região nordeste, 

segundo parâmetros da perspectiva BQP (Boas 

Práticas de Qualidade), com o intuito de contribuir 

e melhorar a gestão do hospital.

PALAVRAS-CHAVE: Logística, Almoxarifado, Gestão Hospitalar, Estudo de caso.

INSPECTION WAREHOUSE VERIFIED TO COMPLIANCE WITH BQP: ANALYSIS IN 
A UNIVERSITY HOSPITAL FEDERAL NORTHEAST 

ABSTRACT 
Materials and logistics are, along with human 
resources and financial management, critical to the 
development of health care activities and 
operational excellence of the hospital organization, 
since dealing with a complex and heterogeneous 
population of numerous transactions sequences. 
Thus, it is necessary systematization and 
standardization of available resources, and 
appropriate use of logistics to analyze the 
performance of the processes in the parameters of 

planning, operation and control of the flow of goods 
in order that they are to succeed in all the processes 
carried out within the organization. In order to apply 
the concepts of the use of tools and logistics 
operations, specifically the stock activity directed to 
the warehouse, quality inspection analysis to the 
warehouse of a federal university hospital in the 
northeast region was made, within the parameters of 
BQP perspective (Good Practices Quality), in order to 
contribute and improve the hospital management.

KEY-WORDS: Logistics, Warehouse, Hospital Management, Case Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de saúde configura-se de forma singular e expressiva, seja qual for o local e/ou 
circunstância que esteja inserida. Isso se dá, devido seu papel fundamental, tanto socioeconômico 
como pela promoção da saúde em diversos âmbitos da sociedade. Entretanto, as preocupações 
com os custos crescentes dessa área, particularmente dos hospitais, necessita da adoção de 
estratégias de controle mais eficientes, no sentido de garantir o melhor desempenho dessas 
instituições, em virtude de sua natureza e importância.  

Desse modo, se faz necessária a utilização da Logística, que se torna parte essencial das 
organizações, uma vez que essa reduz custos, otimiza operações, controla o fluxo de materiais, 
pessoas e informações, de maneira eficiente e eficaz. No caso das organizações hospitalares, pode 
facilitar e proporcionar melhor atendimento ao usuário, com valor agregado (BOWERSOX; CLOSS, 
2009). 

Esse sistema de gerenciamento de custos torna-se significativo para a área de saúde, uma 
vez que essa visa à contenção de gastos, porém conservando a qualidade do serviço que é 
prestado, o que a torna uma variável imprescindível, por motivo de estarem lidando diretamente 
com vidas.  

Inúmeros trabalhos apontam ganhos de qualidade nessa área, fruto da racionalização do 
sistema de abastecimento, destacando a importância de incorporar os conceitos de Logística/ 
Cadeia de suprimentos, para organizar o sistema produtivo do hospital e no Gerenciamento de 
estoques, pois sem esses princípios, as organizações, independentes do seu ramo de atuação não 
conseguem desenvolver atividades eficientes e eficazes, levando ao mau gerenciamento do setor 
e com carência de qualidade, que pode encadear diversos outros problemas para as instituições 
de saúde. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo descrever e avaliar a qualidade, bem 
como o desempenho da Gestão de Almoxarifado de um Hospital Universitário Federal da Região 
Nordeste, sob a perspectiva da Inspeção nas etapas do Controle de Qualidade, por meio de um 
estudo de caso.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme Ballou (2006), “a logística é o processo de planejamento, implantação e controle 

do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo com o propósito de atender as exigências dos clientes.” A fim de  

que esta ferramenta demonstre significativa importância e expresse resultados, se faz necessária a 

classificação objetiva das atividades logísticas, para que esta demonstre com visibilidade seus 

potenciais benefícios.  

As atividades da logística dividem-se em primárias e secundárias, são elas, 
respectivamente: transporte, estoque e processamento de pedidos. Logo após, armazenagem, 
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movimentação de materiais, compras, gestão da informação, embalagem e programação do 
produto.  

Do ponto de vista da logística, a atividade estoque é dentre os processos que as empresas 
executam, a operação que implica significativa cautela e decisões de alto risco e impacto, uma vez 
que sem um estoque adequado, a atividade de marketing poderá detectar perdas de vendas e 
declínio da satisfação dos clientes, segundo Bowersox; Closs (2009). 

Neste sentido, o conceito qualidade está intrinsecamente relacionado em todas às áreas da 
atividade logística, visto que a qualidade é um conjunto de características, propriedades, atributos 
ou elementos que compõe bens e serviços, em que os aspectos operacionais da organização 
devem-se associar e direcionar o processo produtivo para o atendimento ao consumidor, de 
acordo com Paladini (2009). Segundo o mesmo autor, o produto, seja ele bem ou serviço, é 
sempre avaliado em relação a “terceiros”, que, em última análise, são aqueles que determinam 
sua finalidade, suas características ou sua função, compreendendo a percepção qualidade.  

A gestão da qualidade no processo entende-se ao esforço feito para que a qualidade não 
seja restringida, apenas ao produto (efeito), mas muito antes disso, seja gerada no processo 
produtivo, consonante Paladini (2009). Visto que a definição de qualidade compreende-se em 
todas as esferas que formam a função produção de uma empresa, destaca-se, dentre as suas 
atividades, o almoxarifado, por se tratar de um local devidamente apropriado para armazenagem, 
proteção e conservação de materiais da empresa, em recinto coberto ou não, adequado à sua 
natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item aguardando a 
necessidade do seu uso, regidos pela política geral de estoques da empresa ou instituição, 
segundo Paoleschi (2009). O conjunto de suas atribuições sejam eles, recebimento, armazenagem 
e distribuição, refletem diretamente no produto que a empresa fornecerá, visto que suas matérias 
primas, ferramentas e instrumentos essenciais à produção ou mesmo de suporte, estarão nesse 
setor.  

Uma das etapas do Controle de Qualidade em que se verifica se a peça ou parte dela está 
dentro ou fora dos padrões estabelecidos como de excelência, é denominado de Inspeção. De 
acordo com Filho (2010). Inspeção de almoxarifados, apresentado a seguir, fornece uma listagem 
de itens que devem ser utilizados para a verificação do cumprimento da BPQ (Boas Práticas de 
Qualidade). São elas:

Figura 1 - Verificação Do Cumprimento Da BPQ 

Inspeção do Almoxarifado 

1.Condições externas

2. Condições internas (Pisos - Paredes - Tetos)

3.Condições Gerais

4. Recepção e armazenamento de matérias-primas

2634



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

5. Recepção e armazenamento de materiais de embalagem

6. Recepção e armazenamento de produtos acabados

7. Devoluções

8. Recolhimento de produtos

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015

Em organizações hospitalares, conforme (LIMA GONÇALVES, 2002; PORTER; TEISBERG, 
2007), lidam com uma população heterogênea e com ambientes de intensos fluxos de materiais, 
informações, profissionais com alta qualificação e usuários (ARAÚJO, 2010; LONDOÑO, 2003), e 
compreendem uma intricada sequência de transações ou relacionamentos entre pacientes, 
prestadores de serviços, organizações ligadas à saúde (equipamentos médicos, unidades de nível 
primário, secundário, terciário, laboratórios etc.) e de apoio, como de suprimentos de 
alimentação, materiais de escritório, limpeza e higiene, o que requer uma sistematização e 
padronização dos recursos disponíveis, sendo necessária a utilização da logística para analisar a 
atuação das operações nos parâmetros de planejamento, operação e controle dos fluxos de 
mercadorias, para que estas logrem êxito durante todos os processos da sua função produção. 

3 METODOLOGIA 

Efetuou-se uma pesquisa de campo em um hospital universitário da região nordeste, a fim 
de averiguar as boas práticas de qualidade no setor de almoxarifado. O artigo utiliza uma 
abordagem de pesquisa qualitativa por tratar de elementos complexos (organização hospitalar, 
logística e qualidade), com caráter exploratório, com base na teoria, relacionando os temas 
propostos. A estratégia segue a revisão de literatura, que possibilita gerar um arcabouço de 
conhecimento e visão crítica, baseando-se em estudos que visam à estruturação/estágios e 
consolidação do conhecimento do assunto. Além do estudo de caso, cuja análise baseia-se na 
verificação do cumprimento da BQP (Boas Práticas de Qualidade), as quais oferecem maiores 
detalhes para o levantamento do banco dados referente ao setor em estudo e permite melhor 
compreender as especificações e problemáticas com relação ao almoxarifado. As técnicas 
utilizadas para coleta de dados, informações e evidências foram fruto de uma pesquisa 
documental e entrevistas semiestruturadas com o responsável pela área, cujas informações foram 
tratadas por análise de conteúdo e inferências da interpretação dos fenômenos observados. 

2635



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

4 RESULTADOS 

O hospital universitário em análise é uma instituição de médio porte formada por um 
colegiado executivo composto pela Superintendência e três gerências: Gerência de Atenção à 
Saúde, Gerência de Ensino e Pesquisa e Gerência Administrativa. 

A superintendência é responsável pela gestão geral do hospital, tanto no que se refere aos 
seus aspectos internos, quanto no que diz respeito à relação externa com o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e com a academia, buscando formas de promover uma assistência de qualidade 
aos seus diversos usuários. 

A Gerência de Atenção à Saúde é responsável pelo planejamento, organização e 
administração dos serviços assistenciais, tanto no nível ambulatorial quanto de internação, 
articulando-se com as demais gerências no sentido de buscar mecanismos que possam 
assegurar a melhor assistência aos usuários. Oferece serviços assistenciais de média e alta 
complexidade, nas áreas de transplante, cardiovascular, cardiologia, aftalmologia, neurologia, 
obesidade mórbida, dentre outros. A instituição possui 201 residentes, distribuídos em 32 
programas. 

A Gerência de Ensino e Pesquisa é responsável pela análise e execução das propostas de 
ensino e pesquisa no âmbito do hospital, bem como pelo planejamento, coordenação e 
supervisão do trabalho dos profissionais ligados a essa gerência. A mesma é primeiramente 
certificada como uma organização de ensino que surgiu da necessidade de se regulamentar as 
atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão realizadas no âmbito do Hospital, de modo a 
atender as principais diretrizes da Universidade Federal, no que atine ao seu papel 
formador junto à sociedade. 

A Gerência Administrativa é responsável pelo gerenciamento e implementação das 
políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, bem como 
pela gestão de pessoas e da logística e infraestrutura hospitalar. 

A fim de analisar o almoxarifado do hospital universitário federal da região nordeste, 
seguindo os parâmetros da inspeção de qualidade, foi elaborado quadros que respondem os 
itens elencados do indicador. Estes foram classificados segundo: Condições externas; Condições 
internas (Piso- Paredes- Tetos); Condições gerais; Recepção e armazenamento de matérias-
primas; Recepção e armazenamento de produtos acabados, apresentando um parecer após a 
análise dos critérios da inspeção sob a perspectiva BQP (Boas Práticas de Qualidade). O 
Indicador recomenda que as verificações sejam realizadas por funcionários técnicos, em datas 
não pré-fixadas, para que obtenham maior validade e funcionem como auto inspeção. 

O almoxarifado do hospital é dividido em: (a) central, (b) nutricional e (c) 
farmacêutico, cuja administração dos materiais é realizada de forma integrada e com os mesmos 
procedimentos internos e externos. O setor é formado por oito funcionários que realizam 
atividades específicas: 
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recebimento, a guarda e distribuição dos materiais, bem como a administração, controle dos 
recursos e planejamento das necessidades dos materiais. 

A Tabela a seguir apresenta questionamentos levantados para serem analisados de acordo com 
que a organização apresenta, nela são abordadas as condições físicas do prédio, condições 
ambientais e as condições de acesso ao depósito.  Os critérios apresentam-se em conformidade 
unânime. 

2.A Condições Externas 
Conforme/ Não 

conforme/ Não existe 

2. A.1 Quanto ao aspecto externo, o edifício apresenta boa 
conservação (isento de rachaduras, pintura descascando, 

infiltrações, etc.)? 
Conforme 

2. A.2
Dentro das dependências da empresa, os arredores do 

edifício estão limpos? 
Conforme 

2. A.3
Existe proteção contra a entrada de roedores, insetos, 

aves ou outros animais? 
Conforme 

2. A.4
Existem fontes de poluição ou contaminação ambientais 

próximas ao edifício? 
Conforme 

2. A.5
As condições físicas e estadas de conservação do 

almoxarifado, em sua estrutura, paredes e tetos, são 
adequados? 

Conforme 

2. A.6 As vias de acesso aos depósitos são adequadas? Conforme 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

A Tabela 2 denota as condições físicas internas do almoxarifado sob os critérios: piso; 
parede; tetos, os quais se apresentam dentro dos padrões almejados. A eficiência nas atividades 
desempenhadas dentro do almoxarifado é reflexo nos setores em que supre, tornando-o um 
potencial logístico dentre os setores do Hospital, uma vez que agrega valor nos processos, 
melhora os níveis de serviço que consequentemente reflete na maximização da redução de custos. 

2.B Condições internas 
Conforme/ Não 

conforme/ Não existe 

2. B.1
O piso é adequado? Conforme 

2. B.2
O estado de higiene e conservação do piso é bom, sem 
rupturas, buracos e rachaduras?   

Conforme 

2. B.3 É de fácil limpeza? Conforme 

2. B.4 As paredes estão bem conservadas? Conforme 

2. B.5 Seu estado higiênico é adequado Conforme 

2. B.6 As paredes não apresentam pinturas descascadas? Conforme 

2. B.7 Os tetos estão em boas condições? Conforme 

2. B.8
Seu estado de conservação e higiene (isento de gretas, 

rachaduras, pinturas descascadas, goteiras, etc.) é 
adequado? 

Conforme 

2. B.9 Os esgotos e encanamentos estão em bom estado? Conforme 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

Tabela 1: Condições externas 

Tabela 2: Condições internas (pisos- paredes- tetos) 
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A Tabela 3 corresponde à recepção e ao armazenamento de matérias-primas. O 

almoxarifado em análise utiliza esses materiais como suporte a outros setores, em que estes são 

dependentes de sua operação. Desta feita, é possível proporcionar a cada ambiente o exercício de 

seu propósito dentro da cadeia logística do hospital. O almoxarifado efetua todas as etapas do 

Controle de Qualidade, o qual se verifica cumprir e estar dentro dos padrões estabelecidos como 

de excelência. 

2.D Recepção e armazenamento de matérias-primas 
Conforme/ Não 

conforme/ Não existe 

2. D.1 Realiza-se exame visual na recepção das matérias-primas 
para verificar se 

sofreram dano durante o transporte? 
Conforme 

2. D.2 Os documentos usados para a recepção são adequados? Conforme 

2. D.3
A identificação (rótulo ou etiqueta) é completa e está 
devidamente aderida?    

Conforme 

2. D.4
Quando do seu recebimento, cada lote de matéria-prima 

recebe um número de registro?   
Conforme 

2. D.5
Seu emprego é correto, usando-o para identificar a 
matéria-prima até o final de sua utilização?    

Conforme 

2. D.6
Antes de sua liberação pelo Controle da Qualidade, a 

matéria-prima permanece em quarentena e 
devidamente rotulada como tal? 

Conforme 

2. D.7
A identificação da matéria-prima é documentada, 
colocando-se o rótulo de aprovado ao corpo do 
recipiente que a contém, e não à tampa?   

Conforme 

2. D.8
Todas as matérias-primas, sem exceção, são amostradas 

pelo Controle da Qualidade, de acordo com sistemas 
adequados e confiáveis? 

Conforme 

2. D.9
Uma matéria-prima já aprovada é etiquetada como tal e 

transferida para o Almoxarifado correspondente? 
Conforme 

2. D.10
O prazo de validade, ou data de reanálise, está indicado 

no rótulo? 
Conforme 

2. D.11
As matérias-primas reprovadas são devidamente 

identificadas e isoladas? 
Conforme 

2. D.12
A disposição do armazenamento é boa e racional, com 

intuito de preservar a identidade e integridade das 
matérias-primas? 

Conforme 

2. D.13
Existe sistema adequado para o controle do estoque? 

Qual? É funcional? 
 Conforme (Excel) 

2. D.14
As embalagens contendo insumos (tambores, barricas, 

caixas, etc.) estão seguramente fechadas? 
Conforme 

2. D.15
O uso das matérias-primas respeita a ordem de entrada 
utilizando-se primeiro o mais antigo?    

Conforme 

2. D.16
Existem recipientes para lixo e estão devidamente 

identificados? 
Conforme 

2. D.17 Estão bem fechados? Conforme 

2. D.18 São esvaziados com frequência? Conforme 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 
Tabela 3: Recepção e armazenamento de matérias-primas
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A Tabela 4 correspondente à Recepção e ao Armazenamento de produtos acabados, 
são levantados: condições físicas, de segurança, limpeza, vencimento de produtos e à política que 
rege o setor. Estes, apresentam-se em unânime conformidade. O almoxarifado exerce suas 
operações nas devidas observações de procedimento. 

2.E Recepção e armazenamento de produtos acabados Conforme/ Não 
conforme/ Não existe 

2. E.1
O almoxarifado é exclusivo para produto acabado? Conforme 

2. E.2
Existe uma área de quarentena para produto acabada, 

perfeitamente identificada como tal, de maneira a evitar 
mistura ou despacho de produto sem aprovação final?    

Conforme 

2. E.3 O depósito encontra-se devidamente ordenado? Conforme 

2. E.3.1 Com adequada limpeza? Conforme 

2. E.4

O armazenamento do produto acabado realiza-se com a 
devida ordem e segurança, evitando possíveis misturas 
no seu controle e despacho, assim como acidentes no 

seu manuseio? 

Conforme 

2. E.5 Os produtos estão empilhados com segurança? Conforme 

2. E.6

O produto acabado armazenado encontra-se isolado do 
piso e afastado das paredes, para facilitar a limpeza e a 

higiene e, consequentemente, favorecer sua 
conservação? 

Conforme 

2. E.7
O almoxarifado está protegido contra a entrada de aves, 
insetos, roedores ou outros animais?    

Conforme 

2.E.8
Existe um programa de sanitização (desratização, 

desinsetização, etc.), bem como um registro de sua 
execução? 

Conforme 

2. E.9

Existem depósitos ou instalações trancados, com acesso 
restrito, específicos para substâncias sujeitas a regimes 
especial de controle, como os psicotrópicos, narcóticos 

ou similares? 

Conforme 

2. E.10
Existe um setor no almoxarifado para armazenamento 

em temperaturas baixas? 
Conforme 

2. 
E.10.1

Se existe, são feitos registros? Verificar os registros 
durante a inspeção 

Conforme 

2. E.11
Existem equipamentos de segurança (extintores, 
mangueiras, etc.) em quantidade suficiente, para 

combater incêndios? 
Conforme 

2. 
E.11.1

Estão bem localizados, delimitados com marcações e o 
acesso aos mesmos está desimpedido?    

Conforme 

2. 
E.11.2

Verifica-se com frequência seu correto funcionamento? Conforme 

2. 
E.11.3

Essas verificações estão devidamente registradas? Conforme 

2. E.12 A superfície dos pisos, paredes e tetos é de fácil limpeza? Conforme 

2. E.13
Os produtos vencidos são retirados do Almoxarifado, 

destruídos posteriormente, e o processo é registrado? 
Conforme 

2. E.14 Qual é a política da empresa em relação aos produtos PVPS 
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com prazos de validade próximos ao vencimento? 

2. 
E.14.1

Esta política ou procedimento é cumprido? Conforme 

2. E.15
Todos os medicamentos armazenados estão dentro de 
seu prazo de validade?    

Conforme 

2. E.16 Realizam-se inventários periodicamente? Conforme 

2. 
E.16.1

Existem registros correspondentes? Conforme 

2. E.17 Existe um controle de distribuição de produtos 
acabados? 

Conforme 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

5    CONCLUSÃO
Os hospitais possuem a função de servir à população promovendo a saúde com completa 

assistência médica, preventiva, terapêutica e curativa. Sendo fundamentais à comunidade, por 
exercerem grande importância e participação na vida das pessoas, desde o nascimento e vida. 

Na busca por executar estas finalidades, buscou-se aplicar a logística integrada de forma 
harmoniosa a sincronizar, coordenar e apoiar os processos/atividades da organização vinculados 
aos fluxos físicos e de informações ao longo da cadeia de suprimento, para obter ganhos quanto à 
agilidade, flexibilidade, qualidade, redução dos custos totais a fim de propor a criação de valor 
para os clientes, uma vez que lidam com uma população heterogênea e com ambientes de 
intensos fluxos de materiais e informações. 

A pesquisa pôde evidenciar as premissas da operação logística no almoxarifado em que são 
feitos: levantamento das pendências do almoxarifado; Realização de inventário; Organização do 
layout do almoxarifado; Recebimento de mercadorias; Conferência do material recebido; 
Lançamento do material recebido no sistema; Distribuição de materiais aos setores requisitantes; 
Emissão de relatórios mensais para conferência com a contabilidade; Encaminhamento de notas 
fiscais para pagamento. O almoxarifado do hospital universitário analisado cumpre com as devidas 
colocações da Inspeção de Qualidade, seguindo os padrões estabelecidos como o de excelência. É 
importante salientar que há existência falhas, porém estas não são críticas a ponto de 
comprometer a atividade do setor. De acordo com os dados quantitativos foi possível assegurar 
que o setor de almoxarifado é, sem dúvida, um fator definitivo para o bom funcionamento de toda 
a cadeia logística hospitalar, declarando-se como potencial propulsor da eficiência das operações 
da instituição. 
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RESUMO 

O artigo visa socializar projeto de pesquisa em 
andamento no Campus Canguaretama do IFRN, de 
cunho etnográfico, a fim de implementar 
Observatório da Diversidade dos Povos Indígenas - 
OBSERVindígena, com enfoque na memória 
histórico-cultural das comunidades indígenas 
Eleotéreos do Catu, em Canguaretama, e 
Sagi/Trabanda, em Baía Formosa. Nesse sentido, 
busca levantar, produzir e registrar dados junto aos 
indígenas, a fim de preservar a memória histórico-
cultural dos povos indígenas, por meio da 
produção de fotos e de vídeos junto aos indígenas 
e às comunidades as quais pertencem, além de 
produzir dicionário básico indígena, com a 
finalidade de nortear os turistas que visitam as 
respectivas comunidades, com informações 
turísticas que preservam a identidade e cultura 
indígenas. De cunho etnográfico, a pesquisa 
adotará alguns procedimentos teórico-

metodológicos, como a revisão bibliográfica, 
análise documental, observação, notas de campo, 
entrevistas semiestruturadas, além da produção de 
fotos e vídeos. Fundamentado nos objetivos do 
edital nº 05/2015, do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas 
(PIBIC-AF-CNPq), a pesquisa se constitui como 
iniciativa inovadora, a qual conduzirá o IFRN e o 
Campus Canguaretama a se estabelecerem como 
referências em ações voltadas à diversidade 
cultural, em particular junto aos povos e às 
comunidades indígenas, além de contribuir e 
fomentar a vocação científica, contribuindo para a 
consolidação da pesquisa no IFRN, nomeadamente 
aquelas sob a coordenação do Núcleo de Pesquisa 
em Políticas e Gestão da Educação Profissional, 
Educação de Jovens e Adultos, Diversidade e 
Inclusão Social - NUPEADIS. 

PALAVRAS-CHAVE: Observatório da diversidade indígena. Educação profissional, turismo e diversidade cultural. 
Memória histórica. Inovação. 

The article aims to socialize the research project 
ongoing at Canguaretama Campi of IFRN, with 
ethnographical purposes, to implement 
"Indigenous Diversity Observatory - 
OBSERVindígena", focusing at the memory historic 
and cultural of the indian communities of 

Eleotéreos in Catu, at Canguaretama, and 
Sagi/Trabanda, at Bahia Formosa. In this terms, 
seeks to increase, produce and record data with 
the Indians in order to preserve the historical and 
cultural memory of indigenous people, through the 
production of photos and videos with the Indians 

OBSERVANDO E PRESERVANDO A CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS: A 
CRIAÇÃO DA OBSERVINDÍGENA COMO INOVAÇAO NO CAMPO DA 

DIVERSIDADE CULTURAL

OBSERVING AND PRESERVING THE CULTURE OF INDIGENOUS PEOPLES: THE 
CREATION OF OBSERVINDÍGENA AS INNOVATION IN THE FIELD OF CULTURAL 

DIVERSITY
ABSTRACT
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and the communities to which they belong, as well 
as producing a basic indigenous dictionary, in order 
to guide the tourists which are visiting those 
communities, with tourist information that 
preserve the identity and indigenous culture. The 
ethnographic research will adopt some theoretical 
and methodological procedures such as literature 
review, document analysis, observation, field 
notes, semi-structured interviews, besides of 
producing photos and videos. Based on the 
objetives of the notice nº 05/2015, of the 
Institutional Program of Scientific Initiation Fellow - 
Affirmative Actions (PIBIC-AF-CNPq), the research 

is a innovative initiative, which will lead the IFRN 
and the Campus Canguaretama to establish as 
references in actions aimed at cultural diversity, 
particularly among the people and indigenous 
communities, such as contribute and promote 
scientific vocation, contributing to the research 
consolidation in IFRN, especially in those 
coordinated by the Center of Research in Policy 
and Management of Professional Education, Young 
and Adult Education, Diversity and Social Inclusion 
- NUPEADIS.

KEYWORDS: Indigenous Diversity Observatory. Professional education, tourism and cultural diversity. Historical 

memory. Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO

Nos anos 2000, as instituições federais de educação profissional, foram reestruturadas na 

configurações de CEFET’s para uma rede nacional de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Alguns estudos, como Azevedo (2012; 2014), que tal iniciativa representou 

significativa resposta  aos desafios e às perspectivas regionais, pois, essas instituições deverão 

promover “[...] ações de mapeamento das potencialidades de desenvolvimento econômico local, 

regional e estadual” (BRASIL, 2007b, p. 27). Persegue, assim, uma atuação integrada e 

referenciada regionalmente, evidenciando “os desejáveis enlaces entre educação sistêmica, 

desenvolvimento e territorialidade” (BRASIL, 2007a, p. 33). 

      Nesse sentido, o IFRN ampliou sua atuação em diferentes regiões do Rio Grande do 

Norte, com a oferta de cursos em diferentes áreas profissionais, conforme as necessidades 

regionais. Na microrregião Litoral Sul do Rio Grande do Norte, o Campus Canguaretama do IFRN 

atua com base nos eixos de Hospitalidade e Lazer, Controle e processos industriais e Informação e 

comunicação. Inaugurado no dia 10 de outubro de 2014, o Campus Canguaretama oferta os cursos 

técnico de nível médio, na forma integrada à informática, na modalidade presencial; técnico de 

nível médio, na forma subsequente em Eventos, na modalidade presencial, além de cursos por 

meio do PRONATEC, em parceria com diferentes ministérios e sistemas oficiais de educação. 

Ainda com relação às ofertas, o Campus vem trabalhando na formulação de 

diferentes cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, Licenciatura, além daqueles de 

Formação Inicial e Continuada, em diferentes níveis. No que diz respeito à formação continuada 

dos profissionais da educação, podemos destacar as especializações em Educação de Jovens e 

Adultos no contexto da diversidade (Lato Sensu) e o curso de Formação continuada para 

educadores indígenas, por meio do projeto Saberes Indígenas na Escola, sendo este último 

fomentado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI/MEC). 

Na perspectiva da educação profissional com enfoque na inclusão e na diversidade, o 

Campus Canguaretama do IFRN vem investindo esforços em ações de ensino, pesquisa e extensão 

que fomentam a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir as 

pessoas até então marginalizadas, nomeadamente os indígenas (comunidades Catu e Sagi, em 

Canguaretama e Baía Formosa) e os quilombolas (comunidade Sibaúma, em Tibau do Sul).  Para tal 

fim é basilar a formação de profissionais que promova a reflexão objetivando a sensibilização e o 

conhecimento da importância da participação dos sujeitos para a vida em sociedade. O IFRN, 

assim, cumprindo a regulamentação das Políticas de Inclusão (Dec. N° 5.296/2004) e da legislação 

relativa às questões étnico-raciais (Leis 10.639/03 e 11.645/08; e Resolução CNE/CP N° 01 de 17 

de junho de 2004,) atende a essas demandas a partir da inserção dos núcleos Núcleo de 

2645



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI). 

Nessa perspectiva, ações que contribuam para a consolidação do Observatório da 

Diversidade se constituem como imprescindíveis para que as ações de ensino, pesquisa e extensão 

no Campus Canguaretama possam avançar, nomeadamente na perspectiva da inovação 

tecnológica, com ênfase na diversidade cultural.  

2. O OBSERVATÓRIO INDÍGENA E A PESQUISA ETNOGRÁFICA:
PRIMEIROS FUNDAMENTOS

A pesquisa tem enfoque etnográfico, a fim de implementar Observatório da Diversidade 

dos Povos Indígenas - OBSERVindígena, com enfoque na memória histórico-cultural das 

comunidades indígenas Eleotéreos do Catu, em Canguaretama, e Sagi/Trabanda, em Baía 

Formosa. Nesse sentido, pretendemos: 

 Levantar, produzir e registrar dados, a fim de preservar a memória histórico-cultural

dos povos indígenas;

 Produzir fotos e vídeos junto aos indígenas e às comunidades as quais pertencem,

com o intuito de criar acervo para o Observatório;

 Produzir dicionário básico indígena, com a finalidade de nortear os turistas que

visitam as respectivas comunidades, com informações turísticas que preservam a

identidade e cultura indígenas.

Estudo encomendado pela direção acadêmica do Campus Canguaretama sobre a 

microrregião Litoral Sul, onde a unidade político-administrativa do IFRN encontra-se situada, 

mostra que os índices de pobreza, juventude, alfabetização, escolaridade, emprego formal, 

violência, desigualdade e exclusão social constituem-se como problemáticas a serem enfrentadas. 

A microrregião do Litoral Sul é uma das dezenove microrregiões do estado brasileiro do Rio 

Grande do Norte pertencente à mesorregião Leste Potiguar e está dividida em 10 municípios, 

apresentando índices e indicadores que os coloca entre aqueles menos desenvolvidos do Rio 

Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil.  

Essa realidade evidenciada no estudo é reforçada em estudos do Observatório da Equidade 

(BRASIL. Retrato das desigualdades..., 2009b), ao mostrar que os municípios mais afetados estão 

localizados no Norte/Nordeste (44%), nomeadamente aqueles que apresentam baixa 

escolaridade, déficit habitacional, menores transparências e per capita mais baixa. O estudo 

2646



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

mostra ainda que no campo, espaço onde vivem os indígenas, as oportunidades de estudar são 

bem menores. A título de ilustração, percebemos que no meio rural brasileiro, 75% das escolas 

não têm biblioteca e 90% não têm acesso à internet, cuja realidade é refletida na microrregião 

Litoral Sul, onde situam-se duas, das 5 comunidades indígenas oficialmente reconhecidas no Rio 

Grande do Norte. 

Numa variação as piores condições de vida equivalem a valores próximos a zero e as 

melhores situações estão próximas a um, nenhum município ultrapassa a escala de 0,5, sendo que 

os índices de escolaridade e de emprego formal, por exemplo, não ultrapassam a escala de 0,3. 

Relatório do Unicef tratando sobre as crianças e adolescentes que estão fora da escola no Brasil, 

revela que o maior percentual encontra-se nos níveis educativos da educação infantil e ensino 

médio, e os mais prejudicados são os negros e moradores de espaços rurais, como aqueles onde 

habitam os indígenas (UNICEF, 2012). 

Um dos desafios impostos às políticas públicas de educação, como as que são 

implementadas junto aos indígenas, é o de criar e implementar arranjos de diferentes natureza, 

como aqueles voltados á subsistência, à saúde, à sustentabilidade, bem como envolve-los no 

âmbito da autonomia de subsistência, “[...] escolar, cultural, comunitária e territorial e por meio 

da participação, acompanhamento e incidência sobre as políticas públicas para as suas 

comunidades, para que se formulem, executem e avaliem” (LUCIANO, 2013, p. 353-354). 

Percebemos ainda que essa problemática se constitui como um macro-problema a ser 

enfrentado pelas iniciativas governamentais e não governamentais, visto que o nível de 

escolaridade da população brasileira ainda é baixo e desigual e as maiores desigualdades 

permanecem sendo entre pobres e ricos e entre aqueles que moram no campo e na cidade, como 

aponta o relatório de observação nº 3 do Observatório da Equidade (BRASIL. As desigualdades..., 

2009a), inclusive em meio às populações do campo. Logo, reforçamos que o OBSERVIndígena se 

constitui como uma iniciativa inovadora que integra e articula ações de ensino, pesquisa e 

extensão. Por um lado, contribui para a preservação da identidade dos povos indígenas, por meio 

da memória, pois, 

Sem a memória, não encontraremos mais os ícones, símbolos e lembranças que 

nos unem à cidade e, assim, nos sentiremos deslocados e confusos. No entanto, 

em muitos centros urbanos de nosso país, vivemos o jogo dialético entre a 

memória e o esquecimento. E nesse jogo, muitas vezes, o esquecimento vem 

ganhando a partida (BITTENCOURT, 1998, p. 139). 

Assim, percebemos o quanto é imprescindível valorizar a identidade cultural por meio da 

memória, como elo imprescindível na (re)construção e preservação da história de um povo e de 

uma cultura. Por outro lado, a ideia do Observatório faz parte de recomendações da Unesco 

(2009), ao orientar que se elaborem métodos e instrumentos de avaliação de medição e de 

2647



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

monitoramento da diversidade cultural, inclusive com a criação de observatórios nacionais, “[...] 

encarregado do seguimento das políticas e da formulação de orientações quanto às medidas 

adequadas para a promoção da diversidade cultural. 

3. SOBRE A ETNOMETODOLOGIA

A etnometodologia é uma corrente da sociologia norte-americana, a qual emergiu 

na segunda metade do século XX, a qual situa-se entre as concepções que consideram a 

importância  da ação social  e dos aspectos subjetivos, os quais constituem como 

fundamentais na compreensão da organização social, redirecionando as concepções 

teóricas dos fenômenos sociais, analisando as ações cotidianas dos membros de uma 

comunidade, buscando compreender e identificar como estas ações se tornam visíveis, 

racionais e reportáveis. Assim sendo, a concepções e execução do projeto como Extensão 

Universitária por meio do etnodesenvolvimento, em terras indígenas, respalda-se na opção 

metodológica da etnometodologia, visando analisar, por meio das atividades decorrentes 

do Observatório, os métodos ou procedimentos que os sujeitos utilizam para conduzir as 

diferentes tarefas em suas vidas, e desenvolverem-se (COULON, 1995a; 1995b; 1995c; 

HAGUETE, 2007). Logo, a escolha a partir do Campus Canguaretama do IFRN junto às 

comunidades indígenas justifica-se porque o objeto que se propõe trabalhar é parte 

integrante do contexto do Campus, condição essencial para se desenvolver estudos 

etnográficos.  

À luz do que explicita Caria (2014), podemos enfatizar que trabalhos desenvolvidos 

com base no método etnográfico observam três fases, quais sejam: 1) interagir 

informalmente, sem envolvimento e vínculos diretos com a comunidade, estabelecendo 

laços de empatia; 2) a banalização da presença, definida como os comportamentos que o 

grupo adota na presença e no convívio com o etnógrafo, o que é essencial para a 

construção do diário de campo; e 3) a adoção reflexiva do etnógrafo, podendo contribuir 

com os sujeitos, no caso os indígenas, a discutirem temas vinculados à memória histórica, à 

cultura, ao trabalho, entre outros aspectos que estejam relacionados aos seus interesses, o 

que poderá ocorrer com a criação e implementação do Observatório.  

De acordo com Cefai, Veiga e Mota (2011), trabalhos fundamentos no método 

etnográfico podem se desenvolver por meio de diferentes procedimentos, devendo haver 

vínculos de confiança, e de familiaridade com os interlocutores e com o seu território, o 

que já ocorre entre o Campus Canguaretama e as comunidades indígenas, nomeada e mais 

especificamente junto às comunidades Catu, em Canguaretama/Goianinha e Sagi, em Baía 

Formosa, municípios da jurisdição onde o Campus funciona.  Para a consecução dos 

objetivos, adotaremos alguns procedimentos, quais sejam: 
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Revisão bibliográfica, a fim de identificar livros, monografias, softwares e outros 

materiais que possam compor o acervo, além de discutí-los em círculos de estudos, 

sobretudo para compreendermos o etnodesenvolvimento indígena como uma integração 

da educação, ciência e tecnologia como possibilidade de transformação em espaços não 

escolares ou acadêmicos (CAVACO, 2003; BARROS; CHOTI, 2014). Faremos ainda pesquisas, 

consultas e levantamentos junto às instituições governamentais e não governamentais, 

como a universidade federal, a FUNAI, a Fundação José Augusto, no Rio Grande do Norte e 

o próprio Ministério da Cultura. Também adotaremos a produção e/ou coleta de

fotografias e vídeos junto às comunidades indígenas. É importante destacar que:

Quase desde o seu advento, a fotografia foi utilizada em conjunção com a 

investigação em ciências sociais. Um dos primeiros fotógrafos que fez 

documentários fotográficos de cariz social foi Jonh Thompson [...] Embora as 

ciências sociais e a fotografia estejam ligadas desde há longo, só recentemente 

as fotografias capturaram a atenção de um número significativo de 

investigadores [...] (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 165).  

Após a coleta do material, a equipe e membros das comunidades, envolvidos nesta 

etapa, definirão o material midiático que comporá o banco de dados do Observatório. 

Convidaremos pesquisadores das áreas, como História, Cultura, Sociologia, Cinematografia 

e Antropologia, para ministrarem palestras para o grupo de pesquisa e outros interessados, 

no sentido de compreendermos o uso da fotografia e do vídeo como procedimentos de 

pesquisa, bem como sobre a importância do espaço para o etnodesenvolvimento histórico-

cultural dos povos indígenas.  

Trabalharemos também no levantamento de dados junto aos indígenas para a 

produção do dicionário básico indígena, a fim de subsidiar os turistas e visitantes que 

frequentam aquelas comunidades, sejam para turismo, trabalhos técnicos, acadêmico-

científicos, etc. 

Como procedimentos para esta etapa, adotaremos, retomaremos a revisão 

bibliográfica, e aplicaremos entrevistas semiestruturadas e a produção e/ou coleta de 

fotografias, tendo com base metodológica a etnografia, nomeadamente o modelo 

apresentado por Weber (2006), cuja parte de sua obra trata sobre Uma etnografia da 

Escola Kaxi. As entrevistas serão realizadas individuais e em grupo, junto às comunidades 

indígenas, e os critérios e definições de aplicação da técnica, de cunho etnográfico, serão 

decididos pelo grupo responsável pelo projeto, após discussões e estudos sobre o assunto.  

Pela própria natureza de abordagem pela qual definimos realizar a criação e 

implementação do Observatório, as entrevistas são indispensáveis. Como uma técnica de 
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coleta de dados não se trata apenas “[...] de um simples diálogo, mas, sim, de uma 

discussão orientada para um objetivo definido que, através de um interrogatório, leva o 

informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que serão utilizados 

na pesquisa” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p. 17). A observação também se mostra relevante na 

criação do Observatório. Para Rudio (1986) a observação deve ser considerada como “[...] 

ponto de partida para todo estudo científico e meio para verificar e validar os 

conhecimentos adquiridos. Não se pode, portanto, falar em ciências sem fazer referência à 

observação”. 

Para o uso e publicação tanto dos conteúdos das entrevistas quanto das fotografias, 

adotaremos todos os procedimentos metodológicos e ético-científicos cabíveis, 

observando, entre outras orientações e procedimentos, o que adotou Azevedo (2012; 

2014) e o que o próprio IFRN para as suas publicações. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese haver recomendações internacionais, como orienta a Unesco (2009), a 

diversidade cultural, sobretudo com enfoque na inovação, tem sido pouco explorada pelas 

instituições de educação do Rio Grande do Norte, sobretudo no que diz respeito à pesquisa. Nesse 

sentido a Microrregião do Litoral Sul, onde está localizado o Campus Canguaretama do IFRN é um 

locus privilegiado pela presença de duas das cinco aldeias indígenas do estado. Lançar um olhar 

sobre a diversidade é pautar, seja através da pesquisa, do ensino ou da extensão, ações 

afirmativas que contribuam para que ocorra o desenvolvimento de maneira sustentável nas 

comunidades, sobretudo porque o projeto visa à preservação da memória histórica e à valorização 

cultural das comunidades indígenas, além de orientar quanto à roteirização e disseminação do 

turismo cultural, o qual se enquadra no eixo de hospitalidade e lazer, enfoque estratégico de 

atuação do Campus Canguaretama. 

A execução do projeto integrará e fortalecerá também e execução de outros projetos em 

andamento junto à comunidade indígenas, como o projetos Escolas Apoiadas; IFRN e 

comunidade;, Literatura, Arte e Diversidade; Bosque da Leitura; Por Dentro do Campus; Trilhas 

pedagógicas e o próprio Saberes Indígenas na Escola, em processo de implementação por meio de 

parceria estabelecida com a SECADI/MEC. Ainda podemos destacar que a implementação do 

projeto contribuirá para a consolidação de importantes núcleos, como o NAPNE e o NEABI e o 

Observatório Geral da Diversidade, o qual se constitui como âncora para o projeto proposto. 

      Fundamentado nos objetivos do edital nº 05/2015, do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AF-CNPq), a ideia do OBSERVíndigena é 

uma iniciativa inovadora, a qual conduzirá o IFRN e o Campus Canguaretama a se estabelecerem 
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como referência em ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão no contexto da diversidade 

política, cultural e socioeconômica e tecnológica, em particular junto aos povos e às comunidades 

indígenas. 

      Quanto aos estudantes envolvidos com o projeto, este contribuirá e fomentará a 

vocação científica e o espírito investigativo, além de contribuir com as ações de pesquisa do 

Campus Canguaretama e do IFRN, nomeadamente aqueles sob a coordenação do Núcleo de 

Pesquisa em Políticas e Gestão da Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, 

Diversidade e Inclusão Social - NUPEADIS. 
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OS RECURSOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE QUÍMICA 

B. A. ALBUQUERQUE1 e E. A. ALMEIDA2 
E-mail: albuquerque_ba@yahoo.com.br1; elineiaraujo@yahoo.com.br2

RESUMO 

O presente trabalho se propôs a classificar os Recursos 
Didáticos (RD) mais frequentes em artigos da Revista 
Química Nova na Escola (QNEsc), que é uma revista 
bastante difundida na área de Ensino de Química. 
Fazendo uso da metodologia Análise de Conteúdo, foi 
possível o reconhecimento a partir de um total de 38 
trabalhos, que fizeram parte do corpus da pesquisa, 12 

artigos utilizando Recurso Visual, 1 que fez uso de 
Recursos Auditivos, 8 de Recursos Audiovisuais e 17 de 
Recursos Múltiplos. As publicações indicam que o uso dos 
Recursos Didáticos é recorrente na prática docente, 
como facilitador do processo de ensino-aprendizagem e 
na transposição do conhecimento em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de química, recursos didáticos, análise de conteúdo. 

THE DIDACTIC RESOURCES IN TEACHING CHEMISTRY 

ABSTRACT 

This work proposes to classify the Didactic Resources 
(DR) more frequent in the articles of Magazine 
Química Nova na Escola (QNEsc), which is a popular 
magazine in Chemistry Teaching area. Making use of 
the Content Analysis methodology, It was possible to 
recognize from a total of 38 work, that were part of the 
research corpus, 12 articles using visual resources, 1 

that made use of auditory resources, 8 of audiovisual 
resources  and 17 of multiple resources. The 
publications indicate that the use of the Didactic 
Resources is  recurrent in teaching practice, as 
facilitator of the teaching-learning process and 
transposition of knowledge in the classroom.

KEY-WORDS: teaching chemistry, didactic resources, content analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino como um processo dinâmico, busca sempre pela implementação de novos 

métodos, de modo a intermediar a interação entre os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. A reflexão do docente quanto essa demanda, possibilita-o perceber que a 

aprendizagem não é condicionada unicamente na ação do professor. 

Neste viés, a aprendizagem tendo como ponto de partida despertar o interesse do aluno e 

sua aprendizagem, preconiza a utilização de vários recursos didáticos, que são desenvolvidos para 

mediar o processo de ensino-aprendizagem. Karling apud (JUSTINO, p. 108, 2012) aborda como 

material didático, todo recursos humanos e matérias que podem ser usados no auxilio e benefício 

do processo de ensino-aprendizagem e que podem ser denominados, como: recursos de ensino, 

recursos didáticos, meio auxiliar, meio didático, materiais didáticos, recursos audiovisuais, 

multimeios.  

Cerqueira e Ferreira (2000, p. 1-2): traz definição para a recurso didático, como sendo: 

todos os recursos físicos, utilizados com maior ou menor freqüência em todas as 

disciplinas, áreas de estudo ou atividades, sejam quais forem as técnicas ou métodos 

empregados, visando auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem mais 

eficientemente, constituindo-se num meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Deste modo, em síntese, recursos didáticos podem ser entendidos como todo 

instrumento/objeto material (mapas, livros, texto impressos, dentre outros) utilizado pelo 

professor, com um objetivo específico e não aleatório, capazes de despertar o interesse do 

estudante e facilitar o processo de ensino-aprendizagem das várias áreas do conhecimento. 

O despertar do interesse do aluno torna-se algo relevante da ação pedagógica, pois possibilita que os 

alunos sejam capazes de vencer a distância no alcance do conhecimento. Para (SOARES, 2012, p. 14): “o 

interesse é algo, sobretudo, pessoal e não material e um mesmo assunto ou objeto pode suscitar diferentes 

interesses, o que indica possibilidades práticas limitadas de motivação de uma pessoa”. 

Objetivo deste levantamento teórico foi de realizar uma revisão no periódico QNEsc, indicando 

quais tipos de recursos didáticos eram encontrados e quanto esses estão presentes no processo de 

transpor o conhecimento no exercício pedagógico do professor.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tendo em vista que a área do conteúdo específico abordada na QNEsc é dirigida para o 

Ensino de Química, as considerações relacionadas aos recursos didáticos abrangeram 

direcionamentos para o conhecimento químico. 

Outro fato relevante consiste de apontar a utilização dos recursos como forma de reparar as 

lacunas deixadas pelas aulas unicamente expositivas, incapazes de despertar o interesse pelos 
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aprendizes, tornando o conhecimento mais atrativo, consequentemente esperando-se a melhora 

no ensino de ciências. 

O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudante) que consiste em uma avaliação 

dirigida a jovens de 15 anos, para testar as habilidades e conhecimentos que adquiriram e que são 

necessários para atuarem ativamente em seus contextos social. Essa avaliação foi desenvolvida 

pelos países-membros da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

onde trienalmente são avaliados três domínios: Leitura; Matemática e Ciências. No ano de 2006, o 

foco foi o domínio da ciência, o Brasil participou como país convidado, verificou-se uma proporção 

de mais de 50% dos estudantes brasileiros avaliados, estão abaixo do mínimo desejável, ficando na 

posição 51º, entre os 59 países participantes (Brasil, 2008). Neste cenário os recursos didáticos 

apresentam-se como uma das estratégias no auxílio da ação docente, na transposição do 

conhecimento cientifico na sala de aula. 

A escolha do periódico teve como fator relevante sua grande difusão na área de ensino de 

química. Se buscou reconhecer os vários recursos didáticos usados pelos professores, em seu fazer 

pedagógico, demostrando as possibilidades de como trabalhar o ensino de química.  

A fonte de pesquisa foi a o periódico Química Nova na Escola, disponível na versão 

eletrônica, que nasceu de um projeto da Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), 

surgindo durante no VII Encontro Nacional de Ensino de Química, realizado em Belo Horizonte em 

julho de 1994 (MORTIMER, 2004).  

A QNEsc surge como uma proposta de atender a uma vasta pluralidade de interesses, 

intentando atrair todo e qualquer professor para lê-la, com a esperança de contribuir na melhoria 

das aulas. Para atingir esse propósito o corpo editorial lançou as seções: Química e Sociedade; 

Conceitos Científicos em Destaque; Atualidades em Química; História da Química; Relatos de Sala 

de Aula; Pesquisa em Ensino de Química; Aluno em Foco; Experimentação no Ensino de Química; 

Elemento Químico; acrescentando-se posteriormente outras duas seções, Educação em Química e 

Multimídia e Espaço Aberto. Este último visando contemplar temas que não eram abordados nas 

outras seções. Mortimer (2004, p. 9-10), destaca: 

A revista tem contribuído para a formação de professores críticos, inovadores e 

reflexivos, e para fomentar o debate e a parceria entre professores universitários e 

professores da educação básica, nos vários grupos brasileiros de formação de 

professores e pesquisa em Educação em Química/Ciências. 

A respeito de alguns pontos relevantes sobre a QNEsc, Colen (2012, p. 19), retrata que esse 

é um excelente veículo de divulgação da comunidade ligada ao ensino de química. A QNEsc 

atualmente realiza a divulgação aberta dos artigos, indicando o compromisso de subsidiar o 

trabalho, a formação e a atualização da comunidade, possibilitando o acesso fácil à informação, 

colaborando consequentemente com a formação cidadã (COLEN, 2012). Ainda acrescenta que a 

democratização do acesso a revista, é que esse fato acarreta o aumento da sua visibilidade como 
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veículo de divulgação, principal motivo de indicar a divulgação digital do periódico como um marco 

no desenho do seu conceito. Evidencia-se que a Revista Química Nova na Escola se apresenta como:   

[...] um veículo que congrega materiais diversos sobre educação em ciências, com foco no en-

sino de química, e que tem potencialmente um acesso democrático [...], por seu conceito, tem 

de fato o potencial de contribuir para a formação inicial e continuada de professores de química 

inseridos nos ensinos fundamental e médio, servindo inclusive para motivação de novas 

práticas à medida que se fizer um material para discussão e um espaço de discussão para a 

comunidade (COLEN, 2012, p. 19-20).  

Deste modo, o periódico em questão apresenta-se como relevante para o professor em exercício 

profissional, podendo contar com esse outro veículo para seus planejamentos além do livro didático. 

3 METODOLOGIA  

No presente trabalho, buscou-se artigos que a priori traziam alguma referência a recursos 

didáticos, sendo essa a categoria inicial, os quais se faziam presentes no periódico QNEsc, em todas 

as publicações desde o primeiro volume em maio de 1995 até o volume 36, Nº 4 de novembro de 

2014, disponíveis on-line no site do periódico.  

Como procedimento que direcionou a análise dos dados foi utilizado pressupostos da Análise 

de Conteúdo (AC). Morais (1999, p. 8) aborda que:  

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum (MORAIS, 1999, p. 8). 

Uma autora francesa é tomada como referência quando da utilização desta metodologia, a 

qual é definida por ela como: 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. [...] 

qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de significados de um emissor para um 

receptor, controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas 

técnicas de análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p. 37,38). 

A construção do corpus da pesquisa deu-se por meio de uma leitura flutuante a partir dos 

títulos e/ou dos resumos, buscando reconhecer os instrumentos/objetos que 

caracterizasse/sinalizasse como recursos didáticos na abordagem de aulas, pelos proponentes dos 

artigos. A princípio foi selecionando 46 artigos, dos quais 8 foram eliminados em seguida após ser 

realizada a leitura mais criteriosa, tendo em vista esses terem se distanciado do tema. Portanto o 

corpus da pesquisa foi formado por 38 artigos. O passo na AC, leitura mais criteriosa ou exploração 

do material, possibilitou a categorização. 

A categorização se deu em conformidade com a classificação definida por Karling apud 

(JUSTINO, p. 114, 2012): em recursos visuais; recursos auditivos; recursos audiovisuais e recursos 
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múltiplos, onde o autor discorre sobre os significados específicos de cada classificação, tal como 

segue: 

Os recursos visuais consistem em matérias capazes de despertar nos alunos o interesse pelo 

que se pretende ensinar, através da percepção visual, dando suporte ao professor no percurso de 

ensino-aprendizagem. Alguns exemplos presentes nos artigos analisados, temos: mapas, globos, 

experimentos expositivos, tabela periódica. 

Os recursos auditivos podem ser definidos como todos os recursos que por meio do áudio 

leva ao interlocutor a mensagem pretendida. O exemplo de recuso auditivo presente nos artigos 

pode citar: a música. 

Os audiovisuais são os que se utilizam da percepção auditiva e visual, intermediando a 

aquisição do conhecimento pelos alunos, auxiliando o docente na intermediação do ensino. Nos 

artigos constatou-se como exemplos: CD-ROM com software educativo, vídeo, filme. 

Já os recursos múltiplos tratam-se da combinação dos recursos anteriormente mencionados, 

materiais que possibilite o estimulo visual, auditivo, o diálogo entre os participantes do processo de 

ensino-aprendizagem. Destaca-se como exemplo desta categoria, presente nos artigos: atividades 

de informática (realidade virtual-3D, animações, vídeos), teatro, diário virtual coletivo. 

Deste modo após essa categorização tornou-se possível lançar mão de mais um pressuposto 

da Análise de Conteúdo, destacada por Cunha (1983, p. 247): “[...] determinar a ênfase ou 

freqüência relativa de diversos fenômenos de comunicação, tais como: estilos, tendências, 

propaganda, mudanças no conteúdo, legibilidade, riqueza de vocabulário, etc.” (Grifo nosso). O 

reconhecimento destas tendências viabiliza ter uma percepção das abordagens que vem sendo 

utilizada pelos docentes no processo de transposição do conhecimento na sala de aula, neste caso 

no Ensino de Química. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segue adiante a tabulação relativa ao tipo de recurso que se encontra inserido nos artigos 

dos volumes disponíveis eletronicamente, a partir de 1995. 

Tabela 1: Dados quantitativos referentes ao tipo de RD no período de 1995-2014. 

 R V R A R AV R M TOTAL/ANO 

1995     00 

1996     00 

1997     00 
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1998 00 

1999 01 02 03 

2000 01 01 

2001 01 01 

2002 01 01 

2003 01 02 03 

2004 01 01 02 

2005 02 02 04 

2006 01 01 02 

2007 02 02 

2008 01 01 02 

2009 03 03 

2010 02 01 03 

2011 01 02 03 

2012 01 01 01 03 

2013 01 01 02 

2014 01 02 03 

TOTAL 12 01 08 17 

Os resultados apontados na Tabela 1 direcionam a números diferentes quanto aos tipos de 

recursos didáticos, há prevalência maior de alguns recursos em detrimento de outros. Dos 38 artigos 

que compunham o corpus da pesquisa, foi possível o reconhecimento de apenas 1 que fazia uso de 

recursos auditivos para abordagem nas aulas, enquanto que 12 faziam uso dos recursos visuais, 8 

dos recursos audiovisual e 17 trabalhos apresentaram os recursos múltiplos como alternativa na 

prática pedagógica de transposição, como demostrado na Figura 1, gráfico do número de RD. 
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Figura 1: Número de recursos didáticos por Categoria. 

Nos dados da Tabela 1, é possível visualizar-se que o número de trabalhos sobre recursos 

didáticos por ano de publicação, apresentou uma oscilação, mas manteve-se praticamente 

constante nos últimos anos. Na Figura 2 é possível observar no gráfico de forma mais claro. Também 

se constata na leitura do gráfico da Figura 2, que o ano de 2005 foi o que apresentou maior 

representação deste tipo de publicação. 

Figura 2: Número de trabalhos sobre recursos didáticos publicados por ano. 

Por meio dos dados dispostos, se reconhece a maior expressividade do tipo de recurso 

didático múltiplo. Estes dados nos permitem inferir que os professores que fazem uso dos recursos 

didáticos necessitam de abordagens diversificadas, capazes de envolver o maior número possível 

de percepções pelo educando, no processo de ensino-aprendizagem em ciências, fato que se torna 

notório pelo maior número de recursos múltiplos. 
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Essas abordagens diversificadas permitem transitar de um modelo de ensino passivo a um 

ativo, transpondo o conhecimento ao aluno de forma mais atrativa. O educando assume o papel de 

protagonista na construção do conhecimento e o professor um orientador, como exemplo podemos 

citar um artigo que utilizou o vídeo como recurso didático, expõe: 

A intervenção didática permitiu que os estudantes se tornassem agentes ativos de 

suas aprendizagens, criando textos, discutindo a relação dos odores com as funções 

estudadas e construindo conceitos. O papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem foi de mediador, procurando estimular os alunos a aprenderem a 

aprender, tentando evitar uma prática sustentada no ensino por transmissão-

recepção (MARCELINO-Jr et al, p. 17, 2004). 

Sobre o uso de recursos didáticos Souza (2007, p. 111) acrescenta: 

O material a ser utilizado deve proporcionar ao aluno o estimulo à pesquisa e a busca 

de novos conhecimentos, o propósito do uso de materiais concretos no ensino escolar 

é o de fazer o aluno a adquirir a cultura investigativa o que o preparará para enfrentar 

o mundo com ações práticas sabendo – se sujeito ativo na sociedade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapeamento dos recursos didáticos presentes nas publicações da QNEsc revela-se como 

uma contribuição importante para os professores, estudantes e pesquisadores em Ensino de 

Química. Possibilitando a eles ter contanto com várias tendências nas abordagens das aulas, 

também aos vários materiais de uso na ação pedagógica. Percebeu-se a ausência de referência ao 

conceito de Recursos Didáticos nos trabalhos publicados analisados, embora tratem do tema. 

Ademais, os recursos didáticos regulam o foco do processo de ensino-aprendizagem, dado 

suporte ao professor na reelaboração do conhecimento cientifico ao contexto da sala de aula e 

busca desenvolver o protagonismo do educando, o qual passa a ter uma atuação mais ativa na 

construção do conhecimento. O professor deixa de lado as abordagens mais tradicionais, que tem 

como princípio um processo de construção do conhecimento unilateral – atuação unicamente do 

docente – propiciando também ao discente ser agente crítico de sua realidade, refletindo a respeito 

de sua atuação como cidadão, participante de um meio social. 

O estudo realizado aponta a presença constante do uso de recursos didáticos na atuação dos 

docentes, como forma de despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento Químico e facilitador 

do processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

O estudo da biologia desempenha um papel 

importante para o indivíduo, pois é uma 

disciplina que abrange uma gama de 

conhecimentos. A pesquisa teve como objetivo 

analisar a importância da disciplina de Biologia 

e as metodologias de ensino com estudantes 

do Ensino Médio da Escola Estadual Professora 

Clara Tetéo. A metodologia utilizada para o 

levantamento dos dados foi à aplicação de um 

questionário. A atividade foi realizada no dia 10 

de agosto de 2015, com educandos do 3º ano 

dos turnos matutino e vespertino. Os 

resultados mostraram que os alunos gostam de 

biologia e relataram que a introdução de jogos 

lúdicos, aulas de campo, em laboratórios são 

consideradas pelos estudantes como 

metodologias favoráveis para o 

desenvolvimento e aprendizagem. Portanto 

concluímos que é necessária uma mudança nos 

métodos utilizados para que estimulem os 

discentes a despertar o interesse em se 

aprofundar nos conhecimentos em Biologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, Biologia, Ensino, Percepção do aluno. 

THE PERCEPTION OF STUDENTS OF 3rd YEAR "A”, "B" and "U" THE STATE 
SCHOOL TEACHER CLARA TETÉO ON THE BIOLOGY OF IMPORTANCE AND 

METHODOLOGIES 

ABSTRACT 

The study of biology plays an important role for 
the individual. it is a discipline that covers a 
range of knowledge. The research aimed to 
analyze the importance of the discipline of 
biology and teaching methods with high school 
students of the State School Professor Clara 
Tetéo. The methodology used for the data 
collection was the application of a 
questionnaire. The activity was held on August 
10, 2015, with the 3rd year students of the 

morning and afternoon shifts. The results 
showed that students like biology and reported 
that the introduction of fun games, field 
classes, laboratories are considered by students 
as favorable methodologies for development 
and learning. Therefore we conclude that a 
change in the methods used is necessary to 
encourage the students to generate interest in 
deepening of knowledge in biology.

KEY-WORDS: Learning, Biology, Education, student perception.        
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1. INTRODUÇÃO

O estudo da biologia desempenha um papel importante para o indivíduo, pois é uma

disciplina que abrange uma gama de conhecimentos, muito rica em todos os aspectos e 

importantíssima para o estudo da vida e sua origem. Além disso, é de extrema importância para 

que possamos entender o funcionamento do nosso ecossistema. Porém sabe-se que, na prática 

alguns alunos acham que a mesma não é tão valiosa e á definem como uma disciplina “chata” com 

nomes muito complexos e de difícil compreensão muitas vezes devido a forma inapropriada em 

que o conteúdo foi repassado por alguns docentes. 

Segundo Pereira et al. (2006), a Biologia é uma disciplina que, ao longo do tempo, vem 

sofrendo sérias críticas sobre os métodos de ensino utilizados e a seleção e organização dos 

conteúdos ministrados. Segundo a nossa percepção referem-se, a um padrão de ensino descritivo 

e memorativo, com destaque no aprendizado de uma grande variedade de conceitos novos e 

extensa aquisição de vocabulário específico, desvinculados, geralmente, da realidade em que os 

alunos vivenciam no dia a dia. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos alunos do terceiro ano do ensino 

médio da cidade de Macau/RN, da Escola Estadual Professora Clara Tetéo sobre a importância e 

metodologia de ensino da biologia. 

Portanto, nós do Curso de Licenciatura em Biologia do IFRN, Campus Macau decidimos 

pesquisar sobre “O Ensino de Biologia na Escola Privada de Macau/RN, considerando a percepção 

dos discentes sobre a importância e metodologia”. As formas no repasse dos conteúdos desta 

disciplina para os discentes, saber o que os alunos pensam a respeito da disciplina fazendo com 

que os professores otimizem suas práticas de ensino e consequentemente facilitem a 

aprendizagem dos conteúdos.  

Portanto, a relevância do presente estudo parte da necessidade de uma reflexão sobre a 

importância da Biologia. A pesquisa irá proporcionar a apresentação de alternativas didáticas e 

pedagógicas que aperfeiçoem a metodologia da prática docente e contribuir para um melhor 

processo de ensino e aprendizagem. Essa pesquisa trará uma relevante contribuição ao se 

evidenciar os desafios enfrentados pelos alunos da escola citada. Como também proporcionar 

uma reflexão interdisciplinar entre conhecimentos da formação inicial do Curso de Licenciatura 

em Biologia.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesse sentido, buscamos o embasamento teórico a partir de autores, como: D’Ambrósio,

(1986) apud (VASCONCELOS et. al., 2009); Pereira et al. (2006); Santos (2007); Viechenesk, 

Lorenzetti & Carletto (2012). 
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Conforme ressalta Santos (2007), o ensino de ciências biológicas tem sido realizado de 

forma descontextualizada, limitando-se a resolução ritualística de exercícios e problemas 

escolares que não requerem compreensão conceitual mais ampla, de modo que os estudantes 

apesar de aprenderem os termos científicos, não se tornam capazes de apreender o significado de 

sua linguagem.  

Fracalanza (1986) afirma que o ensino de ciências biológicas, além de permitir o 

aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais, conhecimentos, experiências e 

habilidades essenciais a esta matéria, e da aplicação dos princípios aprendidos a situações 

práticas, deve desenvolver o pensamento lógico e a vivência de momentos de investigação, 

concentrando para o desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação, 

formação de valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação.  

Na opinião de Driver et al. (1999) a aprendizagem das ciências envolve inserir o aluno em 

um mundo de significados novos. Implica em iniciá-lo em um modo diferente de pensar, ver e 

explicar o mundo – o modo científico - e de familiarizá-lo com uma linguagem diferente daquela 

utilizada no cotidiano – a linguagem científica – que possui características próprias da cultura 

científica. 

Esta disciplina enquadra-se no currículo escolar do ensino formal, sendo uma das 

disciplinas essenciais para a formação do aluno no Ensino Médio. Borges, (1997 apud PEREIRA, 

2000). Os estudantes da escola de nível médio já possuem condições de compreender e 

desenvolver plenamente suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado da 

disciplina curricular da Biologia. 

As formas metodológicas de ensino na disciplina de biologia deveriam ser mais 

aproveitadas em sala de aula, onde os docentes utilizassem ferramentas que facilitassem a 

compreensão dos discentes. “Esta disciplina enquadra-se no currículo escolar do ensino formal, 

sendo uma das disciplinas essenciais para a formação do aluno no Ensino Médio”. (BORGES, 1997 

apud PEREIRA, 2000). A transmissão do saber em Biologia pode se dar pelo meio de uma grande 

variedade de linguagens e recursos, de meios e de formas de expressão. 

A seção IV da LDB (1996) diz que “os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 

serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”. Contudo, segundo 

Borges (1997 apud PEREIRA, 2000), “o Ensino Tradicional de Biologia, do ensino médio aos cursos 

de graduação, tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e professores, 

quanto das expectativas da sociedade”. Ainda diz que o ensino poderia ser mais bem aproveitado 

com a introdução de aulas práticas por meio de trabalhos para a construção do conhecimento, tais 

atividades podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos 

de alto custo. Pereira, (2000), ainda salienta que “os professores precisam encontrar novas 
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maneiras de usar as atividades prático-experimentais mais 8 eficientemente e com propósitos 

bem definidos”, mesmo sabendo que isso não é a única solução para os problemas relacionados 

com a aprendizagem de Biologia. 

Porém, a experiência como docente permite afirmar que os estudantes têm formas 

diferentes de se relacionar com o estudo dos conteúdos. Há os que se preocupam apenas com os 

resultados de seus estudos traduzidos pelas notas ou conceitos. Estes se relacionam de forma 

superficial com os conteúdos. Há também, os que buscam esclarecimentos profundos com o 

estudo e passam a analisá-lo para atingir uma visão ampla do conhecimento. Para Freire, (2007, p 

85) “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem

ensino”, mas para que o aluno consiga exercer essa função ativa, é necessário que o professor

proporcione condições para ela, fazendo com o aluno seja investigador da realidade.

Para Lima et al. (2011), o professor é mediador do conhecimento, o qual auxilia, dá suporte 

e estimula os alunos na construção de seus conceitos, saindo do papel de detentor do 

conhecimento e tornando real a capacidade de se obter e entender os fenômenos da natureza e 

as transformações produzidas pelo homem através do ensino, onde cada indivíduo saberá exercer 

seu papel de forma responsável, consciente e crítica. 

Entende-se que o processo ensino-aprendizagem é dinâmico e coletivo, exigindo por isso, 

parcerias entre professor/aluno e aluno/aluno. Para estabelecer estas relações dialógicas, o 

professor poderá optar por várias modalidades didáticas que permitem esse tipo de interação. 

Para Vygotsky (1989) observa que a maior parte da aprendizagem é construída a partir de relações 

sociais. Mediante as relações que trava no seu cotidiano, nas trocas de experiências, os alunos vão 

se apropriando de conhecimentos com os quais interagem, construindo seus próprios conceitos 

e/ou conhecimentos e, nesse sentido, os grupos são locais ideais. 

Aferir ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem é o que procura o ensino por 

descoberta, buscando assim superar as limitações do ensino tradicional. A atividade experimental 

pode converter-se em uma atividade criadora através da utilização de experimentos, onde as 

tarefas devem ser construídas de forma investigativa e produtiva. Para SILVA; NÚNES, (2002) O 

trabalho experimental deve ser uma atividade motivadora, que possibilite aos alunos construir 

metodologias que revelem o caráter contraditório do conhecimento para comprovarem suas 

presunções, em função de um determinado fundamento teórico, e assim a experimentação deixa 

de ser uma simples comprovação de conhecimentos, por proporcionar ao educando a 

oportunidade de questionar suas próprias ideias. 

Segundo Lima Filho et al. (2011) propor o uso da temática construtiva para que o ensino se 

torne mais dinâmico, pois a mesma propicia que o aluno se torne participante na construção do 9 

conhecimento, investigue, busque, associe o tema com sua realidade, pois só assim será possível 

desenvolver o conhecimento com um alicerce sólido. 
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Por isso, estudar a biologia consiste em adquirir conhecimentos de como o mundo se 

organiza, desde os níveis mais simples até os mais complexos. E assim, prever e mensurar 

fenômenos que podem melhorar a existência na terra. 

3. METODOLOGIA

Para a execução deste artigo foi necessário definir o percurso metodológico, a partir de

uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de biologia e a pesquisa empírica, por meio da coleta de 

dados no locus, ou campo da pesquisa, ou seja, na escola citada – uma Pública (Escola Estadual 

Professora Clara Tetéo).  

 Nosso Instrumento de pesquisa foi através da aplicação de um questionário contendo 

perguntas abertas e fechadas abordando nossas possíveis indagações aos alunos da Escola 

referida. 

A metodologia utilizada para desenvolver o artigo foi inicialmente elaborar um 

questionário para os alunos da Escola Estadual Professora Clara Tetéo, nas turmas de terceiro ano 

do ensino médio “A”, “B” matutino e terceiro ano “U” vespertino,  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Professora Clara Tetéo no dia 10 de gosto de 

2015. Das cinco turmas dessa escola pública, escolhemos três turmas que equivale a 60% No 

questionário continham quatro perguntas objetivas e uma subjetiva a respeito da disciplina de 

biologia para saber a percepção dos alunos sobre a importância do ensino de biologia e 

metodologia na Escola Estadual Professora Clara Tetéo. Foram aplicados 58 questionários. 

Tendo em vista os dados coletados nas aplicações dos questionários na Escola Estadual 

Professora Clara Tetéo nas turmas de terceiro ano do ensino médio “A”, “B” matutino e terceiro 

ano “U” vespertino, fizemos uma síntese interpretativa dos gráficos e das tabelas onde 

representam cada questão aplicada para os alunos, nessas tabelas e gráficos, mostramos como 

cada turma respondeu o questionário com o auxilio do software EXCEL 2013 e no final fizemos um 

levantamento das respostas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a coleta dos dados, fomos então analisar as respostas que obtivemos de cada aluno

minuciosamente, questão por questão, todos os questionários foram estudados, contabilizados, 

quantificados, sendo ilustrados em tabelas e gráficos, tudo isso para se tornar compreensível a 

leitura dos resultados da pesquisa. Na análise dos dados sobre as questões fechadas dos 

questionários, apresentamos os seguintes resultados: 
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Gráfico 1 Apresenta a questão: Você gosta da disciplina de Biologia? 

Escola Estadual Clara Tetéo 3º Ano "A", "B" E “U” 

Fonte: Elaborado pelos autores do projeto integrador I 

Em resposta a questão - Você gosta da matéria de biologia? O (gráfico 1) mostra que, 42% 

dos alunos da Escola Estadual Professora Clara Tetéo disseram que nem sempre gostam da 

matéria de biologia, 44% disseram que sim, 9% responderam que nunca gostaram e 5% disseram 

que não gostam da matéria de biologia. 

Gráfico 2 Apresenta a questão: Você gosta mais das aulas em: sala de aula, laboratório, em 

grupo ou ao ar livre? 

Escola Estadual Clara Tetéo 3º Ano "A", "B" E "U" 

Fonte: Elaborado pelos autores do projeto integrador I 

O Gráfico 2 apresenta que 11% dos alunos da Escola Estadual professora Clara Tetéo 

marcaram a opção “Sala de Aula”, 15% “Laboratórios”, 40% “Ao ar livre”, 33% “Em grupo” e 1% 

respondeu a opção “Outras opções”. 
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O Gráfico 3: A forma como o professor (a) media o conteúdo facilita a aprendizagem? 

Escola Estadual Clara Tetéo 3º Ano "A", "B" E "U" 

  Fonte: Elaborado pelos autores do projeto integrador I 

A pesquisa mostra que 58% dos alunos da Escola Estadual Professora Clara Tetéo 

responderam que “Sim”, afirmando que a forma do professor (a) mediar o conteúdo facilita a sua 

aprendizagem, 5% “Não” e 37% “Nem sempre”. 

Gráfico 4 - Você acha que a utilização de jogos e de outras ferramentas durante as aulas de 

biologia facilitam a sua aprendizagem? 

Escola Estadual Clara Tetéo 3º Ano "A", "B" E "U" 

Fonte: Elaborado pelos autores do projeto integrador I 

Em resposta a questão: você acha que a utilização de jogos e de outras ferramentas 

durante as aulas de biologia facilitam a sua aprendizagem? O resultado mostra que 82% dos 

alunos da Escola Estadual Professora Clara Tetéo responderam que “Sim”, 2% responderam que 

“Não” e 16% “Talvez”. 
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Na análise dos dados sobre as questões abertas dos questionários, apresentamos o seguinte 

resultado: 

Nº Questão 

04 Você concorda que a forma, ou seja, a metodologia como o professor 

trabalha é importante para a aprendizagem do aluno? Como são 

trabalhados os conteúdos de Biologia pelos professores? 

Tabela 1: Resposta dos alunos referente a questão 04 

Questão 

 04 

Você concorda que a forma, ou seja, a metodologia como o professor 
trabalha é importante para a aprendizagem do aluno? Como são 
trabalhados os conteúdos de Biologia pelos professores? 

Resposta Total 

Concordam e acham a metodologia importante para a aprendizagem 30 

A metodologia facilita este aprendizado 18 

Como são trabalhados os conteúdos de Biologia pelos professores? 

Resposta Total 

Insatisfação pelo fato de quase não ter aulas de campo e laboratório 04 

Aulas expositivas 06 

Livros 04 

Atividades de fixação 05 

Prova 02 

Dinâmica 04 

Trabalhos 03 

Não sabe 02 

Fonte: Elaborado pelos autores do projeto integrador I 
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5. CONCLUSÃO

A realização desse projeto integrador, mas principalmente de pesquisa é de extrema

importância para nossa formação, pois nos prepara para sermos profissionais capacitados para 

encarar a sala de aula e despertar nos alunos a vontade de buscarem o conhecimento e se 

aprofundarem ainda mais. Cachapuz (1994) observa que o professor tem um papel importante 

como mediador entre o conhecimento científico e o conhecimento do aluno, pelo que a sua 

grande preocupação não pode ser reduzida à simples aquisição de conceitos. 

Diante dos resultados chegamos à conclusão que em geral os alunos do 3° ano do ensino 

médio da Escola Estadual Professora Clara Tetéo gostam da disciplina de biologia, porém, é 

notório a necessidade de melhorias nas estratégias de ensino por parte dos docentes. A 

introdução de jogos lúdicos, aulas de campo, em laboratórios e etc, seriam ótimas ferramentas no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos para que provoque e estimulem neles a vontade e 

o interesse na busca de novos conhecimentos.
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O PLANEJAMENTO DE ENSINO DA ESCOLA: APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVAS NAS PRÁTICAS DE ENSINO.

RESUMO 

O presente artigo discute sobre o 
planejamento de ensino e sua articulação 
metodológica de docentes que atuam no ensino 
fundamental, considerando o contexto social em que 
se configura atualmente, assim como possibilita um 
olhar sociológico sobre a escola considerando as 
perspectivas dos futuros professores de Química. 
Partimos então da questão norteadora que desafios 
precisam ser enfrentados na prática de docentes para 
o campo do planejamento de ensino? Desenvolvemos a 
temática proposta por meio de revisão bibliográfica 
assim como utilizamos parte dos estudos desenvolvidos 
em pesquisa de campo que teve por objetivo: 

compreender os sentidos atribuídos pelos docentes à 
metodologia da prática docente envolvendo aspectos 
relativos aos processos de planejamento do ensino. 
Concluímos defendendo a sistematização da formação 
continuada como política que decorre de acreditarmos 
que ela pode oferecer subsídios para que o professor 
consiga enfrentar os desafios vivenciados nas suas 
experiências cotidianas do planejamento, pois a busca 
de soluções diante desses desafios gera uma demanda 
por novas aprendizagens significativas, novas 
habilidades e exigem que o docente esteja em 
contínuos estudos. 

SCHOOL EDUCATION PLANNING: MEANINGFUL LEARNING IN 

TEACHING PRACTICE
ABSTRACT

This article discusses about the educational 
planning and its methodological integration of teachers 
working in primary education, considering the social 
context in which it currently sets, as well as provides a 
sociological look at the school considering the 
prospects of future chemistry teachers. We set the 
guiding question that challenges need to be faced in 
the practice of teaching to the field of educational 
planning? We developed the theme proposed by 
literature review as well as use of the studies 
developed in the field of research that aimed to:

 understand the meanings attributed by teachers on 
methodology of teaching practice involving aspects 
relating to educational planning processes. We 
conclude defending the systematization of continuing 
education as a policy that stems from believing that it 
can shed light on what the teacher can meet the 
challenges experienced in their everyday experience of 
planning, as the search for solutions on these 
challenges generates demand for new meaningful 
learning, new skills and require that teachers are in 
continuous studies. 
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1. INTRODUÇÃO

O planejamento tem sentido como sendo uma ação pensada pelo docente de maneira 

estratégica, incluindo o contexto social, econômico e político da sociedade (Alves e Araújo ,2009). 

No âmbito escolar as metodologias para o planejamento são de maneiras que os docentes busquem 

formas articuladas para as problemáticas no ensino envolvendo o contexto social ao qual 

pertencem. Com isso, buscam-se maneiras para planejarem metodologias que reúnam objetivos-

métodos e conteúdos sabendo as implicações externas vinda do cotidiano social que implicarão 

nesses planejamentos. (Alves e Araújo, 2009). 

Segundo Freire (1986) o planejamento educacional responde as marcas e aos valores da 

sociedade. Dessa forma, o processo educativo pode funcionar como força estabilizadora ou 

sofrendo alguma mudança que interfira no processo histórico e cultural. É, portanto, neste sentido 

que o objetivo deste trabalho foi compreender os sentidos atribuídos à metodologia da prática 

docente na Escola Estadual Capitão Mor Galvão (EECMG) no município de Currais Novos – RN, 

envolvendo novos planejamentos para o ensino, desenvolvendo uma aprendizagem significativa 

que contribua nas perspectivas das práticas docentes. Assim, como as perspectivas de grandes 

educadores que contribuíram para a formação da educação. Nesse contexto apresentamos a seguir 

o contexto da pesquisa.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia teve como base os princípios da dialogicidade constituída em aulas 

presenciais e foram desenvolvidas numa abordagem qualitativa, como procedimentos foram 

utilizados a técnica da entrevista semiestruturada, tendo como base os conteúdos estudados na 

primeira unidade da disciplina de Didática 2015.1. Os licenciandos em dupla escolheram uma 

escola de ensino fundamental anos finais (9º ano), para observar e conversar com o professor num 

período de aula.  Anotaram, em diário de bordo, a turma observada, a organização da rotina da 

sala de aula. Também verificaram a sucessão das atividades que estavam sendo desenvolvidas 

2674



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

durante a aula, com ênfase as seguintes etapas: O tema central da aula; objetivos e conteúdos da 

aula; a metodologia, métodos, procedimentos e técnicas; e a avaliação da aprendizagem. 

A entrevista com a professora da sala observada, foi realizada na Escola Estadual Capitão 

Mor Galvão, situada na rua Manuel Idelfonso, Nº 195 no bairro Manuel Salustino, pertencente ao 

município de Currais Novos – RN. A escola campo da pesquisa, tem um IDEB de 3.8, considerado 

baixo de acordo com o Ministério da Educação e não pela escola. A busca das informações por meio 

das entrevistas foi realizada logo após a aula da professora, que estava aplicando um simulado em 

uma turma de 9° ano, numa sala de espaço pequeno para um número excedente de alunos no 

máximo 45, logo após esta aplicação ela nos atendeu. A entrevista foi realizada em um espaço 

aberto para leitura, tipo uma área de lazer para os alunos, onde ela descrevia de maneira discursiva 

e foram sendo anotados no diário de campo os sentidos atribuídos ao planejamento de ensino, 

concepções sobre os conhecimentos teóricos e vivências práticas. Ainda foram abordados questões 

sobre sua trajetória de formação. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1  Trajetória de Formação 

Trajetória de Formação Na entrevista da professora da escola pesquisada, foi relatado que 

sua trajetória de formação inicial se deu na graduação em Licenciatura plena de Física, com o 

ingresso no curso, através de um vestibular. Durante sua graduação, encontrou diversas 

dificuldades como a oferta de bolsas que eram poucas, devido no tempo dela a oferta pelas bolsas 

ser escassa, sendo até uma só disputada por muitos alunos, além da dialogicidade distante que os 

professores tinham com os alunos, algumas vezes dificultando o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante disso a educadora entrevistada nos repassa em seu relato que apresentou dificuldades 

distintas, mais que sempre buscou a capacitação, se dedicando ao curso e aproveitando 

oportunidades em publicações e congressos advindos, propostos pelos docentes e pela 

universidade Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que sempre a incentivou a 
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publicar, o que a estimulou a percorrer sua formação no curso, contribuindo para seu crescimento, 

não só apenas pelo Currículo, e sim de experiências a partir desses trabalhos desenvolvidos, que fez 

com que ela se identificasse na área como sendo uma educadora e futura docente, onde ela mesma 

nos relata que: “ Ser professor, é ser capaz de construir a arte que é lecionar.” A professora segue 

sua formação logo após a graduação, dando continuidade por meio da especialização em Lato 

Sensu, Tutoria em física, biologia e matemática, demostrando que ela já está seguindo uma área 

para se aprofundar no conhecimento, construindo uma formação acadêmica com méritos. Ela já 

está lecionando em algumas escolas o que a estimula mais para buscar e se capacitar para conseguir 

um trabalho em sua área de especialização, bom esse é o processo trilhado por ela até o dia da 

pesquisa, mas ela nos relata ainda que não desistiu de se capacitar e que almeja um mestrado na 

área de sua especialização dando continuidade ao seu processo de formação. Nesse sentido 

(SOUZA, 2006, p. 19), afirma que: 

"As itinerâncias, as aprendizagens e o desejo do conhecimento, como uma das 
possibilidades do desenvolvimento pessoal e profissional, são o caminho que busco 
para reafirmar a minha identidade profissional, bem como, cada vez mais, melhor 
compreender o fenômeno educativo, especificamente no que tange ao processo 
de formação e desenvolvimento pessoal e profissional do educador. Um educador 
em construção, expressa uma reflexão sobre tempos e espaços de formação. 
Tempos marcados na memória e nas histórias sobre o sentido da vida e da 
profissão" (SOUZA, 2006, p. 19).  

Diante disso, para o docente crescer em seu aspecto pessoal e profissional como educador 

necessita construir e buscar seu desenvolvimento pedagógico contribuindo para a construção e o 

conhecimento educacional.  

3.2  Função mais importante do planejamento de ensino. 

Na fala de professora da escola foi revelado que [...] " para se ter um bom planejamento de 

ensino é necessário utilizar metodologias de problematização para que o aluno se interesse pelo 

conteúdo e interaja mais em sala de aula". De acordo com isso Ferreira (1997 Citado por ALVES e 

ARAUJO, et al., 2009, p. 390) afirma que “O planejamento é o contrário da improvisação’’, pois 

planejar é uma ação feita estrategicamente por nossas ideias utilizando conhecimentos didáticos 

por meio da experiência prática, enquanto improvisar é deixar tudo para o decorrer do tempo, ou 
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seja, em cima da hora. Seguindo essa perspectiva a professora define esse planejamento de maneira 

geral como uma aprendizagem significativa, em que o aluno vai aprender por meio de situações 

desafiadoras e a partir da problematização, contextualização de novos conhecimentos significativos 

do ponto de vista da professora. 

Neste contexto, aprendizagem significativa na concepção de Ausubel MAURAMA(1963), é 

quando se relaciona informação a cognição do aluno, pois é assim que o tema trabalhado em meio 

de informação desenvolve o psicológico do aluno e propõe que na aprendizagem significativa 

havendo uma valorização do aluno, partindo do pressuposto que os conhecimentos já adquiridos 

pelos mesmos sejam valorizados. Reforçando o conceito de aprendizagem significativa Moreira 

(2010) fala que: 

“Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. 
Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva e 
não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais educativos. Nesse 
processo, ao mesmo tempo que está progressivamente diferenciando sua 
estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação integradora de modo a 
identificar semelhanças ediferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o 
aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento” (MOREIRA, 2010 
p. 5).

3.3  Funcionamento e a rotina de planejamento na escola 

Na sua perspectiva de planejamento foi descrito suas reuniões pedagógicas que ocorrem 

semanalmente com outros professores, onde eles discutem a socialização de ideias que promovam 

a interdisciplinaridade da equipe escolar. Com isso segundo Paulo Freire (1987), a 

interdisciplinaridade é uma metodologia que busca a construção do conhecimento, como forma 

para relacionar o que será inserido no plano de aula. De uma maneira geral contextualizar é poder 

integrar métodos interdisciplinares de maneira que o aluno consiga interpretar o conteúdo 

transmitido pelo professor, desenvolvendo abordagens, relacionando-as com o cotidiano do aluno, 

onde se observa de forma critica o desenvolvimento cognitivo do aluno nessa perspectiva, 

abandonando o ensino metódico (Ricardo, 2003; Santos, 2007). Diante disso, um ensino abordado 

de maneira que seja voltado para o cotidiano do aluno, contribui para os conteúdos serem 
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compreendidos de forma mais clara, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

3.4  Concepção do planejamento de ensino 

Sua percepção ao planejamento se propõe a uma aprendizagem mais integral, contribuindo 

tanto para o conhecimento do educando quanto do educador. Em sua concepção Paulo Freire 

implica que a transformação do ensino-aprendizagem não depende apenas no processo de 

mudança do aluno, mas transformação do seu principal remediador: o professor. O educador 

precisa ter uma concepção do que é “mudança” para poder transformá-la. Dessa maneira poderá 

correlacionar métodos pedagógicos, moldando não só o educando mas também seu caráter ético e 

crítico para poder saber-fazer sua mudança educacional.  Segundo a professora pesquisada e com 

base em Ausubel, (1963) a cognição do aluno só será formada a partir de métodos que sejam 

repassados de acordo com que o educador aprendeu e vem aprendendo no decorrer de sua 

capacitação descobrindo novas maneiras de interagir com os colegas como por exemplo a 

contextualização que envolve o conteúdo, ou seja a teoria, com o cotidiano do aluno, que neste 

caso será a prática, contribuindo para o crescimento metodológico e profissional do educador, além 

da compreensão de seus educandos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer deste texto apresentamos a necessidade de ampliação dos espaços de formação 

do docente do ensino fundamental considerando a necessidade da formação continuada em 

especial na área do planejamento de ensino. A ampliação dos espaços de formação constitui-se 

como desafio. 

Com base nas discussões apresentadas no decorrer deste texto, não temos como objetivo 

apresentar respostas imediatas, mas possibilitar novos questionamentos que possam conduzir a 

reflexão sobre as necessidades formativas de docentes que atuam nos campos da educação com 

ênfase no planejamento de ensino. 

5. CONCLUSÃO

Ressaltamos que o trabalho de pesquisa evidenciou que o planejamento de ensino no 

cotidiano escolar da referida escola, depende das experiências formativas da professora 

pesquisada, que a mesma vem desenvolvendo suas habilidades e competências profissionais nas 

interações com os outros, na perspectiva sócio cognitivo e apresenta novas concepções no intuito 

de melhorar as metodologias na prática docente, com isso, sua percepção na melhoria do ensino 

está adequada a concepções de importantes educadores como Freire (1996) que preconiza a 

educação como um “caminho de transformação ao educador” guiando ele na contribuição do 

planejamento escolar. Nesse sentido, por meio de um planejamento participativo dialogado entre 

os pares. Assim sendo, os docentes buscam melhorar suas ações de planejamento escolar, na 

dimensão pedagógica da escola, desenvolvendo metodologias desafiadoras onde os alunos possam 

desenvolverem suas capacidades cognitivas por meio de um ensino mais contextualizado e com 

uma aprendizagem mais significativa.  
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RESUMO 

O presente artigo irá discorrer sobre o uso de 
tecnologias educativas baseadas em estilos de 
aprendizagem. Para isso pretende-se realizar testes 
diagnósticos com alunos do ensino a distância para 
perceber os estilos de aprendizagem do público-alvo, 
fazer estudos sobre Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem e a sua aplicabilidade nesta área e 
sobre os conceitos e práticas ligados aos estilos de 
aprendizagem. Com isso é objetivado o 
desenvolvimento de protótipos para avaliação de 

estilos de aprendizagem com base em teóricos 
consolidados na área, fazendo testes com alunos de 
EAD e posterior análise para embasar um curso piloto 
que será ofertado e avaliado. Pensando nisso, aqui 
serão explanados conceitos introdutórios norteadores 
do projeto, os objetivos a serem alcançados, a 
justificativa para o seu desenvolvimento, a 
fundamentação teórica, metodologia a ser aplicada, 
resultados e discussões até então levantadas e 
referencial bibliográfico. 

PALAVRAS-CHAVE: Estilos de aprendizagem, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Educação a distância. 

USING LEARNING STYLES IN E-LEARNING COURSES DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

This article will discourse about the learning-style-
based educational technologies. For this purpose is 
intent to perform tests on e-learning students in order 
to identify their learning style, analyze about e-
Learning Environments and its enforceability in this 
area and the concepts and practices related to learning 
style. The aim of this is prototypes development for 
evaluation of learning styles, based on consolidated 

theorists in the field, doing tests on e-learning 
students and an after analyze to help create a pioneer 
course that will be offered and evaluated. Thinking 
about that, here will be explain project-guiding 
concepts, the wanted objectives, the development 
justification, theoretical foundation, methodology to 
be apply, results and discusses suggested until then 
and bibliographic reference.

KEY-WORDS: Learning styles, Virtual Learning Environment, Distance education. 
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1 INTRODUÇÃO 

As teorias dos estilos de aprendizagem, associadas às tecnologias, podem auxiliar bastante 

em proporcionar formas diferentes de aprender um conteúdo, uma vez que elas iram levar em 

consideração as características individuais do aluno de forma aplicada. As TICs darão o aporte 

tecnológico necessário para esse atendimento individualizado.  

Muitos são os esforços de pesquisadores na área de estilos de aprendizagem. O objeto de 

estudo então traz uma proposta de aplicar esses estilos de aprendizagem na educação a distância, 

utilizando os Ambientes Virtuais de Aprendizagem como aporte tecnológico, com o intuito de 

adequá-los às capacidades individuais de estudar e aprender.  

De acordo com Bianchi et. al. (2010), no âmbito da educação a distância, a teoria de estilos 

de aprendizagem pode ser mais bem explorada em cursos com abordagens construcionistas, 

embasando ainda mais a pesquisa uma vez que seu escopo está em cursos EaD.  

Esta pesquisa discorre sobre esses aspectos, na tentativa de aliar estudos teóricos e práticos 

no desenvolvimento de cursos EaD adaptados aos diferentes estilos de aprendizagem dos discentes. 

Logo, o objetivo geral é estudar as potencialidades das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação utilizadas no ensino a distância aplicadas aos estilos de aprendizagem do aluno.  

Especificamente, os objetivos são: 

 Realizar testes diagnósticos com alunos do ensino a distância para perceber os estilos

de aprendizagem do público-alvo;

 Fazer pesquisas sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem e a sua aplicabilidade

nesta área;

 Estudar os conceitos e práticas ligados aos estilos de aprendizagem;

 Desenvolver protótipos para avaliação de estilos de aprendizagem com base em

teóricos consolidados na área;

 Realizar testes com alunos de EAD do protótipo desenvolvido;

 Realizar análises dos recursos e atividades de Ambientes Virtuais de Aprendizagem

com base nos estilos de aprendizagem estudados;

 Publicar estudos e resultados em formato de artigo científico e pôster.

2 JUSTIFICATIVA 

Na educação a distância, não podemos usar a tradicional concepção de sala de aula, com 

alunos como meros expectadores enfileirados diante de um professor especialista detentor de todo 

o conhecimento. Na educação a distância precisamos de um ambiente focado na interação entre

alunos e professores. Segundo Henrique et al. (2011), é necessário focalizar no desenvolvimento de

ambientes com uma abordagem construcionista, que favoreçam a co-construção do conhecimento,
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o alcance da consciência ética e crítica a partir do diálogo e da interação. Ou seja, uma nova

concepção de ambiente de aprendizagem – comunidade de aprendizagem.

Essa questão de criar uma comunidade de aprendizagem que construa conhecimento de 

forma coletiva pode ser potencializada com o uso dos estilos de aprendizagem de forma associada, 

proporcionando formas diferentes de aprender um conteúdo. Visto que os estilos de aprendizagem 

consideram as características individuais do aluno, ponderando suas habilidades e competências e 

procurando a melhor forma para ele aprender, a que mais lhe satisfaz. As TICs (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) trabalham, então, como o aporte tecnológico para o alcance desse 

atendimento particular até então idealizado.  

Portanto, a pesquisa justifica-se na medida em que irá possibilitar o estudo de Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação levando em consideração os estilos de aprendizagem do 

aprendiz e o compartilhamento do material tecnológico e intelectual desenvolvido. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O grande crescimento do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação estão criando 

novos espaços de interação e de aprendizagem. Qualquer pessoa em qualquer ponto, desde que 

conectado em rede, pode não só trocar informações, mas reconstruir significados, articular ideias 

tanto individualmente quanto coletivamente; e, assim, partilhar novos conhecimentos com todos 

os usuários pertencentes a sua rede, prova disso é a crescente utilização das redes sociais que estão 

modificando a maneira como as pessoas se comunicam. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pode ser considerado como um espaço 

consolidado de interação e aprendizagem. Segundo Behar (2009), um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem pode ser definido como um espaço na internet formado pelos sujeitos e suas 

interações e formas de comunicação que se estabelecem por meio de uma plataforma, tendo como 

foco principal a aprendizagem. Nesse contexto uma plataforma pode ser definida como uma 

infraestrutura tecnológica composta pelas funcionalidades e interface gráfica que compõe o AVA.  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferecem os mais variados recursos, como 

disponibilizar um simples documento para aos alunos e até mesmo elementos mais elaborados 

como um sistema de questionários online. Os AVAs oferecem condições para a interação síncrona 

(coincidência temporal no ato comunicativo, conexão simultânea) ou assíncrona (comunicação 

acontece sem que haja coincidência temporal, emitente e destinatário não estão simultaneamente 

se comunicando em tempo real), permanente entre os seus usuários, pois ele se baseia na 

conectividade entre os seus usuários o que garante o acesso rápido à informação e à comunicação 

interpessoal, em qualquer tempo e lugar, sustentando o desenvolvimento de projetos em 

colaboração e a coordenação das atividades.  

Segundo Tori (2010), os principais recursos encontrados nos AVAs são: 
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 Gerenciamento dos cursos: criação de cursos/disciplinas, matrícula de alunos,

registro de atividades e de acessos realizados pelos usuários, publicação de notas,

etc.;

 Gerenciamento de conteúdo: armazenagem, gerenciamento, edição e exibição de

conteúdo multimídia;

 Disco virtual: área de trabalho, individual ou compartilhada, possibilitando

downloads, uploads e visualização de conteúdos;

 Correio eletrônico: serviço de e-mail convencional, alguns permitem o serviço apenas

dentro do próprio sistema, outros possibilitam também acesso externo;

 Mensagem instantânea: troca de mensagens síncronas e documentos entre os

usuários conectados no ambiente;

 Salas de bate-papo: sala virtual de encontros e troca de mensagens síncronas,

também conhecido como chat;

 Lousa virtual: comunicação síncrona no qual os usuários compartilham uma tela que

pode receber desenhos, textos e outras mídias;

 Compartilhamento de recursos: permite que um ou mais usuários compartilhem a

tela, um documento ou recursos de seus computadores;

 Avaliação: recursos para gerenciamento da aplicação e correção de avaliações, tanto

de múltipla escolha como dissertativas; e

 Área de apresentação do aluno: oferece aos alunos, ou grupo de alunos, recursos

similares aos disponíveis ao professor para publicar conteúdo multimídia.

Atualmente existem muitos AVAs disponíveis, com os mais variados custos, formas de 

licenciamento, funcionalidades e recursos. Alguns são softwares livres, como o Moodle; outros são 

pagos, como o Blackboard. Existem também alguns ambientes nacionais de qualidade e de livre 

acesso: o Teleduc, desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas; o AulaNet, desenvolvido na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; e o VirtusClass, desenvolvido na UFPE 

(Universidade Federal de Pernambuco). 

Entre todas as opções de AVAs o Moodle é o que apresenta, dentre os ambientes de código 

aberto, a maior aceitação no Brasil e no mundo, principalmente por ter custo zero, arquitetura 

aberta e flexível, e facilidade na instalação e customização.  Logo, nesta pesquisa, o ambiente virtual 

será adaptado de forma a identificar o estilo de aprendizagem de cada indivíduo e disponibilizar os 

materiais didáticos digitais que concernem à sua forma de aprender. 

Neste estudo será analisado como um Ambiente Virtual de Aprendizagem pode ser 

explorado de forma positiva no atendimento individualizado do aprendente. 

Para que o AVA esteja adaptado às diversas formas de construir conhecimento dos alunos, 

estudos sobre estilos de aprendizagem devem ser aprofundados. 

Pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Esse é o princípio básico que norteia a 

teoria dos estilos de aprendizagem. 
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Conforme Alonso e Gallego (2002), os estilos de aprendizagem podem ser entendidos como 

traços cognitivos, afetivos e fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de 

como os estudantes percebem, interagem e respondem a seus ambientes de aprendizagem.  

Portanto, para a construção efetiva da aprendizagem do indivíduo todos esses traços 

individuais devem ser considerados levando, dessa forma, a aprender sobre os temas e assuntos do 

mundo de forma flexível, diversificando nas opções, sejam elas de línguas, ideologias e/ou reflexões. 

Além disso, deve ser percebido que a questão da aprendizagem transformou bastante com 

o decorrer do tempo, seja pela introdução das TICs, ou seja pela adoção de diferentes abordagens,

necessitando entender melhor a importância de se refletir sobre os estilos de aprendizagem.

Logo, a pesquisa tem como finalidade estudar as potencialidades das TICs adaptados aos 

estilos de aprendizagem. Mais especificamente, ao emprego de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. De forma a atuar no desenvolvimento de aplicações práticas adaptáveis para uma 

melhor aprendizagem e fazer uma análise da melhor forma de empregar os recursos em um estudo 

de caso. O estudo será teórico e prático e todo o material da pesquisa desenvolvido será 

disponibilizado para a comunidade científica. Com esse projeto, pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento intelectual e tecnológico da instituição. 

4 METODOLOGIA 

O mês de agosto foi destinado à leitura sobre a teoria dos estilos de aprendizagem 

consolidadas cientificamente para embasar a criação de um questionário para diagnosticar o estilo 

de aprendizagem dos alunos fazendo um paralelo com os recursos e atividades do AVA.  

O mês de setembro e outubro estão destinados à implantação no AVA do questionário 

desenvolvido de forma que o aluno possa responder esse questionário pelo próprio AVA. Em 

paralelo serão realizados outros estudos para embasamento da pesquisa. 

Novembro será destinados à fase de coleta de informações, onde os alunos respondentes 

contribuirão com suas repostas para que sejam posteriormente analisadas. Ainda nesse mês será 

feita a análise dos questionários, de forma quantitativa e qualitativa com o intuito de mapear se, 

com base nas teorias utilizadas, os estilos de aprendizagem resultantes são complementares ou 

conflitantes. 

Nos meses dezembro a janeiro, será estruturado um curso piloto para um grupo com o 

intuito de aplicar os resultados alcançados em um estudo de caso controlado.  

Em fevereiro curso será aplicado. Nos meses de março e abril será feita a análise do curso, 

da aplicabilidade das teorias e conclusão dos relatórios da pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o momento foi realizada uma análise prévia com alunos de cursos a distância do IFRN 

sobre a importância de trabalhar com estilos de aprendizagem nos cursos a distância institucionais. 

Vinte e cinco alunos foram entrevistados. Uma das perguntas feitas com os entrevistados foi em 

relação à importância de se trabalhar com formas diferentes de aprender de um aluno no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 muito insignificante e 5 muito 

importante. O Gráfico 1 ilustra as respostas demonstrando que os entrevistados, em sua maioria, 

acham importante o trabalho com estilos de aprendizagem. 

Gráfico 1. Importância do trabalho com estilos de aprendizagem no AVA. 

Outra pergunta feita aos entrevistados foi se eles acham importantes adequar os conteúdos 

abordados em um curso de acordo com o nível de conhecimento do aprendiz. O Gráfico 2 ilustra as 

respostas obtidas, onde a maioria dos entrevistados ressaltou a importância desse aspecto em 

cursos a distância. 
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Gráfico 2. Importância da adequação dos conteúdos nos cursos EaD. 

Por fim, uma terceira pergunta questionou se o entrevistado acha importante adequar os 

conteúdos abordados em um curso de acordo com as experiências do aprendiz. O Gráfico 3 

demonstra que a maior parte dos entrevistados reconhecem a importância desse aspecto. 

Gráfico 3. Importância da adequação dos conteúdos com base na experiência dos aprendizes. 

6 CONCLUSÃO 

Com esta pesquisa, pretende-se destacar o valor dos estilos de aprendizagem no ensino em 

suas diversas modalidades. Com as descobertas alcançadas é esperado que haja uma contribuição 

significativa nas áreas de educação e novas tecnologias, sugerindo que as instituições possam 
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utilizar os estilos de aprendizagem em ambientes de aprendizagem a distância tornando-os mais 

colaborativos ao serem adaptados aos estilos individuais dos discentes. 
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A AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DA 

REFORMA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS ANOS DE 1990 

A. B. da S. OLIVEIRA¹ e I. J. do N. de Araujo², M. A. dos S. FERREIRA³ 
ana.beatriz.s.o@outlook.com¹; isabel-araujo84@hotmail.com²; maria.ssantos@ifrn.edu.br³ 

RESUMO 
Ao decorrer dos anos, o ensino brasileiro 

passou a sofrer diversas alterações, principalmente 
no que se refere à Educação Básica. Desta forma, o 
presente construto tem por objetivo analisar algumas 
mudanças que ocorreram na etapa de Ensino 
Fundamental, uma vez que este corresponde a 
segunda etapa da Educação Básica, além da Educação 
Infantil e Ensino Médio, destacando alguns aspectos 
que permearam a Reforma Educacional ocorrida no 
ano de 1990. No entanto, apresentaremos uma 
retrospectiva histórica desde as alterações que 

ocorreu nos artigos da segunda Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, por meio 
da Lei Ordinária de nº 11.274/2006, o que acabou 
permitindo que essa etapa de ensino sofresse uma 
ampliação, passando a ser ampliado de oito para 
nove anos. Para isso, fez necessário recorrer ao 
auxílio de uma pesquisa qualitativa utilizando-se de 
procedimentos metodológicos documentos, a fim de 
obter um melhor embasamento no que diz respeito à 
compreensão do assunto para a realização do 
trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica, Ensino Fundamental, Ampliação. 

THE EXPANSION OF BASIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF REFORM BASIC 

EDUCATION IN THE YEAR 1990  

ABSTRACT 
To over the years, the Brazilian education 

has been subject to several changes ,particularly 
with regard to basic education.Thus , this construct 
is to analyze some changes that occurred in the 
elementary school stage,since this represents the 
second stage of basic education , as well as early 
childhood education and high school,highlighting 
some aspects which permeated the educational 
reform that took place in 1990. However,We 
present a historical retrospective from the changes 

that occurred in the articles of the Second Law of 
Directives and Bases of National Education No. 
9394 /96, by Ordinary Law No. 11.274 / 2006 , 
which eventually allowing this educational stage 
suffered an expansion,It is going to be expanded 
from eight to nine years. For this , we must enlist 
the assistance of a qualitative research using 
documents of methodological procedures ,in order 
to obtain a better basis with respect to the 
understanding of the subject to carry out the work. 

KEY-WORDS: Basic Education, Elementary School, Extension. 
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1    INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas o processo de ensino no Brasil passou por diversas mudanças e 

alterações, principalmente no que diz respeito à educação básica, mudanças essas que tornaram-

se  necessárias com a redemocratização do país, pois, a Constituição Federal de 1988 em seu 

capítulo próprio da educação criou condições para que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96 assumisse esse conceito já no § único do art. 11 ao assinalar a possibilidade dos estados 

e municípios se constituírem como um sistema único de educação básica. 

A educação básica consiste em uma definição denominada no art. 21 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, como um nível da educação nacional que é formada e 

está articulada diretamente em três etapas de ensino, são elas: ensino infantil, fundamental e 

médio. Com isso, o art. 22 da Lei 9.394/96 determina os fins da educação básica como cita Cury 

(2002, p. 170), “A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando a assegurar-lhe a 

formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”, pois, é caracterizado como um conceito atual, 

próprio e vasto, uma vez que em nossa legislação educacional, é considerado fruto de muitas lutas 

e esforços que perpassaram décadas por parte de vários educadores. 

Com isso, desde os anos de 1990 o sistema educacional brasileiro, vem passando por 

transformações tanto qualitativamente como quantitativamente, com relação a forma de como a 

educação foi concebida durante essa época, uma vez que esta, compreendia a única ferramenta 

que permitia qualquer adaptação ou inovação exigida pelo capital em torno da organização do 

trabalho e da vida. 

Essas reformas estavam destinadas para a implementação de políticas públicas para a 

educação básica, principalmente ao ensino fundamental. Uma grande mudança considerada 

importantíssima foi a universalização do ensino constitui uma das diretrizes do Plano Nacional de 

Educação 2011-2020, consubstanciado no Projeto de Lei nº 8.035/2010, em tramitação no 

Congresso Nacional. 

 Nesse sentido, nos últimos anos, duas mudanças importantes foram introduzidas na 

educação básica: a matrícula obrigatória no ensino fundamental a partir de 6 anos completos, 
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ampliando a duração do ensino fundamental para 9 anos; e a obrigatoriedade de 

matrícula/frequência escolar dos 4 aos 17 anos de idade, introduzida pela Emenda Constitucional 

nº 59 de 2009, que deverá estar implementada até 2016. 

Entre as mudanças importantes promovidas pela nova LDBEN, vale destacar: (a) integração 

da educação infantil e do ensino médio como etapas da educação básica, a ser universalizada; (b) 

foco nas competências a serem constituídas na educação básica, introduzindo um paradigma 

curricular novo, no qual os conteúdos não têm sustentação em si mesmo, mas, constituem meios 

para que os alunos da educação básica possam desenvolver capacidades e constituir 

competências; (c) flexibilidade, descentralização e autonomia da escola associados à avaliação de 

resultados. 

Desta forma, o presente construto tem por objetivo analisar algumas mudanças que 

ocorreram na etapa de Ensino Fundamental, uma vez que este corresponde a segunda etapa da 

Educação Básica, além da Educação Infantil e Ensino Médio, destacando alguns aspectos que 

permearam a Reforma Educacional ocorrida no ano de 1990. 

No entanto, apresentaremos uma retrospectiva histórica desde as alterações que ocorreu 

nos artigos da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, por meio da 

Lei Ordinária de nº 11.274/2006, o que acabou permitindo que essa etapa de ensino sofresse uma 

ampliação, passando a ser ampliado de oito para nove anos. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho caracteriza-se como uma abordagem qualitativa da pesquisa que de acordo 

com Godoy (1995, p. 58) pode-se entender, 

de maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões 
ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 
desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes 
da situação em estudo. 
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Para isso, como procedimento metodológico, recorremos ao auxílio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, com base em autores como MENEZES e SANTOS (2002), CURY (2002), 

SILVA et al (2013), SAVIANI (1999), BRITO (2014), DOURADO (2011), LANES e PADILHA (2009), 

além do documento base que rege a educação nacional, LDB (2010), que deram suporte na 

construção de todo o arcabouço teórico. 

Sendo assim, o artigo está estruturado da seguinte maneira: apresenta-se uma introdução 

que aborda de forma sucinta algumas mudanças ocorridas na década de 90.  Posteriormente é 

discutido um pouco da ampliação do ensino fundamental, destacando , Finalizando-se assim, com 

as considerações finais. 

3  ENSINO FUNDAMENTAL: Ampliação para nove anos 

Ao longo das décadas, houve um enorme empenho e interesse em aumentar a duração de 

ingresso dos alunos no ensino obrigatório. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – nº 4.024, de 1961 determinava que os estudantes deveriam permanecer no ensino 

fundamental por um período de quatro anos, porém, o governo brasileiro passou a ter o papel de 

assumir obrigatoriamente a duração de seis anos do ensino primário para todos os cidadãos, 

prevendo exercê-la até 1970. 

Já no ano seguinte de 1971, a Lei nº 5.692 estabeleceu que o Ensino Fundamental deveria 

ser estendido para oito anos de forma obrigatória, mesmo não sendo considerada uma LBD, pois a 

mesma não se tratava da educação como um todo, mas sim, apenas com o ensino de 1º e 2º grau, 

deixando de lado o ensino fundamental e o superior. 

No ano de 1996, a segunda LDB de nº 9.394/96 desencadeou para o ensino obrigatório de 

nove anos em que os alunos deveriam iniciar o ensino fundamental aos seis anos de idade. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96  já afirmava em seu Art. 87, § 3º - I: 

“Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: I - matricular todos os educandos 

a partir dos seis anos de idade no Ensino Fundamental”. Isto valia já para o Ensino Fundamental de 

8 (oito) anos (LDB, 2010). 
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De acordo com Menezes e Santos (2002, p. 136) “O conceito de ensino fundamental foi 

criado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, em substituição ao antigo 

Primeiro Grau”.  

De acordo com a LDB em seu art. 32: 

O ensino fundamental, com duração mínima de nove anos, é obrigatório e gratuito na 
escola pública, tendo por objetivo a formação básica para a cidadania, mediante: - 
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; - a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; - desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; - fortalecimento dos 
vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social (2010, p.29). 

A partir de 2006, a duração do ensino fundamental passou de oito para nove anos. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9395/96) foi alterada em seus artigos 29, 30, 32 e 87, através 

da Lei Ordinária 11.274/2006, e ampliou a duração do Ensino Fundamental para 9 anos, 

estabelecendo como prazo para implementação da Lei pelos sistemas de ensino, até o ano de 

2010. O Ensino Fundamental passou então a ser dividido da seguinte forma: Os Anos Iniciais 

(compreende do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa no 1º ano aos 6 anos de idade) e os 

anos finais (compreende do 6º ao 9º ano). 

 A ampliação busca aumentar o tempo de permanência das crianças na escola, mas 

principalmente melhorar a qualidade da formação inicial, especialmente no que diz respeito à 

alfabetização. O ensino fundamental compreende a segunda etapa da educação básica, da qual 

também fazem parte a educação infantil e o ensino médio e está organizado em forma de ciclos. 

Essa etapa de ensino, também possui Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) específicos que estabelecem princípios, fundamentos e 

procedimentos para orientar as práticas educacionais em todo país. 

O Brasil, com apenas nove anos de ensino obrigatório, estava abaixo da média de todas as 

regiões do mundo, exceto o Sul e o Oeste Asiático (Afeganistão, Bangladesh, Irã, etc.). (UNESCO, 

2010). No entanto, o Brasil ficou bem melhor posicionado após a EC 59/2009 que estabeleceu 

quatorze (14) anos de ensino obrigatório, passando a ser o segundo país do mundo neste aspecto, 
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atrás somente do Chile cujo ensino obrigatório abrange a faixa etária de cinco (5) a vinte e um (21) 

anos. 

Um aspecto que merece especial atenção é referente ao fato de que a obrigatoriedade 

assegurada pela Constituição Federal de 1988 e recuperada com a EC 59/2009, é definida pela 

faixa etária das crianças e jovens e não pela etapa de ensino. Isso significa que somente a pré-

escola que abriga crianças de quatro (4) e cinco (5) anos é de fato obrigatória, porque tanto o 

ensino fundamental como o ensino médio só serão obrigatórios para aquelas crianças e jovens de 

seis (6) a dezessete (17) anos. 

Com a modificação na Constituição, o ensino fundamental (para estudantes entre os seis e 

14 anos) tornou-se a única fase escolar obrigatória de ensino. Diante disso, oferecer o ensino 

fundamental de forma gratuita e universal é um dever que cabe ao Estado. Uma vez que, essa 

etapa de ensino implica em um reconhecimento de uma formação mínima que permita garantir a 

todos os brasileiros, de qualquer idade. 

3.1 Análise dos documentos legais que rege essa etapa de ensino 

A educação básica está composta de alguns documentos que orientam o processo de 

ensino e aprendizagem tanto nas práticas pedagógicas, como também nos planejamentos e 

pensamentos críticos voltados para todas as escolas do país. Sendo assim, dentre os principais 

documentos, encontram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’S, a Lei de Diretrizes e 

Bases – LDB, Plano Nacional de Constituição Federativa do Brasil. Vale ressaltar, que todos estes 

documentos reúnem os referenciais necessários para a concretização de uma educação de 

qualidade em toda a união. 

Os PCN’S compreendem um referencial de qualidade para a educação do ensino 

fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 

sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram 

mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. 
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De acordo com Silva et al (2013, p. 15), esse documento: “Trás uma proposta que procura 

democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar, de uma 

visão apenas biológica para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas”. No 

entanto, os parâmetros trazem para o ensino fundamental o trabalho de adaptação às novas 

metodologias e técnicas didáticas denominando-se como espaço de democratização do ensino. 

No atual cenário, o Plano Nacional da Educação (PNE) compõe-se de objetivos e metas que 

são destinados para cada nível da educação brasileira. No entanto, esse documento tem a 

finalidade de concretizar ações resultantes e necessárias aos sistemas de ensino, além de 

representar a possibilidade da sociedade em geral, acompanhar e participar do processo de 

implementação das políticas públicas para a educação. “A principal medida de política educacional 

decorrente da LDBEN é sem dúvida o Plano Nacional de Educação” (SAVIANI, 1999).  

De acordo com o PNE, esse processo de implantar progressivamente o ensino Fundamental 

para nove anos se deu através de duas intenções, são elas: oferecer maiores oportunidades de 

aprendizagem no período da escola obrigatória e assegurar que os alunos sendo inseridos o 

quanto antes no sistema de ensino, pudessem prosseguir nos estudos, alcançando maiores níveis 

de escolaridade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004). 

No entanto, é importante salientar que houve uma mudança no enfoque da 

obrigatoriedade antes relacionada ao ensino fundamental “idade própria” (a partir dos seis anos) 

passando a não mais se vincular como uma etapa de ensino específica, mas sim, a uma faixa etária 

da infância e a toda adolescência, pois, o que se estipula é que toda criança partir dos quatro anos 

deve obrigatoriamente ser matriculada na pré-escola, em que deve permanecer até o ingresso no 

ensino fundamental, ou seja, aos seis anos. A partir disto, deve-se obrigatoriamente permanecer 

na escola até os dezessete anos, independentemente de série ou etapa - ensino fundamental e 

médio (BRITO, 2014). 

Nesse sentido, também, o relatório da UNESCO (2008, p. 34) chama a atenção para o fato 

de que “[...] Essa obrigatoriedade legal, no entanto, não tem sido garantia suficiente para que 

todas as crianças em idade escolar tenham acesso à educação e possam finalizar o tempo de 

escolaridade previsto nas respectivas normas dos países”.  
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Com relação a todo o processo de universalização do ensino obrigatório, Dourado ressalta 
que: 

[...] há sérios problemas relativos à qualidade e, dessa forma, os desafios para a referida 
universalização da educação obrigatória são muitos e complexos, requerendo, por parte 
do Estado brasileiro, a construção de políticas orgânicas e também um efetivo regime de 
colaboração entre os entes federados, que possibilitem a priorização e o investimento 
necessários, incluindo financiamento, padrão nacional de qualidade e política de formação 
e de valorização dos profissionais da educação, para atender a esse dispositivo 
constitucional imprescindível para a formação cidadã em nosso país. (2011, p. 6).  

No art. 2º da Emenda 59/2009, que alterou o art. 211 da Constituição Federal, também 

determinou a universalização do ensino obrigatório que constitui uma das diretrizes do PNE, além 

de ser considerada uma das incumbências das unidades federativas (a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios), definindo, dessa forma um novo arranjo formal na organização de seus 

sistemas de ensino. A redação anterior do artigo não responsabilizava diretamente a União no que 

diz respeito à universalização do ensino obrigatório e mantinha apenas sua função “redistributiva 

e supletiva”.  

Já a nova redação além de manter essa função, altera o papel da União incluindo-a como 

um dos entes federados responsáveis pela universalização do ensino obrigatório. (BRITO, 2014, p. 

3). Com isso, ocorreu duas mudanças essenciais que passaram a ser implementadas da rede de 

Educação Básica, que foi a matrícula obrigatória das crianças no ensino fundamental a partir do 

seis anos de idade, além da permanência desta na escola durante o período dos 4 aos 17 anos. 

Com isso, Lanes e Padilha afirmam que: 

Os documentos e leis para o Ensino Fundamental de nove anos especificam a necessidade 
de garantir o direito ao acesso e permanência na escola, porém as pesquisas realizadas 
expõem que os documentos oficiais não deixam claro o que fazer com essas crianças mais 
novas e parecem ignorar a real dificuldade que a escola está enfrentando no processo de 
alfabetização das crianças de 5 a 6 anos, visto que problemas de alfabetização e 
letramento se arrastam desde o Ensino Fundamental de oito anos, como pode ser 
verificado pelos resultados da Provinha Brasil, Saeb e Pisa (2009, p. 5). 

Em 2009, a EC 59 tornou obrigatório ao governo oferecer a educação básica dos sete aos 

quartoze anos de idade. Diante disso, essa emenda aprovada pelo Congresso Nacional alterou a 
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LDB, determinando que os pais matriculem os filhos na escola quando completarem quatro anos e 

não mais a partir dos 6 anos de idade. Também foi definido que, estados e municípios têm até 

2016 para oferecer vagas na rede pública de ensino para crianças desta faixa etária. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de toda a pesquisa realizada, pôde-se constatar que a ampliação do ensino 

fundamental representou um grande avanço não só na educação Básica, como também na historia 

da educação brasileira, uma vez que essa mudança permitiu que os alunos ingressassem 

precocemente nas instituições de ensino possibilitando também novas aprendizagens. Tal 

conquista exige ações que possibilitem a esses alunos estarem nos espaços escolares, 

experimentando novas aprendizagens, através da convivência com o outro em situações que lhes 

permitam conhecer o mundo. 

Porém faz-se necessário destacar que a ampliação do ensino fundamental de oito para 

nove anos não pode ser considerada como a solução do problema para a questão educacional 

brasileira, uma vez que isso foi uma apenas uma pequena parcela que ocorreu, das diversas 

contribuições que surgiram e que ainda podem surgir para a melhoria da qualidade do ensino no 

Brasil.  No entanto, para que ocorra realmente uma mudança, é necessário que haja antes de 

tudo, uma discussão que envolva toda a humanidade, tendo a educação como foco principal, 

deixando de lado interesses particulares que só diminuem e enfraquecem a busca por uma 

educação de qualidade.   
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USO DE TRILHAS ECOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A “TRILHA DOS POLINIZADORES” EM MOSSORÓ/RN 
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PALAVRAS-CHAVE: TRIPOL, trilha ecológica, Caatinga e ensino, trilhas e educação ambiental 

KEY-WORDS: TRIPOL, ecological hikes, “Caatinga” and teaching, hikes and environmental education. 

RESUMO 

As trilhas ecológicas caracterizam-se por serem 

atividades de campo lúdicas e com grande potencial 

para despertar uma consciência ecológica a partir da 

sensibilização dos discentes. Por meio da vivência no 

ambiente natural pode-se incutir a valoração dos 

“serviços ambientais” e ensinar, na prática, conceitos e 

processos explicitados em aula, às vezes de difícil 

compreensão. Pode-se também estabelecer conexões 

entre aspectos econômicos e ecológicos 

relacionados aos ecossistemas e identificar os agentes 

das agressões ambientais.  

Em nosso trabalho, enfatizamos ainda a boa condição 

para a visitação da Trilha dos polinizadores (TRIPOL), 

caracterizando-a como espaço de um grande potencial 

didático em educação ambiental para as diversas 

escolas de Mossoró e região. Nosso grupo de pesquisa e 

extensão tem buscado contribuir com a divulgação deste 

espaço, para que essa Trilha se consolide como ambiente 

pedagógico diferenciado, e vislumbra, após o inicio das 

visitações, um trabalho de pesquisa que investigue 

a efetividade das ações em educação ambiental neste local. 

THE USE OF ECOLOGICAL HIKES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION: 
CONSIDERATIONS ABOUT OF THE "TRILHA DOS POLINIZADORES" IN 

MOSSORÓ/RN

ABSTRACT

Ecological hikes are playful activities with great potential 
for creating environmental awareness in students. By 
promoting this immersion in a natural setting, it is possible 
to instill the values of “natural services” and to point out 
complex concepts and sometimes hard to comprehend 
processes explained in class in the very spot where they 
take place.  It is also possible to establish connections 
between economical and ecological aspects related to 
particular ecosystems and to identify environmental 
aggression factors. In our work, we have emphasized 
the good conditions for visiting the “Trilha dos  
Polinizadores” (TRIPOL), as it has great educational 

potential for many schools in Mossoró and its environs. 
Our research and extension group has tried to 
contribute to the disclosure of “Trilha dos 
Polinizadores” as a remarkable educational 
environment and we anticipate that, once visitations 
begin, it is possible to create studies that investigate the 
effectiveness of using this path as a tool for 
ecological and environmental education.  
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1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores entraves educacionais da atualidade está na falta do fazer teórico (aquele 

englobado no espaço escolar) atrelado ao fazer prático (relacionado a integrações com o 

ambiente, discussões, exposições, entre vários outros no leque de possibilidades), formando 

assim, uma série de indivíduos que não pensam além do que é exibido em livros ou na televisão. 

Segundo PRIGOL e GIANNOTTI (2008), em relação às ciências naturais, constata-se a 

dificuldade tida pelos alunos de assimilação dos conteúdos dessa área de conhecimento. Ademais, 

acredita-se que tal dificuldade possa ser fruto da ausência de aulas práticas no ensino 

fundamental e médio.  

Para AUSUBEL (1978) existem duas formas de aprendizagem na sociedade atual. De um 

lado a mecânica, constituída apenas de memorização de dados e posterior esquecimento dos 

mesmos, devido à falta de significado efetivo para o estudante. Do outro lado, está a 

aprendizagem significativa, que interliga conhecimentos anteriores do aluno, formando linhas 

cognitivas que tornam o conteúdo visto essencial à estrutura básica de saberes do indivíduo. 

Para despertar no estudante a vontade de criar interligações, é necessário apresentar a ele 

a importância do assunto tratado para a vida futura. E, segundo afirma KRASILCHIK (2008), 

modalidades expositivas e práticas, tais como demonstrações, excursões e projetos, com saídas a 

campo, são mais adequadas no intuito de aguçar e manter o interesse dos educandos.  

Dentro dessa perspectiva é que se desenvolve toda a ideia do trabalho aqui exposto, que 

tem como objetivos discutir, de uma maneira geral, a contribuição das trilhas ecológicas em 

trabalhos de Educação ambiental, e discutir as potencialidades pedagógicas de uma trilha 

ecológica específica, a chamada de Trilha dos Polinizadores, situada numa área de preservação do 

bioma da Caatinga em Mossoró/RN. 

Disposta em uma área de, aproximadamente, 900.000 km², a Caatinga abrange 54% do 

território do Nordeste e cobre 11% da área total do Brasil (PEREIRA JÚNIOR, ANDRADE E ARAÚJO, 

2012). É composta de uma vegetação especializada em sobreviver em condições de clima e solo 

desfavoráveis ao desenvolvimento na maior parte do ano, principalmente durante o período de 

seca. 

O bioma vem sendo amplamente impactado pelas atividades humanas predatórias, o que 

contribui para a diminuição dos serviços ambientais que desempenha, além da consequente perda 

de biodiversidade. A Caatinga vem sofrendo vários processos de degradação, associados à 

pecuária intensiva, que desmata para a formação de pasto, como também pelo uso da madeira da 

vegetação para fins industriais (cerâmica e gesso).  

A mata branca (Caatinga) é rica em recursos genéticos, devido à relativa alta biodiversidade 

que possui, quando se considera ecossistemas existentes em ambientes de extremos climáticos 

(PESSOA, 2008). Além disso, já foi comprovada, neste bioma, a existência do alto grau de 
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endemismo de espécies, o que significa que existem organismos vivos exclusivos deste nosso 

ambiente.  

Além de sua importância como patrimônio biológico fundamental e determinante dos 

aspectos ligados aos serviços ambientais, tais como o status climático da região, e do contexto 

social do semiárido, a Caatinga pode ser vista também como um patrimônio biológico com 

potencial para gerar diversos produtos biotecnológicos, a partir da sua biodiversidade endêmica, 

capazes de gerar grande desenvolvimento à região semiárida (CASTRO; BARROS, 2009).  

Do ponto de vista ecológico, a Caatinga conta com um dos mais interessantes fenômenos 

de autopreservação, que consiste em diminuir progressivamente o tamanho das folhas e fazê-las 

cair durante o longo período de estiagem; isso garante a manutenção das espécies em certo 

estado de dormência, retornando a um estado de reaparecimento de folhas e floração assim que 

começa a época de chuvas. Trata-se, portanto, de uma das características adaptativas ao ambiente 

seco, muitos pertinentes à utilização pedagógica, como exemplos do processo de ADAPTAÇÂO, 

conceito tão importante dentro de estudos fisiológicos e evolutivos no campo da Biologia. 

Chegamos aqui a duas justificativas convincentes para que defendamos à importância do 

bioma Caatinga e da sua preservação: para garantir a continuidade dos serviços ambientais que 

ela executa, beneficiando os moradores da região e do Planeta, e para garantir o acesso ao 

manancial de biodiversidade com grande potencial biotecnológico ainda inexplorado deste bioma. 

Assim, torna-se imperativo a execução cada vez maior de propostas de ações em Educação 

Ambiental, no sentido de sensibilização das novas gerações, em que se reforcem a necessidade 

dessa preservação. Podemos usar os recursos de materiais didáticos e paradidáticos, mas a 

vivência presencial do corpo discente de uma escola em um ambiente natural é impar e 

extremamente enriquecedor, tornando mais palpável aos estudantes os dilemas entre economia e 

sustentabilidade, e o despertar de uma consciência ambiental crítica. 

Tendo isso como base, o trabalho aqui explicitado procura defender a ideia da importância 

da prática de trilhas ecológicas como ferramenta pedagógica apropriada e eficiente para 

promover uma maior sensibilização ambiental em discentes, conduzindo cada vez mais pessoas 

para fora dos livros e para dentro daquilo que, de fato, deve ser preservado e divulgado, ou seja, o 

meio ambiente natural e suas peculiaridades.  

Procuraremos, também, particularizar a análise sobre a Trilha dos Polinizadores, em 

Mossoró/RN, discutindo suas potencialidades como vivencia pedagógica única em nossa região, 

capaz de colaborar com a formação dos cidadãos desta cidade, encravada no semiárido potiguar, 

no que concerne ao incremento no maior respeito a nosso bioma característico. 
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2. METODOLOGIA

Nosso trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica e como técnica de coleta de dados utilizou 

a observação de campo. 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

Segundo FONSECA (2002), a pesquisa bibliográfica é feita por meio de levantamento de 

materiais teóricos já analisados, e publicados por meios diversos (escritos e eletrônicos), com o 

objetivo de obter informações ou conhecimentos prévios sobre o assunto que se quer debater. 

Nosso trabalho procurou realizar um levantamento em livros, periódicos (artigos científicos), e 

páginas de web sites sobre trilhas ecológicas e seu uso como ambiente propício a trabalhos em 

educação ambiental e, mais especificamente, sobre a Trilha dos polinizadores, em Mossoró/RN.  

2.2. Observação de campo 

Para fins da construção de nossa análise sobre as potencialidades da Trilha dos 

polinizadores nos valemos da observação de campo; realizamos algumas visitas à referida Trilha, 

no intuito de vivenciarmos a monitoria dada pelo professor coordenador da visitação à trilha e 

registrarmos, por meio de fotos, escritos e gravações de áudio, alguns aspectos desse espaço 

pedagógico. 

3. DESENVOLVIMENTO

Em meio a uma sociedade cada vez mais modernizada e com interesse em informações 

servidas de forma rápida e fácil, a interação entre os indivíduos e o mundo que os cerca torna-se 

cada vez mais rara. Produções em massa, automatização e o distanciamento entre os conceitos de 

ser e pertencer apenas reforça a ideia de que, gradativamente, o processo de obtenção de 

memórias e experiências pessoais vem sendo esquecido entre livros e sites. 

O método de ensino atual, voltado às exposições desprovidas de contextualizações, não é 

capaz de suprir a necessidade humana de criar ligações com o assunto explicado, formando uma 

série de indivíduos que apenas recebem e transmitem informações de forma mecânica e 

desinteressada.  
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Atualmente, vem crescendo o incentivo ao corpo docente para que utilize medidas que 

facilitem a construção do aprendizado, como o uso da prática para demonstração daquilo que foi 

disseminado pelos livros. Para MATOS ET AL (2009) deve-se estimular a utilização de metodologias 

alternativas para o ensino, promovendo a integração entre conteúdo e atividades práticas, 

tornando o aluno sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem, além de estimular o trabalho em 

equipe. 

Assim, frisa-se aqui a importância de espaços onde seja possível incentivar a interação 

entre o estudante e o ambiente, de forma que os alunos possam desenvolver reflexões e 

conclusões próprias sobre aquilo que foi passado em sala. Dentro dessa perspectiva se desenvolve 

a ideia de utilização de bens naturais como instrumentos educadores, beneficiando-se de áreas 

preservadas, como é o caso das trilhas ecológicas.  

Associando o lazer ao conhecimento, as trilhas são cenários onde é possível recorrer ao 

mais diversos tipos de estímulos, além de informações práticas, muitas vezes não encontradas em 

livros, e da atmosfera de descoberta que cerca os caminhos trilhados. A curiosidade abre espaço 

para a absorção de valores, com aspectos voltados ao sentir-se e fazer parte (GUIMARÃES, 2011). 

Tudo isso vem trazendo cada vez mais popularidade às trilhas ecológicas, em meio a programas 

turísticos e planejamentos educacionais. 

Podemos dizer que as s trilhas são recursos didáticos utilizados para a educação biológica e 

ambiental e objetiva ampliar a capacidade de observação e reflexão. Prestam-se como ambientes 

de sensibilização e a conscientização ambiental, além da compreensão dos conceitos teóricos. 

Processos interpretativos dos ambientes naturais despertam significações diferentes daquelas 

proporcionadas pela comunicação apenas teórica (COSTA FILHO, ET AL, 2014). Esse tipo de 

atividade é capaz de levar à aquisição de atitudes ecologicamente corretas, além de promover o 

respeito aos ecossistemas (BOFF, 2003).  

Quanto à função as trilhas ecológicas podem ser divididas em dois tipos, um deles é o das 

chamadas “trilhas de longa distância”, que conduzem os visitantes por longos caminhos de mata 

virgem e selvagem, levando-os a terem experiências extremas e únicas. O outro tipo de função diz 

respeito às “trilhas interpretativas” que possuem curta duração e comprimento, e visam dar ao 

visitante um momento prazeroso de contato com a natureza, servindo adequadamente também 

como espaço de busca de conhecimento em diversas áreas.  

Trabalhos, projetos e pesquisas surgem a todo instante para comprovar, com dados 

levantados em campo, a importância das trilhas e a conveniência da utilização das mesmas para o 

ensino e aprendizado significativo e capaz de induzir um espirito critico aos grupos discentes sobre 

a crise ambiental. 

Algumas regiões são menos favorecidas que outras em relação à criação e manutenção de 

espaços naturais preservados, e um dos biomas brasileiros que mais sofre com o descaso da 

população local, associado à negligência de todo um país, é o da Caatinga. Mesmo sendo repleta 
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de rica biodiversidade, a Caatinga padece perante a falta de exploração racional e sustentável 

desse ecossistema, alimentando a crença popular de pobreza relacionada à fauna e flora local 

(PEREIRA JÚNIOR, ANDRADE e ARAÚJO, 2012).  

O preconceito vigente sobre esse tipo de vegetação faz com que ainda seja restrito o 

investimento para a criação de trilhas ou parques ecológicos que contemplem as localidades onde 

esse bioma está presente.  Por isso, lugares como a Trilha dos Polinizadores, localizada nos 

arredores na cidade de Mossoró, estão cada vez mais esparsos e merecem, por isso, serem 

visitados, estudados e preservados. 

A Trilha dos Polinizadores (TRIPOL) está localizada na Estação Experimental Rafael 

Fernandes da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), no subdistrito de Alagoinha, 

zona rural de Mossoró/RN (Figura 1a a 1c).  A trilha foi implantada ao longo de uma estrada de 

terra desativada a qual atravessa uma área de mata nativa com aproximadamente 26 hectares e 

possui cerca de 500 metros de comprimento e largura entre 1 e 1,5 m.  Na fazenda, além da 

TRIPOL, ainda encontramos um pequeno auditório, espaços históricos, apiário e área de 

investigação ecológica. 

 (a)  (b) (c) 

Figura 1: a) Placa de identificação da Trilha dos polinizadores b) Entrada da Trilha dos polinizadores; c) primeiras 
incursões do nosso grupo de pesquisa e extensão para reconhecimento da Trilha dos Polinizadores (TRIPOL) e 
coletadas de dados para confecção de um roteiro de visitação. Foto: Acervo dos autores. 

A TRIPOL é uma trilha interpretativa que apresenta uma série de espécies de plantas 

características da Caatinga, espécies essas que têm a propensão à mudança ao longo do ano e da 

quantidade de chuva do período. A riqueza de espécie vegetais ao longo da TRIPOL é muito 

importante para as discussões relacionadas à biologia floral, às interações entre polinizadores e 

plantas, bem como para a visualização dos polinizadores, e para a compreensão da importância 

econômica e ecológica desta relação polinizador/planta (MAIA-SILVA ET AL, 2014). Os animais 

locais também são os mais diversos, e vão desde lagartas e formigas até abelhas, pássaros e 

cobras.  
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Acreditamos que a TRIPOL mostra-se muito adequada como espaço para projetos de 

educação ambiental, fora dos limites escolares. Possui boa estrutura de visitação com faixa bem 

definida e limpa, além de várias “estações” (paradas) de visitação adequadas para visualização de 

espécies vegetais característicos, com seus frutos e floradas. Além disso, possui regiões de mata 

mais preservada com formação arbustiva, além de regiões mais impactadas, o que permite a 

visualização de várias fisionomias catingueiras, e a discussão sobre o processo de sucessão 

ecológica e o efeito da degradação pelo homem.  

Além disso, a existência na Fazenda Experimental Rafael Fernandes de um meliponário e de 

um laboratório que estuda a fisiologia das abelhas nativas, e as relações entre adaptações 

fisiológicas destas abelhas com seu papel ecológico no ambiente da Caatinga, pode representar 

um ótimo recurso didático complementar aos visitantes da trilha, no sentido de compreender um 

fazer científico na área de ciências da Natureza, e em especial na área de Ecologia (figura 2). Este 

tipo de possibilidade torna muito enriquecedora a visitação à Fazenda Experimental, pois agrega-

se à ação educativa ambiental da trilha uma ação formativa em educação científica, mostrando-se 

os caminhos metodológicos de uma investigação científica na área de Ecologia, tão relevante para 

uma formação cidadã,  ajudando ainda a desmitificar o papel do Ecólogo como mero “protetor da 

natureza”. 

Figura 2: Estudantes do curso de Especialização em Educação e contemporaneidade visitam a Fazenda Rafael 
Fernandes, como atividade pedagógica da disciplina de Educação ambiental; no detalhe, observam e registram 
informações sobre as abelhas nativas, passadas pela monitoria do prof. Michael. Foto: Allan Phablo Queiroz 

No presente momento, vem se firmando a parceria entre o IFRN e UFERSA, por meio do 

trabalho conjunto entre os professores doutores José Amaral ( Biologia do IFRN) e Michael Hrnrcir 

(Ecologia da UFERSA). Em um projeto de extensão do IFRN vem-se desenvolvendo ações que 

visam popularizar e incentivar o uso da trilha por meio de visitações de discentes das escolas 

públicas e privadas de Mossoró. Até agora, já houve a confecção de um roteiro de visitação e 

também o contato com cinco escolas de Mossoró. A fase seguinte consistirá na condução de 

algumas turmas de alunos para a visita monitorada. 

Com base nas peculiaridades depreendidas do estudo e uso dessa trilha, é possível 

estruturar uma pesquisa em ensino, acerca da sua utilização como espaço pedagógico. A partir da 

utilização do recurso das visitas monitoradas, pretendemos, paralelamente, aplicar questionários 
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que visam levantar o nível de conhecimento do visitante sobre o ambiente da Caatinga antes de 

vivenciar a visita à Trilha dos polinizadores e, em um segundo momento, levantar quão proveitosa 

foi à experiência para o visitante, no concerne à compreensão dos aspectos ecológicos e 

econômicos relacionados ao bioma, bem como a sua opinião em relação ao uso de trilhas 

ecológicas no aprendizado acerca das questões ambientais globais e das questões ambientais 

relacionadas às agressões aos biomas brasileiros, e em particular, à Caatinga.   

Verificaremos, assim, se o propósito inicial do trabalho está sendo cumprido, e se a ideia de 

sensibilização ambiental, voltada a conexão do fazer prático ao cognitivo, está sendo mantida.  

Trata-se, portanto, da ideia de integração de um trabalho de pesquisa (análise da percepção dos 

alunos sobre a Caatinga, antes e depois da visita) a um trabalho de extensão (correspondente ao 

trabalho de condução dos alunos à visita monitorada à Trilha dos polinizadores, ou seja, a visitação 

em si, ou seja, o oferecimento deste tipo de atividade pedagógica). 

4. CONCLUSÕES

Nosso trabalho procurou discutir a importância das trilhas ecológicas como espaços 

dinâmicos de construção de conhecimento na área ambiental. Ressaltou-se que as trilhas 

apresentam um potencial muito grande para despertar uma consciência ecológica a partir da 

sensibilização dos discentes, pois representam espaços de resgate e de conexão com a Natureza. 

Por meio da vivencia no ambiente natural pode-se despertar o grupo discente para a valoração 

dos “serviços ambientais” que generosamente os ecossistemas nos oferecem. Além disso, pode-se 

também aprender, na prática, conceitos e processos explicitados na escola, e tão distantes de 

nossa compreensão, quando nos fechamos em sala de aula. Além disso, pode-se também fazer a 

relação entre aspectos econômicos e ecológicos relacionados aos ecossistemas e identificar os 

agentes das agressões ambientais, debatendo-se as alternativas sustentáveis para exploração e 

convivências com os biomas brasileiros.   

Com relação à Trilha dos polinizadores, procuramos ressaltar a sua importância como 

espaço de educação ambiental e sua boa condição para a visitação. Aos poucos, este espaço vem 

sendo cada vez mais conhecido e explorado pedagogicamente, e, nosso grupo de pesquisa e 

extensão tem buscado contribuir para que esse ambiente se consolide como ambiente pedagógico 

diferenciado, disponível às diversas escolas de Mossoró e região. 

Para terminar, vislumbramos ainda a possibilidade de um futuro trabalho de pesquisa, que 

consistirá na análise da efetividade da TRIPOL como espaço pedagógico, a partir do recolhimento 

das impressões de alunos e professores visitantes. 
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FRACASSO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÃO FAMILIAR NESTE ASPECTO 

L. C. Medeiros¹, T. T. Melo², K. R. N. Santos³ e I. A. Dantas.
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RESUMO 

Esta temática aborda o Fracasso Escolar e 
a participação da Família neste aspecto, através de 
um estudo de caso foi analisado o desempenho de 
alunos da escola Estadual Jerônimo Vingt Rosado 
Maia no segundo semestre de 2014, das séries 
inicias. O objetivo Geral da pesquisa é Investigar o 
Fracasso Escolar nas operações matemáticas 
(adição e subtração), tendo em vista a influência da 
família neste processo educacional. O tipo de 
pesquisa utilizado no estudo foi à pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso com enfoques 
quantitativos. Na fase exploratória da pesquisa, 
através do estudo de caso, busca coletar o maior 

número de informações pertinentes a questões 
relacionadas ao Fracasso Escolar e a participação da 
Família neste processo. O referido estudo teve o 
total de 110 pessoas pesquisadas, sendo 54 
crianças, alunos das series iniciais, 54 pais e duas 
professoras. A coleta de dados foi realizada através 
de aplicações de questionários aos professores e 
pais de alunos e um teste com operações 
matemáticas aos estudantes. Foram elaboradas 
avaliações pedagógicas que foram aplicadas 
coletivamente nas turmas. Ao final do estudo serão 
apresentados os resultados que podem confirmar 
ou não os erros em operações matemática. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Fracasso Escolar, Família. 

SCHOOL FAILURE: IN THIS FAMILY CONTRIBUTION APPEARANCE 

ABSTRACT 

This study approached the School Failure and the 

participation of the family in this regard, through a case 

study analyzed the performance of students at the State 

Jerome Vingt Rosado Maia school in the second half of 

2014, the initial series. The general objective of the 

research is to investigate the School Failure in 

mathematical operations (addition and subtraction), 

considering the influence of the family in this 

educational process. The type of research used in the 

study was the literature and a case study with 

quantitative approaches. Exploratory research through 

case study seeks to collect the most relevant 

information on issues related to the School Failure and 

the participation of the family in this process. The study 

had a total of 110 people surveyed, 54 children, 

students of the initial series, 54 parents and two 

teachers. Data collection was conducted through 

questionnaires applications to teachers and parents and 

a test with mathematical operations to students. 

Educational assessments were developed that were 

applied collectively in groups. At the end of the study 

results will be presented that can confirm whether or 

not the errors in mathematical operations. 

KEY-WORDS: Education, School Failure, Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

Abordar este tema de fracasso escolar torna-se interessante para vários ouvintes, tais como: 

pais de alunos, professores, diretores, supervisores e até mesmo aos próprios alunos, ajudando-os 

a argumentar e a mostrar o porquê do problema nas operações matemáticas envolvendo alunos da 

escola pública brasileira. O objetivo Geral da pesquisa é Investigar o Fracasso Escolar nas operações 

matemáticas (adição e subtração). Será que o auxílio da família nas atividades escolares ajuda no 

bom rendimento do aluno? 

 Teremos uma breve discursão em torno do fracasso escolar, para identificar se estas esferas 

sociais contribuem ou não. O estudo dos aspectos relevantes que fazem presente entre a escola e 

a família deve desempenhar papel importante na evolução da aprendizagem formal e informal dos 

fatores externos que são os responsáveis por gerar grande parte das condições necessárias para o 

aluno aprender. 

A pesquisa foi feita na Escola Estadual Jerônimo Vingt-Rosado Maia, no segundo semestre 

do ano letivo de 2014. A mesma se deu através de uma revisão bibliográfica e um estudo de caso. 

O foco principal do estudo são alunos de séries iniciais 2º e 3º ano, com intuito de descobrir se o 

contexto familiar contribui ou não para o fracasso escolar. 

O fracasso escolar pode ser entendido, em um primeiro momento, como algo ligado à 

autoestima no progresso de sua aprendizagem, algo que impossibilita a competência de um ou mais 

indivíduos de aprender, de admitir e sentir-se merecido de que pode apropriar-se da aprendizagem 

e dos seus conhecimentos. É interessante analisar quando as dificuldades de aprendizagem chega a 

ocultar a fraqueza do aluno, concentrando no aluno todo fracasso de seus conhecimentos na 

aprendizagem.  

Referencial teórico 

De acordo com Patto (1999), é possível entender que o insucesso escolar persiste ao 

ambiente extensivo da escola pública brasileira, ou seja, dispor e usufruir dos meios escolares na 

sociedade, só depende do interesse do aluno e do auxílio familiar.   
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A frente do dilema, que tanto desassossega os educadores que estão inseridos em uma 

educação progressista, busca-se, na literatura, princípios abstratos que possam auxiliar a 

compreensão sobre o insucesso escolar e seus determinantes.  

Ferreiro, Emília (1986), em seu livro A PISICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA, relata pesquisas 

com crianças onde se apresenta a fase de alfabetização e destacam-se as desigualdades de níveis 

de apreciar a conquista da linguagem escrita entre crianças de lugares com estruturas sociais menos 

favorecidas, em relação a outras classes sociais. Essa diferença faz-se refletir sobre questões para 

buscar explicações para o caso. Relacionando-se as dificuldades sugeridas às questões do afeto 

como o indispensável elemento de intervenção no crescimento cognitivo e a criação da constituição 

da inteligência. Mas não se considera como a exclusiva causa do fracasso escolar. A afetividade 

como todos os sentimentos que permeiam ações, sejam eles positivos ou negativos. 

2 DESENVOLVIMENTO 

O fracasso escolar inicia-se desde cedo quando o ambiente familiar não contribui no seu 

desempenho, ou seja, é nos laços familiares que a criança desenvolve seu alicerce cognitivo e 

afetivo, o qual será a base para o seu sucesso ou insucesso em suas aprendizagens, tantos escolares, 

como extraescolares. De acordo com Piaget (1896) em seu livro, O NASCIMENTO DA INTELIGÊNCIA, 

exprime que o bebê com alguns meses de vida, expressa sentimentos ao sorrir, ainda assim seus 

comportamentos adquiridos de forma hereditária demonstra o reconhecimento da evolução com 

algum indício social. 

Esta reflexão expressa que os sentimentos e prazeres iniciam na época do sensório-motor 

progredindo seus comportamentos, que segundo Piaget, são esses comportamentos que 

comprovam o surgimento da inteligência por volta dos primeiros meses vida. Com isso, a criança 

que recebe os cuidados necessários desde o primórdio dos primeiros meses, tem maiores chances 

de desenvolvimentos cognitivos e afetivos expressando condições mais adequadas para se adaptar 

ao ambiente escolar.  

Paulo Freire (2003) explica que a escola deve ser um ambiente de trabalho, de disciplina e 

de conhecimento, onde com a junção dessas esferas gera a aprendizagem. É um ambiente onde a 
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convivência permite estar sempre se inovando, pois a escola é um ambiente excelente para pensar, 

aprender e interagir com o próximo.  

3 METODOLOGIA 

Por se tratar de uma investigação científica, este artigo utilizará para sua realização de 

métodos científicos para garantir sua consolidação no campo da ciência. “Sendo assim, Lakatos e 

Marconi (1996, p.39) vão afirmar que não há ciência sem o emprego de métodos científicos”. O tipo 

de pesquisa utilizado no estudo foi à pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, quanto aos seus 

objetivos este estudo se caracteriza como sendo do tipo exploratório.      

Na fase exploratória, através de um estudo de caso, se buscará coletar o maior número de 

informações pertinentes a questões relacionadas ao Fracasso Escolar em operações matemáticas e 

a participação da Família neste processo. O referido estudo teve como universo a Escola Estadual 

Jerônimo Vingt Rosado Maia, a amostra indica o total de 110 pessoas pesquisadas, sendo 54 crianças 

alunas das series iniciais, 54 pais de alunos e duas professoras. A coleta de dados foi realizada 

através de aplicações de questionários aos professores e pais de alunos e um teste com operações 

matemáticas aos estudantes, a pesquisa foi realizada segundo semestre do ano letivo de 2014. 

Foram elaboradas avaliações pedagógicas que foram aplicadas coletivamente nas turmas. 

Participaram da aplicação dos testes os professores de cada turma, que atuam no período 

complementar ao das atividades da escola regular.  

4 RESULTADOS E DISCURSÕES: 

De acordo com os questionários respondido pelas duas professoras, é notório que o fracasso 

escolar não depende só do ambiente escolar e sim também do contexto familiar. Segue a fala de 

Ivete professora de uma das turma. 

 “Acredito que todas estas esferas sociais caminham juntas para o progresso escolar de um 

indivíduo, mas que necessariamente a falha no funcionamento de alguma não seja determinante 

para fracasso escolar, pois depende de cada ser humano, do seu modo de agir e pensar”.  
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Contradizendo a resposta acima, A família é o primeiro grupo social em que o estudante 

começa a interagir, aprender e onde busca as primeiras referências no que diz respeito aos valores 

culturais, emocionais, etc. A família interfere no desenvolvimento e no bem estar de todos os seus 

membros. Assim como a família, a escola é responsável por fazer a mediação entre o indivíduo e a 

sociedade.  

No entanto, quando as crianças recebem um bom estímulo de casa, quando os pais 

acompanham todo o processo de educação, ajudando no dever de casa, comparecendo às reuniões 

e sempre mantendo contato com os professores, essas crianças tendem a obter um melhor 

desempenho escolar. Já quando os pais são ausentes, ou quando a criança tem um vínculo familiar 

ruim, ela pode apresentar autoestima prejudicada e distúrbios na aprendizagem. Acredita-se que 

quando a criança tem bons vínculos familiares, independentemente de como essa família se 

organiza enquanto estrutura, ela também terá uma boa relação com professores e amigos. 

De acordo com o gráfico 1, segundo a pesquisa de campo, 52% dos pais   não acompanha 

diariamente as atividades escolares dos seus filhos, já 52% que é a minoria sim, o que conclui-se 

que os alunos se sai prejudicados. Já 37% dos pais acha interessante que o aluno não estude 

somente na escola, mas sim também estudar em casa, pois irá ajuda-lo bastante no desempenho 

escolar, porém 63% acha que o aluno deve estudar somente no ambiente escolar. Em relação aos 

estudos para as provas apenas 37% do pais são favoráveis a ajudar seus filhos nas provas. 
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  Gráfico 1

Em seguida foi aplicado um outro questionário em forma de teste com cinco questões de 

somar e subtrair, aos alunos das séries iniciais. A parti daí pode-se identificar o nível de 

conhecimento de cada aluno sobre as operações matemáticas. Através dos resultados constatou-

se que os alunos possuíam grande dificuldades em relação ao conteúdo, como podemos ver no 

gráfico 2. 

  Gráfico 2 
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Tendo em vista o procedimento utilizado para abordagem de dados dos estudantes avaliado, 

de acordo coma gráfico 2, apresenta-se vários percentuais onde variam de erros e acertos de acordo 

com a dificuldade de cada aluno. 

De acordo com o teste, a questão 1, 2 e 3 era apenas de adição, tendo a utilização do “vai 

um”, segundo a professora titular da sala, o método utilizado em sala é armando a continha 

colocando cada unidade de medida em seu devido lugar, mas os alunos preferem o cálculo mental, 

que de acordo com o gráfico 2 este método não é eficaz, pois o maior percentual das três primeiras 

questões foi de erros e o menor percentual foi de acertos. 

A questão 4 e 5, é de subtração com empréstimo. Quando a conta é de diminuir eles 

não conseguem fazer pelo cálculo mental, o que os obrigam a armar a conta dentro do quadro de 

valores, porém muitos alunos tem dificuldades em relação às contas de subtração, pois não 

sabem nem armar a conta dentro do quadro de valores, como pode ser observado na figura 1. 

Figura 1 

5 CONCLUSÃO: 

Conforme a pesquisa apresentada e considerando os objetivos propostos no estudo, 

percebe-se que os mesmos foram respondidos satisfatoriamente, pois foi feita uma investigação 

buscando apresentar dados sobre o Fracasso Escolar em operações matemáticas e a participação 

da Família neste processo, é notório que a investigação mostrou a importância de estudar o fracasso 

escolar através de procedimentos metodológicos amplos.  

De acordo com os dados apresentados nos resultados, se constata o quanto é importante o 

estudo da matemática como disciplina, contendo fatos os quais se expõe a necessidade de se 
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trabalhar os métodos propícios em sala de aula para a análise de erros nas operações, neste caso 

mostra a dificuldade dos alunos em relação às operações de adição e subtração, aonde se chega à 

conclusão de vários problemas.  

Descrevendo a relação dos pontos negativos em relação ao fracasso da disciplina, 

reconhece-se que nas operações tiveram um alto índice de erros e uma grande minoria de acertos 

nestas operações, como mostrado no gráfico 2. Chega-se a conclusão que o ensino da rede Pública 

necessita de melhorias. Um problema observado na pesquisa é que é preciso melhorar a formação 

dos docentes, visto que o desenvolvimento dos professores implica no desenvolvimento dos alunos 

e da escola da rede pública. Um dos pontos positivos alcançados é que nas escolas atualmente 

tentam melhorar a situação, desenvolvendo projetos, onde aproximam-se os pais, professores, 

psicopedagogos e direção escolar, tudo em busca de melhorar o desenvolvimento do ensino, 

proporcionam aos pais uma maior participação do desenvolvimento imposto a seus filhos, buscando 

uma solução para o insucesso escolar. A solução destas questões envolvem o aprimoramento do 

planejamento pedagógico e a melhoria da preparação dos professores e a maior participação da 

família na vida escolar de seus filhos.  

6 REFERÊNCIAS: 

PIAGET, Jean. O NASCIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA CRIANÇA.Disponível em< PIAGET, Jean. O 
NASCIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA CRIANÇA. Rio de Janeiro, 1896. Acesso em 23 de Julho de 2013. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1996.  

PATTO, Maria Helena Souza. A PRODUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR: HISTORIAS DE SUBMISSÃO E 
REBELDIA. São Paulo: Casa da Psicologia, 1999.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003.  

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1985.  

2716



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

A INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR NO ESTUDO DO TEOR DE ÁLCOOL NA 

GASOLINA 

SANTOS, P.R.C.¹; SOUZA JUNIOR A.C.²; LINS, E.S.³; SILVA, J.R.F.4 
E-mail: paulo.cunha@ifrn.edu.br¹;

Junior.antonio@academico.ifrn.edu.br²;eduarda.lins@academico.ifrn.edu.br3;jose.robson@acdemico.ifrn.edu4.br 

RESUMO 

Este projeto visa despertar os alunos para a 
investigação cientifica utilizando os conhecimentos 
teóricos estudados, por isso conduz a elaboração de 
uma abordagem interdisciplinar, contextualizando 
com os mais interessantes temas das disciplinas do 
currículo do ensino médio.  Inicialmente não se 
debruça o lado quantitativo do teor de álcool em 
combustíveis automotivos. É um projeto 
desenvolvido apenas por um grupo alunos e o 
professor da disciplina de química, onde está sendo 
executado como um projeto de extensão no campus 
de São Paulo do Potengi. A interligação de forma 

interdisciplinar em outras áreas acadêmicas se 
restringe apenas no âmbito do grupo da pesquisa. A 
princípio esse trabalho está sendo executado em uma 
amostra pequena de números de alunos para poder 
observar como podemos complementar a teoria e 
prática, expondo assim a importância das aulas 
experimentais. A proposta visa utilizar os resultados 
de ensino-aprendizagem para trabalhar de forma 
pedagógica como um projeto escolar envolvendo 
todas as disciplinas em determinadas séries na 
escola. 

PALAVRAS-CHAVE: gasolina, interdisciplinaridade, experimental. 

INTERDISCIPLINARY INTERVENTION IN ALCOHOL CONTENT OF STUDY ON GAS 

ABSTRACT 

This project aims to awaken students for scientific 
research using the theoretical knowledge studied, so 
it leads to development of an interdisciplinary 
approach, contextualizing with the most interesting 
topics of the high school curriculum subjects. Initially 
does not address the quantitative side alcohol 
content automotive fuels. It is a project developed by 
a group only students and Professor of chemistry, 
which is running as an extension project on the 
campus of São Paulo do Potengi.  

The interconnection in an interdisciplinary way in 
other academic areas is restricted only within the 
research group. At first this work is being performed 
on a small sample of student numbers in order to see 
how we can complement the theory and practice, 
thus exposing the importance of experimental 
classes. The proposal seeks to use the teaching-
learning outcomes to work in a pedagogical as a 
school project involving all disciplines in certain 
grades in school. 

KEY-WORDS: gasoline, interdisciplinary, experiment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura interagir as práticas interdisciplinares a partir de um 

tema trabalhado em um projeto de pesquisa de extensão com um grupo de alunos no 

campus de Instituto Federal de Educação de São Paulo do Potengi. Inicialmente o 

projeto teve como motivação a busca de um grupo de aluno pelo desejo de participar 

de atividades de pesquisas cientificas. Então aproveitando dessa motivação procurou-

se inseri-los em uma pesquisa de ação com algo do cotidiano e que aproveitasse ações 

didáticas a serem desenvolvidas por conteúdos estudados. O tema teor de álcool na 

gasolina foi proposto ao grupo por ser fácil de execução no laboratório e envolver 

algumas disciplinas, como também ser um tema ambiental. O ponto inicial do projeto 

foi desencadeado a partir de estudos relacionados na disciplina química e disciplinas 

que poderiam ser inseridas como interdisciplinaridade para colaborar com o 

enriquecimento teórico e prático dos alunos.  A parte experimental está sendo 

executada no laboratório de química do Instituto Federal de Educação de São Paulo do 

Potengi e o tema da pesquisa envolve conteúdos de diversas disciplinas como 

QUÍMICA, BIOLOGIA, MATEMATICA, INFORMATICA BASICA, GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. O projeto ainda está em fase de execução e culminará com a produção de 

artigo para publicação em anais. 

Como forma de ampliar os conhecimentos acadêmicos buscou-se verificar nas 

ementas das disciplinas dos cursos em que os alunos estão cursando, os conteúdos das 

disciplinas poderiam ser explorados. 

Embora o projeto esteja sendo executado por apenas um grupo de alunos, 

verificou-se que despertou um interesse por outros grupos de alunos que por hora 

tem procurado engajar no projeto como também em outros projetos. Ou seja, o 
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presente trabalho no âmbito escolar está sendo uma referência para despertar e 

motivar o interesse dos alunos pela pesquisa e pela iniciação cientifica. 

Como abordagem metodológica é feita com a parte experimental de Química, 

observa-se que no contexto em geral os alunos aferir com mais a proximidade os 

conteúdos da disciplina de Química e as demais disciplinas coadjuvantes ao projeto são 

focalizados a partir do momento que vão sendo indagados. Devido a limitação do 

número de alunos no projeto, pode-se observar que o mesmo tenho um cunho 

principal o incentivo à formação de novos pesquisadores. Esse tipo de trabalho 

também faz com que os alunos tenham mais interesse em participar das semanas de 

ciência e tecnologia, simpósio nas escolas e em demais instituições de ensino. A 

importância de incentivar estudantes ainda nos ensinos fundamental e médio para 

para a pesquisa, principalmente através da prática experimental, contribui bastante 

para a melhoria da qualidade do ensino e do ensino-aprendizagem. 

A pesquisa do teor de álcool na gasolina é uma abordagem qualitativa que está 

sendo desenvolvido um grupo de alunos de ensino médio com o trabalho teórico 

através da revisão bibliográfica e experimental com coleta do combustível nos postos 

de gasolina da região. As coletas das amostras de gasolina são caracterizadas e 

analisadas semanalmente, onde a partir dos resultados são abordadas as questões 

relacionadas com o cotidiano. Os resultados obtidos com a pesquisa revelam a 

importância do estudo das ciências no geral para o ensino médio, pois um simples fato 

do cotidiano dos educandos está repleto de fenômenos químicos, biológicos, físicos, 

matemáticos e ambientais, que precisam ser compreendidos e explorados.  Também 

na pesquisa evidenciou a questão da ética, o grupo observou que o estudo tem apenas 

objetivos práticos e por isso os resultados seriam confidenciados entre eles e a 

identidade dos pontos comerciais seria preservada. Assim o estudo das ciências exatas 

também contribui e tornar-se indispensável à formação de cidadãos críticos, éticos, 

conscientes e, especialmente, participativos. 
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A metodologia de trabalho teve como estratégica a seleção dos pontos de 

coletas, a periocidade das coletas, os experimentos, levantamento de hipóteses, 

comprovação dos resultados, avaliação e relação das teorias das disciplinas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

É comum hoje nas escolas ouvir falar em interdisciplinaridade. Praticamente 

ainda faz cinco décadas que começou a ser abordada no Brasil. Foi a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 5.692/71, começou a pensar sobre sua presença na educação 

brasileira, porem a partir da década de 90 com a nova LDB Nº 9.394/96 e com os 

Parâmetros, o tema sobre interdisciplinaridade começou a ter mais presença nas 

escolas. 8

Tem sido visto muito nas escolas utilização da interdisciplinaridade como forma 

de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com 

outras áreas de conhecimento, porem também tem se observado que muito trabalho 

não atinge a sua forma de plenitude, as vezes por falta de uma boa orientação, por 

engajamento total da equipe ou despreparo sobre a interdisciplinaridade. É de se 

convir que ainda exista grande desconhecimento na formação dos docentes sobre as 

propostas apresentadas pelos PCN`s em relação à interdisciplinaridade. No contexto 

em geral sabe se que contribui para o aprendizado do aluno, mas ainda se verifica que 

a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. 

A interdisciplinaridade pode integrar-se em outras áreas específicas, com o 

propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano, pois os 

dias de hoje podemos considerar as ciências naturais como umas das mais diversas em 

função de seus vários campos de trabalho. Atualmente exigisse que o nível de 

atualização prevaleça em qualquer carga que vai exercer na área de ciências naturais1 

Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela combinação 

de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 
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matérias e assim, os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas 

capacidades mentais. É importante ressaltar que o direcionamento do processo de 

ensino necessita do conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos 

e outras formas organizativas.2

A interdisciplinaridade sobre o tema do projeto oferece uma nova postura 

diante do conhecimento, uma mudança de atitude em busca de se aprimorar do 

conhecimento através do potencial de experimento no desenvolvimento de conceitos 

associados as disciplinas.5 

Durante a execução e analises dos resultados obtidos no projeto, existem 

vários caminhos que indicam a interdisciplinaridade, e acenam como uma contribuição 

importante para o enriquecimento das aulas experimentais, como também afirmam a 

carência de abordagens contextualizadas e cotidianas nas disciplinas para proporcionar 

uma maior motivação e envolvimento dos alunos.7 

A realização das atividades experimentais proporciona aos alunos momentos 

favoráveis de interações e debates, onde a construção do conhecimento ocorre a 

partir da observação, da manipulação, da problematização, do questionamento e da 

discussão. 6 

A intenção de fazer o trabalho de pesquisa interdisciplinar garante maior 

interação entre com as disciplinas estudas no seu período letivo, também tem 

relevância à experiência e no convívio grupal. Portanto a pesquisa cientifica no âmbito 

escolar é importante, para, trabalhar alguma metodologia, como por exemplo, a 

interdisciplinaridade9. 

3  METODOLOGIA

O processo experimental é feito semanalmente e ocorrerá durante quatros 

meses. A cada semana os dados dos resultados são computados para uma conclusão 

no final de todo o projeto: 
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 Inicialmente preparou uma solução de cloreto de sódio 10% p/v (muitas vezes,

utiliza-se apenas água, mas o indicado pela ANP é com a solução aquosa de

cloreto de sódio).

 Em seguida de 50 ml da gasolina + álcool, foram pesados em uma balança e

calculado a densidade da mistura.

 50 ml de amostra de gasolina foram adicionado em uma proveta de 100 ml

com 50 ml da solução de cloreto de sódio. Foi tampada a proveta, e agitada dez

vezes. O sistema foi deixado em repouso por cinco minutos. E a partir do

volume de água+álcool constatou-se o volume de álcool e a porcentagem.

 Depois de constatar o volume do álcool a mistura gasolina + água + álcool, foi

separada a gasolina através do funil de decantação.

 A gasolina obtida da mistura foi pesada em uma balança e calculada a sua

densidade.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Depois de vivenciar o processo experimental no laboratório, o grupo procurou 

relacionar os conhecimentos que podem ser explorados de acordo com os conteúdos 

das disciplinas. 

Os conteúdos tabulados por disciplina detectados pelos alunos são: 

 QUIMICA

 Propriedades da matéria (gerais e especificas)

 Misturas e separação de misturas

 Materiais de laboratório

 Segurança no laboratório

 Ligações químicas

 Polaridade
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 Solubilidade

 Soluções

 Química orgânica (hidrocarbonetos, álcool)

 MATEMATICA

 Porcentagem

 Regra de três simples

 Juros

 Equação do primeiro grau

 Tabelas e gráficos

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Poluição atmosférica

 Combustíveis fosseis

 Estudo dos poluentes ( CO2 , NOX, S)

 A função dos catalisadores no automóvel

 GEOGRAFIA

 A exploração dos recursos naturais e as fontes de energia.

 BIOLOGIA

 Ciclos biogeoquímicos; Relações ecológicas; Sucessão ecológica;

Desequilíbrios ambientais. 

 INFORMÁTICA BÁSICA

 Realizar tarefas relacionadas à criação e manipulação de arquivos;

 Editor de Textos MS Word
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 Planilha Eletrônica MS Excel

 Editor de Apresentações MS PowerPoint

5 CONCLUSÃO 

Esse projeto está sendo executado e observa-se que o mesmo é muito rico para 

trabalhar diversos conhecimentos teóricos e experimentais, como também pode ser 

utilizado como forma de pesquisa cientifica qualitativa e quantitativa.  É um trabalho 

que possui   elementos interdisciplinar, contextualizado e que deixa em aberto ainda 

alguns estudos a serem realizados como forma de continuação do projeto, como por 

exemplo a questão do índice do teor de álcool na gasolina possivelmente adulterada 

ou utilização do tema em determinado conteúdo disciplinar. 
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RESUMO 
O presente artigo evidencia resultados de 
pesquisas  na área de Didática, em particular 
acerca dos métodos de ensino. O objetivo é 
aglutinar  estudos e analisar a prática cotidiana  de 
uso dos métodos  no processo  de ensino-
aprendizagem pelo professor de Ciências do Ensino 
Fundamental. Para tanto,  realizamos uma 
pesquisa de caráter bibliográfico e de pesquisa de 
campo. A metodologia partiu da aplicação de um 
Questionário ao docente responsável por lecionar 
Ciências no 7° ano do Ensino Fundamental, na 
Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, em 
Guamaré-RN, na qual também aproveitamos a 

oportunidade para analisar didaticamente os 
métodos de ensino utilizados na aula ministrada 
pelo profissional. Por fim, constatamos que a 
metodologia utilizada deve proporcionar a prática 
docente uma interação dinâmica e concreta com a 
turma, permitindo que os alunos possam 
argumentar, especular, experimentar, criar, 
analisar e criticar para que o aprendizado torne-se 
significativo, estimulando o prazer em se obter 
conhecimentos. E, ainda, que possibilitem a 
compreensão do ser humano e dos fenômenos que 
ocorrem ao seu redor.

PALAVRAS-CHAVE: Didática, Formação Docente, Métodos de Ensino, Ensino de Ciências. 

THE APPLICATION OF METHODS IN SCIENCE CLASS: A NOTE ON TEACHING 7 

EDUCATION YEAR OF MUNICIPAL PRIMARY SCHOOL BENVINDA NUNES 

TEIXEIRA 

ABSTRACT

This article results of research evidence in Teaching 
area, in particular about the teaching methods. 
The goal is to bring together studies and analyze 
the daily practice of use of the methods in the 
teaching-learning science teacher at the 
elementary school. To this end we conducted a 
bibliographic research and field research. The 
methodology departed from the application of a 
questionnaire to teachers responsible for teaching 
Science in the 7th year of primary school, which 

also took the opportunity to analyze the didactic 
methods used in the same class taught in this class. 
Finally we note that the methodology used to 
provide teaching practice a dynamic and concrete 
interaction with the class, allowing students to 
argue, speculate, experiment, create, analyze and 
criticize so that learning becomes significant 
stimulating pleasure in without gain knowledge 
that still allow for the understanding of human 
beings and phenomena that occur around them.

KEY-WORDS:  Didactics. Teacher Training. Teaching methods. Science Teaching. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Segundo Candau (2013, p.13) a educação deve formar seres capacitados de serem sujeitos 
de suas próprias vidas, conscientes de suas escolhas, tornando-se autores sociais comprometidos 
com um projeto de humanidade e sociedade. E nesse âmbito, “o processo de ensino se caracteriza 
pela combinação de atividades entre o professor e os alunos” (LIBÂNEO, 2013, p. 164) o qual tem 
grande importância para o desenvolvimento autônomo dos alunos. A direção deste processo 
advém de uma sistematização do planejamento docente que no desenvolvimento de suas aulas, 
conjuga objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino (Idem, p. 164). 

A metodologia de ensino, por sua vez, deverá ser escolhida de acordo com as 
características cognitivas e escolares do aluno relacionados diretamente ao conteúdo. Isto porque, 
“a diversificação dos métodos é importante, não só porque pode ampliar as alternativas de 
aprendizagem, como também expandir as possibilidades de que se realize, superando possíveis 
dificuldades dos alunos.” (RANGEL, 2010, p. 10). Todavia, tais técnicas devem estar adequadas ao 
projeto geral de educação. 

De acordo com Libâneo (2013, pp. 164-165) a seleção e a utilização dos métodos de ensino 
dependem de uma concepção ampla do processo educativo; devendo expressar a compreensão 
global deste procedimento na sociedade, as exigências e desafios que a realidade social impõe, as 
expectativas de formação dos alunos para que possam atuar na sociedade de maneira crítica e 
criadora.  

Logo, o presente estudo pretende revisar bibliograficamente os conceitos de métodos de 
ensino-aprendizagem e observar por meio de uma pesquisa de campo, realizada em uma turma de 
Ensino Fundamental, na Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, em Guamaré-RN, como os 
estes métodos podem contribuir ao entendimento dos conteúdos pelos alunos, em particular nas 
aulas de Ciências. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Métodos de Ensino 
Para qualquer objetivo definido em sua vida é necessário se haver um método. Ele será o 

caminho que será traçado para alcançar aquela causa. Segundo Rangel (2010, p. 9) “a origem da 
palavra ‘método’ justifica-se pela existência de um caminho, de um meio, para se chegar a um ou 
vários objetivos.” Dessa forma, serão possíveis vários métodos, ou caminhos, para o professor 
alcançar o esperado, a aprendizagem do aluno. Ligado ao método, temos a operacionalização 
dele, as formas de desenvolver, os passos que são chamados de técnica. Nesse sentido, o método 
de ensino possui etapas de previsão e execução, dentre os quais temos o planejamento, no qual 
será fundamentado o conteúdo a ser trabalhado, sabendo-se o porquê do método utilizado; a 
prática, o que será feito; a explicação do método para logo após serem desenvolvidas as técnicas e 
atividades; e, por fim, a avaliação, que é aplicada sobre o contexto, a participação dos alunos, para 
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observar o quão proveitosa foi a utilização daquele método, contatando se houve um bom 
aprendizado do conhecimento pelos alunos. 

Há os métodos de ensino predominantemente individualizados, que são aqueles nos qual 
os alunos por conta própria procurarão o conhecimento, levando em conta suas motivações e 
aptidões, trabalhando dessa forma a sua confiança e independência. De acordo com Rangel (2010, 
p. 22) “no enfoque do método ‘predominantemente’ individualizado consideram-se os princípios
como o da autonomia, o da iniciativa, o da concepção de ensino e aprendizagem como processo
ativo”. O professor poderá deste modo usar técnicas que este tipo de ensino dispõe, onde
poderão ser estudos dirigidos ou supervisionados, estudos livres. No qual os alunos irão rever
conteúdos dados em sala de aula por leituras individuais, para assim responderem a atividade
proposta a eles. Também há os métodos de ensino aplicados a grupos, tendo assim como
objetivos a interação entre os alunos, o intercâmbio e troca de ideias. Podendo haver um
aprendizado facilitado por meio desta atividade, produzindo uma base comum de conhecimento
(RANGEL, 2010).

2.2 Métodos no Ensino de Ciências 

O Ensino de Ciências é de total importância para todas as pessoas. Tal estudo facilitará a 
entender vários acontecimentos que ocorrem tanto com o corpo humano, como eventos ao nosso 
redor. Por isso, a preocupação do professor em transmitir esse conhecimento para o aluno de 
forma a lhe causar uma aprendizagem significativa. Segundo Medeiros (ANO, p. 165-166) “é 
preciso estabelecer uma relação prazerosa entre o conhecimento e o saber, num processo 
dinâmico de construção desse conhecimento, em que o aluno compreenda a evolução do 
científico-tecnológico que está à sua volta”. E é por essa construção dinâmica que o professor de 
Ciências deve procurar introduzir em sua metodologia métodos que facilitem o aprendizado do 
aluno. Há a necessidade de professores pesquisadores, que aprimorem a sua prática pedagógica. 

Há vários métodos no ensino de Ciências, dentre eles temos a Aula de Campo, no qual os 
alunos podem associar o conteúdo visto em sala de aula com o vivenciado nos locais visitados. 
Este tipo de atividade gera uma maior motivação no aluno, provocando até emoções que não 
sentem na escola. Viveiro e Diniz (2004, p. 2) ressaltam que: 

num ensino de qualidade, sobretudo em Ciências, é indispensável um 
planejamento que articule trabalhos de campo com as atividades desenvolvidas 
em classe. As atividades de campo permitem a exploração de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais, o que possibilita que sejam também de 
grande valia em programas de Educação Ambiental.  

É importante que o professor sempre faça menção a parte teórica, para a aula não perder 
o sentido. Realizar discussões com os alunos é também sempre importante, para assim o processo
de ensino-aprendizagem se torne mais rápido e significativo.

Outro método a ser comentado são as Aulas Práticas de experimentação, que também é 
facilitador a ser trabalhado junto a aula teórica, no qual motivará aos alunos a participarem das 
aulas, envolvendo-os em investigações científicas e resoluções de problemas. Esta se abre como 
possibilidade para o desenvolvimento de habilidades as quais não são desenvolvidas durante a 
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aula tradicional. Nesta atividade, o professor deve de antemão preparar o material a ser utilizado 
e sempre instruir os alunos de como deverão agir. Também será mais aconselhável a atividade 
prática após o conteúdo ser dado na aula teórica, facilitando o processo ensino-aprendizagem. 

Por fim, temos um último exemplo de método de ensino que são os Mapas Conceituais, 
um tanto antigo, é disposto em representações gráficas que fazem ligações entre conceitos de 
forma hierárquica. Segundo Ausubel (2003) o fator mais importante que influencia aprendizagem 
é o que o aluno já sabe, e neste tipo de atividade, é trago os conceitos âncoras, que são o que os 
alunos já sabem, para assim ser trabalhados conceitos mais complexos. 

3 METODOLOGIA 

Realizamos uma Pesquisa Bibliográfica na Biblioteca Professora Deuselina Oliveira 
Alcântara, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN – 
Campus Macau. Verificamos, também, com o uso de ferramentas on-line, a saber: Sciencedirect, 
Scielo, Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), anais de eventos científicos, dentre 
outros, os materiais disponíveis sobre o tema. Selecionamos autores como Candau (2013), Libâneo 
(2013), Rangel (2010), dentre outros. 

Executamos uma Pesquisa de Campo na Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira (Ensino 
Fundamental e Anos Iniciais), da 6° Diretoria Regional de Educacão/DIRED, em Guamaré-RN, na 
qual aplicamos um Questionário destinado a um Professor de Ciências (Licenciado a nível de 
graduação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte/UERN, em Ciências Biológicas, e 
atuante na 7° Ano do Ensino Fundamental). Por fim, realizamos uma observação didática de uma 
aula ministrada pelo Docente Colaborador desta pesquisa para a obtenção de dados para análise. 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

O Professor Colaborador desta pesquisa é graduado em Ciências Biológicas pela 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte/UERN, desde 2009. Exerce magistério há trinta e 
três anos. No período atual leciona a disciplina de Ciências, na Escola Municipal Benvinda Nunes 
Teixeira, em Guamaré/RN, e a disciplina de Inglês, na Escola Estadual Maura Bezerra, em 
Macau/RN. Admite ter ministrado componentes curriculares diversos de sua formação, a exemplo 
de História, Geografia e Matemática. Assinalou que planeja suas aulas fora dos âmbitos escolares 
para todo o ano letivo, revisando no início de cada bimestre, estipulando cerca de duas horas 
dedicadas ao planejamento. Participou da semana pedagógica da entidade de ensino utilizada na 
pesquisa deste estudo e, também, de um curso de capacitação ofertado pela Secretaria de 
Educação de Guamaré/RN, intitulado “Click ideia: qualidade de ensino com o uso da internet”. 

Sobre a turma observada, constatou-se que estão matriculados no 7º ano A, Ensino 
Fundamental, da referida instituição, 35 (trinta e cinco) alunos, com faixa etária entre 11 (onze) e 
13 (treze) anos de idade.  

Acerca da observação Didática da aula de Ciências pode-se verificar a metodologia utilizada 
pelo Professor Colaborador. A aula durou 100min, com o tema “O Reino Fungi”, introduzindo o 
terceiro bimestre do ano letivo 2015. No primeiro momento as principais características e o ciclo 
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de vida do fungo foram descritos e desenhados com várias ilustrações no Quadro Branco, 
ocorrendo a explanação do conteúdo por meio do Método de Exposição, constituinte da Aula 
Expositiva, conforme a classificação de Libâneo (2013). Em seguida, o docente teceu explicações 
para o tema contextualizando-o com exemplos no nosso dia a dia (bolores, cogumelos, frieiras, 
etc.), facilitando deste modo a compreensão por parte dos alunos, os quais se manifestam por 
meio de perguntas para sanarem suas dúvidas. Pode-se observar neste ponto da aula o método de 
Elaboração Conjunta (LIBANEO, 2013). Por fim, o docente usou o método de Trabalho em Grupo, 
organizando os alunos em grupos de três componentes. Foi dado o encaminhamento para a 
realização de um Estudo Dirigido (atividade proposta pelo livro didático Projeto Araribá da autora 
Vanessa Shimabukuro, do ano de 2015) constando como avaliação da aula, a ser entregue ao 
docente na aula da semana seguinte. 

5   CONCLUSÃO

Os métodos de ensino-aprendizagem são fundamentais e norteadores na construção dos novos 
saberes. Para que sua eficácia seja alcançada os mesmos deverão considerar tanto as capacidades 
cognitivas do aluno quanto todo o seu contexto social, cultural, político e econômico; 
direcionando o ensino para auxiliar na construção emocional do ser, tornando-o um cidadão 
responsável, voltado para as causas sociais.  

Particularizando o método no ensino das Ciências, tal se torna responsável numa 
perspectiva de instrução inovadora, pois sabe-se que entender o ser humano e os fenômenos que 
ocorrem com o mundo que o cerca não é uma tarefa simples, nem mesmo fácil. A metodologia 
utilizada deve proporcionar a prática docente uma interação dinâmica e concreta com a turma, 
permitindo que os alunos possam argumentar, especular, experimentar, criar, analisar e criticar. 
Por fim, corroboramos com Freire (2011) que afirma “ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprender ensina ao aprender”. 
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DA INFORMAÇÃO À PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A 
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DOS INDICADORES DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA (2013-2014) 

R. C. S. V. Campêlo1 e L. L. S. Silva (Orientadora)2

E-mail: ritadecassia220397@gmail.com2

RESUMO 

Este artigo baseia-se em uma análise dos 
indicadores da educação brasileira com ênfase na 
primeira etapa da Educação Básica, a Educação 
Infantil, essa análise foi feita tendo como suporte o 
Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2013 e 
2014. Trata-se de uma pesquisa de iniciação 
científica que tem como objetivo analisar e 
matematizar os dados para transformar as 
informações em conhecimentos para o ensino 
de matemática, no âmbito da formação 
docente na Licenciatura em Matemática do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Santa 
Cruz, conforme os marcos legais para a Educação 
Infantil como a Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 
1996 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação. Desta forma, 
foram problematizadas as informações no que se 
refere a matrículas em creches e pré-escolas, ou 
seja, da Educação Infantil. A pesquisa foi 
desenvolvida por meio de estudos bibliográficos 
e estatísticos, e direciona-se também para a 
pesquisa aplicada pelo fato de transformar os 
dados/informações em problemas matemáticos 
para serem aplicados nas etapas de Ensino 
Fundamental e Médio. Por fim, informamos que 
são considerados os dois anos já referidos 
publicados no Anuário para comparação e 
entendimento dos problemas matemáticos e para 
o desenvolvimento e conclusão deste 
trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil, Indicadores da Educação Brasileira, Problemas Matemáticos, 
Formação Docente. 

INFORMATION TO KNOWLEDGE PRODUCTION ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A 
STUDY OF BRAZILIAN INDICATORS OF EDUCATION (2013-2014) 

ABSTRACT 

This article is based on an analysis of the Brazilian 
education indicators with emphasis on the first stage 
of basic education, early childhood education; this 
analysis was performed with the support of the 
Brazilian Yearbook 2013 Basic Education and 2014. 
This is a survey of scientific research that aims to 
analyze and mathematizing data to transform the 
information into knowledge for the teaching of 
mathematics in the context of teacher training in the 
Degree in Mathematics from the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio Grande do 
Norte - IFRN Campus Santa Cruz, as the legal 
frameworks for early childhood education as Law No. 
9394 of 20 December 1996 laying down guidelines 
and education bases. 

Thus, they were problematized information regarding 
the enrollment in kindergartens and preschools, ie 
from kindergarten. The research was developed 
through bibliographic and statistical studies, and also 
directs up to applied research because transform the 
data / information in mathematical problems to be 
applied in the stages of primary and secondary 
schools. Finally, we inform that are considered the 
two years mentioned above published in the 
directory for comparison and understanding of 
mathematical problems and the development and 
completion of this work. 

KEY-WORDS: Early Childhood Education, Indicators of Brazilian Education, Math Problems, Teacher 
Training. 

2731



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

1 INTRODUÇÃO 

 Este artigo tem como propósito analisar e matematizar os indicadores da 

educação brasileira nos anos de 2013 e 2014, com base nos dados referentes à Educação Infantil. 

Trata-se de dados expostos no Anuário Brasileiro da Educação Básica (2013; 2014), não para 

propor soluções para a educação, mas para mostrar outras formas de analisar os números 

disponíveis que se referem a primeira etapa da Educação Básica. 

Segundo a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os artigos 29, 30 e 31 

estão direcionados à Educação Infantil. A mesma lei estabelece que a Educação Infantil será 

oferecida em “creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade” e em 

“pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos” (Art. 30, incisos I e II) (BRASIL, 1996). 

A Educação Infantil segundo o artigo de Miguel Daladier Barros (2008): “é um direito 

público subjetivo assegurado pela Constituição Federal de 1998”. De acordo com o Plano Nacional 

da Educação (2001-2010) a meta é: “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola 

para as crianças de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, 

de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do 

PNE”. (BRASIL, 2001). 

A Lei Nº 9.394/1996 em seu artigo 29 dispõe que “A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 1996). 

A pedagogia do oprimido de Paulo Freire (2005) está de certa forma relacionada com 

a primeira etapa da Educação Básica pelo fato de criticar o fato de algumas crianças não terem 

acesso adequado à Educação Infantil. Diante disso, essas crianças passam a ter dificuldades 

em seu desenvolvimento social e em outros de aspectos. 

Segundo Paulo Freire (2005) a educação é uma “prática da liberdade”. De fato, a 

educação deve ser praticada tal como a liberdade, sendo direito de todos os indivíduos, sem 

restrições, para que eles possam evoluir/desenvolver as habilidades que necessitam. A 

Educação Infantil é 
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responsável pelo desenvolvimento integral da criança, por isso a importância da frequência das 

crianças desde cedo nas creches e pré-escolas para que elas passem a interagir com o ambiente 

escolar, facilitando para a criança nos anos seguintes suas aprendizagens durante o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (Educação Básica). 

2   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada neste artigo identifica-se com o raciocínio desenvolvido por Crespo 

(2009; 2009) em dois livros nos quais apresenta formas simples de aprendizado matemático cujo 

conteúdo foi essencial para a construção dos problemas matemáticos e também para a compreensão 

e desenvolvimento da resolução dos exercícios. 

A partir da análise feita nos indicadores da educação no Anuário Brasileiro da 

Educação Básica - dos anos de 2013 e 2014, foram criados problemas matemáticos, os quais 

resultaram da problematização dos dados referentes à Educação Infantil apresentados como 

indicadores que trazem informações substanciais para a compreensão da Educação Brasileira. Essas 

informações foram matematizadas e são apresentadas nos resultados em forma de problemas e 

exercícios matemáticos. 

Esse é um estudo de pesquisa de natureza bibliográfica que está direcionado para a pesquisa 

aplicada por transformar os dados dos indicadores da educação disponibilizados pelos órgãos 

oficiais e publicados em domínio público em problemas matemáticos que poderão ser utilizados 

com alunos da Educação Básica – no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Nessa etapa ocorre o 

desenvolvimento físico, intelectual, social e afetivo das crianças entre outros. Essa é considerada  

a etapa de preparação das crianças para as etapas seguintes, fazendo com que ela se familiarize 

com o ambiente escolar para que nos anos seguintes tenha um bom desempenho na educação 

formal. 

A etapa em discussão tem como sujeitos crianças de 0 a 6 anos como está explicado na 

introdução de acordo com a LDB de 1996, sendo que a Educação Infantil é o primeiro passo da 
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criança em direção à educação formal, pois possibilita a ela adquirir novos conhecimentos e a 

experiência de conviver em um novo ambiente e com pessoas que até então não a conheciam, o 

que irá desenvolver os aspectos já mencionados. 

Serão apresentados neste artigo os dados referentes à Educação Infantil com números de 

matrículas por Região do Brasil e por entidade de ensino, rede pública e privada, e tabelas com a 

frequência de crianças nas creches e pré-escolas.  

Abaixo estão as Tabelas 1 e 2 com o percentual de crianças por Região que frequentam as 

creches e a pré-escolas. 

Tabela 1: Educação Infantil – Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil 
em Creches – 1995-2011 

REGIÃO NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

1995 6,84 8,65 9,27 8,67 6,29 

1996 6,50 8,19  9,53 8,67 5,56 

1997 6,60 9,92 9,78 9,78 6,44 

1998 7,23 10,27 10,23 10,73 6,34 

1999 7,19 11,21 10,70 11,28 7,49 

2001 8,65 12,38 13,05 12,38 7,51 

2002 9,26 12,57 14,86 14,62 9,80 

2003 9,57 13,21 14,71 15,40 8,74 

2004 7,14 14,05 17,84 19,09 9,89 

2005 6,87 13,86 17,27 16,96 10,74 

2006 9,37 15,57 21,22 19,50 12,69 
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2007 8,76 16,59 23,90 22,59 14,76 

2008 10,02 17,41 24,64 25,95 16,95 

2009 10,50 17,97 24,75 25,46 15,95 

2011 10,03 19,85 28,38 29,09 17,16 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2013) 

Tabela 2: Educação Infantil – Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos que frequentam à Educação Infantil – 
Pré-escolas - 1995-2011 

REGIÕES NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

1995 51,45 52,25 49,03 38,34 40,34 

1996 46,68 52,53 50,56 39,46 39,06 

1997 54,24 58,69 50,88 41,86 40,25 

1998 50,27 60,64 52,47 40,60 43,02 

1999 58,28 63,82 53,67 43,11 44,51 

2001 55,65 66,99 63,64 47,70 46,91 

2002 57,10 69,02 64,52 49,05 48,96 

2003 58,33 69,75 68,00 53,33 52,00 

2004 52,18 73,22 71,74 53,65 54,30 

2005 54,72 75,10 71,80 54,27 56,59 

2006 58,79 78,26 77,82 59,24 61,34 

2007 64,15 81,31 79,21 61,38 60,99 
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2008 68,80 83,83 80,39 64,54 66,50 

2009 69,79 85,64 83,47 64,40 69,38 

2011 71,32 87,23 85,55 71,40 71,82 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2013) 

As duas tabelas são formas de representar os dados correspondentes à Educação Infantil 

com o percentual das crianças que frequentam as creches e pré-escolas por Regiões do Brasil e 

que estão disponíveis no Anuário de 2013, essas informações servirão para a familiarização do que 

será feito nos problemas matemáticos, pois constarão nos problemas propostos a análise dessas 

tabelas. No entanto, essas tabelas trazem informações importantes como o percentual das 

crianças por ano e por Região sendo que uma tabela está se referindo às matrículas em creches e a 

outra nas pré-escolas. É notável que as pré-escolas tem um percentual muito mais alto do que as 

creches, o percentual mais alto das creches está no Sul no ano de 2011 e é 29,09% já o das 

pré-escolas está no Nordeste no ano de 2011 e é 87,23%. Desta forma, foram os 

indicadores da Educação Infantil analisados, os dados foram deslocados e os conhecimentos 

sobre leitura e interpretação, análise de gráficos e tabelas, porcentagem e diferença ou 

subtração, esses últimos como conteúdos de matemática, foram abordados nos problemas e 

exercícios expostos a seguir. 

 3.1 PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Para o ensino e a aprendizagem não só de matemática, mas como também de outras 

disciplinas são necessárias ferramentas nas quais sejam articuladas as informações adquiridas na 

leitura do Anuário. A interpretação nos dá as condições de elaborarmos atividades, problemas e 

exercícios utilizando a matemática na transformação dessas informações. Com base nisso, os 

problemas elaborados tem como propósito estabelecer uma relação entre a realidade concreta 

expressa em números, quantidades no Anuário com os conteúdos matemáticos ministrados em 

sala de aula. 

Os problemas matemáticos a seguir estão de acordo com os indicadores da educação brasileira 

nos anos de 2013 e 2014. Esses problemas dão ênfase à educação infantil e todas as informações 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2736



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

contidas serão usadas nas resoluções e não se diferenciará em nada dos indicadores. Os dados 

são, portanto, matematizados de forma reflexiva, mas o resultado não altera o indicador real. 

a) De acordo com o gráfico a seguir, responda as questões 1 a 3:

Gráfico 1: Educação Infantil – porcentagem de crianças de 4 e 5 anos que frequentam escolas – 

Brasil – 1995-2011 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2013) 

1. O gráfico apresenta os dados do Anuário de 2013, então, qual a maior porcentagem de

crianças de 4 e 5 anos que frequentaram a escola entre os anos de 1995 e 2011.

2. Quais foram os anos que mais se destacaram com a pior porcentagem de crianças de 4 e 5

anos que frequentaram escolas apresentada no gráfico acima?

3. Qual a taxa de crescimento dos percentuais de crianças de 4 e 5 anos que frequentaram

escolas entre os anos: de 1995 a 1999, de 2001 a 2011?

b) Com base nas tabelas abaixo responda as questões 4 a 6.

Tabela 1: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2013) 

Educação infantil: matrículas por etapa e Região do Brasil – 2011 
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Região Educação infantil Creche Pré-escola 

Norte 552.080 89.632 462.448 

Nordeste 2.038.267 484.101 1.554.166 

Sudeste 3.025.112 1.189.132 1.835.980 

Sul 904.527 383.299 521.228 

Centro-Oeste 460.066 152.543 307.523 

Total 6.980.052 2.298.707 4.681.345 

Fonte: MEC/Inep/DEED 

Tabela 2: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2014) 

Matrículas por etapa de ensino e Região do Brasil – 2012 

Região Educação Infantil Creche Pré-Escola 

Norte 573.995 102.677 471.318 

Nordeste 2.092.771 533.609 1.559.162 

Sudeste 3.193.491 1.319.584 1.873.907 

Sul 959.446 423.436 536.010 

Centro-Oeste 475.809 161.485 314.324 

Total 7.295.512 2.540.791 4.754.721 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica. 
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1. Calculando a porcentagem da pré-escola da primeira tabela é de aproximadamente

67,06%, com essa base, faça a porcentagem da creche.

2. Sabendo que a porcentagem de matrículas no Brasil da segunda tabela em creches é de

aproximadamente 34,8%. Qual é a porcentagem da pré-escola?

3. De acordo com as tabelas 1 e 2, encontre a diferença nos números de matrículas da creche

e da pré-escola na região Norte.

A problematização dos Anuários de 2013 e 2014, dos indicadores da Educação Infantil

deixaram de ser apenas informações, passando a ser conhecimentos por meio das resoluções dos 

problemas matemáticos elaborados. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reforçamos aqui que a matemática pode ser usada como uma ferramenta de análise e que 

para por em prática basta apenas o interesse de um aluno ou uma pessoa qualquer com propósito 

de fazer valer seus conhecimentos, uma comprovação desta afirmação é este artigo. Os assuntos 

abordados para a construção dos problemas matemáticos neste trabalho são de extrema 

importância para o ensino-aprendizagem de matemática e também demonstram a real situação 

de matrículas na educação Infantil no Brasil dos últimos dois anos. 

Este trabalho esclareceu de certa forma a compreensão da pesquisa acadêmica 

direcionada para o ensino-aprendizagem de matemática na formação docente, pois houve a 

prática da construção dos exercícios/problemas matemáticos. Esses nos fizeram compreender a 

relevância da pesquisa de iniciação científica na formação do licenciando em matemática. 
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RESUMO 

O presente artigo investiga as concepções e crenças 
dos professores do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental II da Escola Municipal Francisca Leonísia 
da Cruz, município de Florânia/RN, em relação à 
avaliação da aprendizagem. Nele, são analisadas as 
concepções e as práticas avaliativas desses 
professores, além do impacto delas no processo de 
ensino-aprendizagem. A escolha metodológica parte 
de uma pesquisa quali-quantitativa do tipo estudo 
caso, tendo como instrumentos de coleta de dados: 
questionários e análise  documental. A análise dos 

dados foi realizada à luz das abordagens de Bock; 
Furtado; Teixeira (2008); Esteban (2008); Fernandes 
(2014); Fontana e Cruz (1997), Hoffmann (2009); 
Libâneo (1994, 2011); Luckesi (1998, 2010); 
Vasconcelos (2006, 2007, 2013, 2014), dentre outros. 
Através dos resultados da pesquisa, foram 
constatados vários problemas de ordem pedagógica, 
os quais são apontados na pesquisa, como fatores 
propulsores para o aumento da taxa de reprovação 
escolar na etapa de ensino pesquisa, durante o 
período de 2012-2014. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem, concepções e crenças, práticas avaliativas. 

LEARNING ASSESSMENT IN 6 TO 9 YEAR PRIMARY EDUCATION: 
CONCEPTS AND BELIEFS OF TEACHERS OF THE MUNICIPAL SCHOOL FRANCES 

LEONÍSIA CROSS - FLORÂNIA / RN

 ABSTRACT 

This paper investigates the views and beliefs of the 
6th to 9th grade teachers of elementary school II of 
the Municipal School of Leonísia Francisca Cruz, 
municipality of Florânia / RN, regarding the 
evaluation of learning. In it, the conceptions and 
assessment practices of these teachers are analyzed, 
and the impact of them in the teaching-learning 
process. The choice methodological part of a 
qualitative and quantitative research study type case, 
with the data collection instruments: questionnaires 

and document analysis. Data analysis was performed 
of the light Bock approaches; Furtado; Tan (2008); 
Esteban (2008); Fernandes (2014); Fontana and Cruz 
(1997), Hoffmann (2009); Libâneo (1994, 2011); 
Luckesi (1998, 2010); Vasconcelos (2006, 2007, 2013, 
2014), among others. Through the results of the 
survey, it was found several problems of pedagogical, 
which are indicated in the survey, as driving factors 
for increased school failure rate in the research stage 
of education during the period 2012-2014. 

KEY-WORDS:  Learning assessment, conceptions and beliefs, assessment practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação da aprendizagem constitui-se numa atividade complexa que não se 

resume a aplicações de provas e atribuições de notas, mas acima de tudo é uma reflexão 

sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto dos professores quanto dos alunos. 

Conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 

24, inciso V, alínea a, ela deve ser realizada de forma contínua e cumulativa, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Além do mais, necessita ser orientada por 

processo diagnosticador, mediador e emancipador, com vistas a uma avaliação formativa. 

As pesquisas nessa área do conhecimento procuram elucidar questões que ainda 

“intrigam” a comunidade escolar, em se tratando da forma como a avaliação é conduzida em 

sala de aula, reduzindo-a a um caráter meramente seletista e excludente, culminando 

muitas vezes, em um alto índice de reprovação e evasão escolar (MARINHO; LEITE; 

FERNANDES, 2013).  

Neste sentido, as concepções pedagógicas que o professor defende são 

fundamentais para nortear a prática educativa na hora de avaliar a aprendizagem dos 

educandos, pois, se o compromisso docente resume-se apenas a transmissão de conteúdos 

fechados, com ênfase em dados e conceitos desconectados com a realidade dos alunos, 

tendo em vista primordialmente o cumprimento do programa curricular que está 

responsável em transmitir, dentro de um cronograma que tem a cumprir, certamente a 

avaliação não terá resultados satisfatórios (KRASILCHIK, 2012). Por outro lado, se o foco 

estiver voltado à aprendizagem dos educandos, valorizando os interesses, as aspirações e as 

experiências discentes, tendo em vista a diversidade e heterogeneidade presentes em sala 

de aula, certamente o professor “enxergará” a avaliação sob outro prisma e procurará de 

todas as formas, o melhor caminho para atingir seus objetivos educacionais.  

Dessa forma, entende-se que o processo de avaliar a aprendizagem é algo dinâmico, 

e exige do avaliador muita responsabilidade, compromisso, ética e respeito com aqueles que 

serão avaliados. Por isso, é necessário bastante observação, experimentação e acima de 

tudo compreensão das individualidades dos educandos, ou seja, entender que os sujeitos 

não são iguais nas suas maneiras de aprender e apreender determinado conhecimento, 

exigindo do professor a utilização de variados instrumentos avaliativos, a fim de se poder 

chegar a uma conclusão mais acertada possível sobre os resultados obtidos. 

Em relação a isso, Marinho, et al. (2013), corrobora dizendo que a avaliação nessa 

perspectiva, necessita de uma pedagogia que promova a participação ativa dos alunos na 

sua própria formação e sua autorregulação, ou seja, esta orientação conceitual prevê a 

adoção de um modelo de formação e de avaliação que venha favorecer o máximo de 

desenvolvimento das competências de cada um dos educandos, abandonando assim 

modelos de avaliação voltados para um projeto educacional elitista, meritocrático e 

homogeneizador. 
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Uma avaliação bem feita ajuda a perceber os problemas existentes e aponta 

caminhos para o professor planejar com mais eficácia as próximas demandas. Neste sentido, 

Vasconcelos (2006, p. 178) afirma que, “uma boa avaliação nos ajudará a perceber o 

problema na sua complexidade e totalidade, mobilizando nossas energias para encará-lo”. 

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta as concepções e crenças dos 

professores no 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Francisca Leonísia 

da Cruz, na zona rural do município de Florânia/RN, buscando responder à seguinte 

pergunta-problema: As práticas avaliativas desses professores têm promovido a redução 

das taxas de reprovação e evasão escolar na referida escola?  

Para responder a esse questionamento, tem-se como objetivos, investigar as práticas 

avaliativas dos professores do 6º ao 9º ano, procurando compreender se essas práticas 

influenciam ou não nos índices de reprovação da escola pesquisada; identificar como são 

elaboradas e aplicadas as avaliações e até que ponto favorecem para a integração dos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem e verificar o nível de comprometimento dos 

docentes no sentido de uma avaliação formativa, visando à promoção dos discentes aos 

anos seguintes, contribuindo para a redução das taxas de reprovação e evasão escolar na 

etapa de ensino pesquisada. 

Dessa forma, esta pesquisa é de relevante importância ao cenário educacional, tendo 

em vista que a avaliação da aprendizagem é o meio utilizado pelos docentes para 

conhecerem a realidade dos alunos em termos de aprendizagem e este assunto, embora 

seja bastante debatido no âmbito acadêmico e cientifico, ainda é objeto de muitas 

controvérsias à prática pedagógica dos professores, gerando dúvidas e inseguranças quando 

é chegado o momento de avaliar os conhecimentos escolares. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A complexidade de elementos presentes no processo de avaliação da aprendizagem 

vem confirmar a existência de várias concepções de avaliação, como também, a certeza de 

que ela não é uma prática neutra ou uma atividade meramente técnica dentro do processo 

pedagógico, conforme afirma Vasconcelos (2014, p. 30), ao frisar que, 

a avaliação pode parecer uma prática neutra, uma simples atividade técnica no 
âmbito pedagógico. No entanto, numa análise um pouco mais atenta, percebemos 
que sua influência vai muito além, tendo repercussões em várias esferas da 
existência.  

Por isso, a avaliação da aprendizagem escolar a cada dia que passa vem tornando-se 

objeto de inúmeras pesquisas e estudos, com diversificadas perspectivas de tratamento, seja 

do ponto de vista mais técnico, ou vislumbrando uma abordagem de cunho mais filosófico, 

pedagógico, sociológico e político, no entanto, sem conseguir resolver o problema da 
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reprovação que “assola” as instituições de ensino, causando estragos muitas vezes 

irreparáveis, conforme destaca Vasconcelos (2014, p. 27): 

É incrível como se fala da avaliação escolar: estudos, dissertações, teses, artigos, 
livros, congressos, reuniões de professores, reuniões de pais, conselhos de classe, 
conversas de professores, gestores, dirigentes educacionais, governantes, 
campanhas políticas, pais, alunos, manifestações de rua, jornais, revistas semanais, 
programas de TV, sites, blogs, filmes, peças de teatro, obras da literatura, pinturas, 
charges etc. Todavia, parece que, muitas vezes, não se chega ao âmago do 
problema, e a avaliação continua provocando enormes estragos nas instituições de 
ensino. 

O problema, é que de acordo com Romão (2011, p.18), essa literatura disponível 

sobre avaliação da aprendizagem está muitas vezes caracterizada como obras de caráter 

mais filosófico de difícil compreensão ou em manuais excessivamente técnicos, “que tanto 

espantam pela impenetrabilidade, quanto pela parca aplicabilidade”. Ainda para o mesmo 

autor, aqueles que ousam assumir o desafio de participar dos cursos e bibliografia 

específicos, quase sempre se entristecem ou sentem-se desestimulados ao tentarem aplicar 

em suas práticas pedagógicas as teorias estudadas, em face das dificuldades contextuais nas 

quais se encontra a escola, relacionados ao tema avaliação. 

Esse empenho dos teóricos e pesquisadores em estudar diversos ângulos da prática 

avaliativa fundamenta-se na acepção de entender a complexidade de significados que a 

envolvem, cabendo ao professor dispor de vasto grau de conhecimentos acerca da temática 

e habituar-se a atitudes reflexivas a fim de terem condições de lidar com ela de maneira 

efetiva, buscando um equilíbrio entre a teoria e a prática, ou seja, aplicar em sala de aula, 

aquilo que foi aprendido na Universidade e nos cursos de formação continuada, conforme 

descreve Vasconcelos (2007, p. 24): 

Um dos limites que se observa na formação dos professores é que na graduação 
até que se tem dado uma concepção teórica adequada do que deve ser a avaliação: 
contínua, diagnóstica, abrangente, relacionada aos objetivos, etc. No entanto, por 
um lado, falta a crítica à realidade concreta (a crítica genérica se faz: “as coisas vão 
mal”; trata-se mais de lamúria do que propriamente de crítica). Por outro lado, até 
como reflexo do anterior, faltam indicações de mediações (“teoria de meio-de-
campo”), de formas de concretizar uma nova prática de avaliação; falta clareza do 
que fazer no lugar da antiga forma de avaliar. 

Já para Romão (2011, p.18), o tema da avaliação não tem sido explorado de maneira 

efetiva tanto nos cursos de formação de docentes, quanto nas eventuais capacitações, 

atualizações e aperfeiçoamentos, em que os professores têm participado e destaca ainda 

que, até mesmo na literatura especializada no assunto, “a maior parte do melhor das 

publicações dos últimos anos tem se caracterizado por uma linguagem que dificulta o acesso 

dos professores do Ensino Fundamental” 
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Dessa forma, fica evidente que no contexto educacional, principalmente no 

brasileiro, há muitas práticas pedagógicas arraigadas em concepções tradicionais de avaliar, 

em que os educandos são tidos como meros objetos sujeitos à contabilização do saber, 

medidos pelo professor, o qual é detentor do conhecimento dito verdadeiro. Essas 

concepções ou atitudes pedagógicas tradicionais são oriundas, conforme Fernandes (2014) 

de uma herança cultural colonizadora que nos foi imposta e que traz reflexos nos dias atuais, 

tornando-se difícil de ser erradicada. 

A ação do professor traz reflexos de nossa cultura e de nossas práticas vividas, 
ainda muito impregnadas pela lógica da classificação e da seleção quanto à 
avaliação escolar. Instaurar uma nova cultura avaliativa, no sentido de uma 
avaliação entendida como parte inerente do processo e não desvinculada da 
atribuição de nota, é tarefa não muito fácil. (p. 119). 

Esse mesmo pensamento é corroborado por Hoffmann (2012), ao enfatizar que 

diversos fatores dificultam a superação da tão criticada prática avaliativa tradicional 

classificatória, dentre eles, a crença dos educadores de que ela serve como promotora de 

um ensino de qualidade, resguardando um saber competente aos alunos, inclusive, sendo 

uma crença presente não apenas nas concepções dos professores, mas de toda a sociedade. 

A mesma autora ainda preconiza que, 

as escolas justificam os seus temores em realizar mudanças a partir da séria 
resistência das famílias quanto a tais inovações, pela possibilidade do 
cancelamento de matrículas, por exemplo, nas escolas da rede particular e pela 
corrida em busca das escolas conservadoras. (HOFFMANN, 2012, p. 14). 

Para Marinho; Leite e Fernandes (2013) faz-se necessário que haja rupturas com os 

processos tradicionais em que restringem o processo avaliativo apenas à medida ou à 

classificação. Para os autores, essas rupturas precisam ser efetuadas em virtude das novas 

realidades e exigências enfrentadas pela escola nas últimas décadas do século XX, como 

também no contexto atual, tais como “o aumento e a heterogeneidade da população 

estudantil, as transformações no mundo do trabalho, as novas orientações teóricas acerca 

do ensino e a definição de novas identidades” (p. 306). Para eles, essas situações têm 

repercutido nos modos de trabalho pedagógico dos professores e nos processos de 

avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Nesse universo, há um enorme distanciamento entre os sujeitos envolvidos 

(professor e aluno), pois o professor, como responsável exclusivo do processo avaliativo, é 

quem julga, classifica e seleciona através dos instrumentos cabíveis, os “melhores” e os 

“piores” da classe, cabendo aos alunos, apenas receber o veredicto imposto pelo sistema e 

na pior das hipóteses, ainda ter que ouvir dos colegas gracejos quando um ou outro não 

consegue atingir uma boa nota na prova.  

Sendo assim, Esteban (2008, p. 17) diz que: 
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A prática da avaliação, que pretende medir o conhecimento para classificar os (as) 
estudantes, apresenta-se como uma dinâmica que isola os sujeitos, dificulta o 
diálogo, reduz os espaços de solidariedade e de cooperação e estimula a 
competição.  

Essa maneira de “enxergar” a avaliação interliga-se à concepção de educação que 

tem como finalidade depositar os conhecimentos nas mentes dos educandos, os quais em 

todo o processo educativo, são apenas agentes passivos. Por isso, Freire (1987, p. 35) afirma 

que “para isto se servem da concepção e da prática ‘bancárias’ da educação, a que juntam 

toda uma ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome 

simpático de ‘assistidos’”. 

Essa concepção de avaliação, segundo Marinho; Leite; Fernandes (2013, p. 306), “tem 

vindo a distanciar-se das ideologias educacionais veiculadas quer nos discursos acadêmicos, 

quer nos discursos que regulamentam a avaliação da aprendizagem”. Para os autores, tanto 

as ideologias educacionais pautadas nos discursos acadêmicos, quando as normas 

regulamentares dos sistemas de ensino, “têm apontado a avaliação como meio de melhoria 

educacional” (idem, ibdem). 

Dessa forma, para Oliveira (2013, p. 07), “[...] tem sido defendia a necessidade de se 

substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção de 

avaliação comprometida com o progresso e o desenvolvimento da aprendizagem”. 

Por isso, outro modelo social tem se evidenciado, “em que a igualdade entre os seres 

humanos e a sua liberdade não se mantivessem tão somente ao nível da formalidade da lei, 

mas que se traduzissem em concretudes históricas” (LUCKESI, 1998, p.31), trazendo no seu 

bojo outro leque de pedagogias denominadas de: pedagogia libertadora, libertária e dos 

conteúdos socioculturais, todas elas preocupadas com a transformação social dos 

educandos nos seus diversos aspectos. Segundo Luckesi (1998, p. 32) “nesse contexto a 

avaliação educacional deverá manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da 

situação, tendo em vista o avanço e o crescimento e não a estagnação disciplinadora”. 

Junto a isso, conforme o mesmo autor, faz-se necessário também uma mudança na 

postura pedagógica do professor, a qual venha acontecer não apenas no campo teórico, mas 

acima de tudo, venha influenciar na sua prática em busca de novos parâmetros que 

assegurem um posicionamento docente, capaz de orientar sua prática pedagógica, desde a 

fase inicial do planejamento até a avaliação. Por isso,  

Não basta saber que ‘deve ser assim”; é preciso fazer com que as coisas ‘sejam 
assim’. [...] Então, não basta entender que é necessária uma nova pedagogia nem 
basta entender que é necessária mudança nos rumos da prática da avaliação. 
Torna-se fundamental que, na medida mesma em que se venha a processar estes 
novos entendimentos, novas formas de conduta sejam manifestações desses 
acontecimentos. (LUCKESI, 1998, p. 42,43). 
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Uma avaliação comprometida com a aprendizagem discente desenvolve-se sob a 

ótica de compreender os problemas existentes, apontando os rumos a serem traçados, de 

forma que o professor planeje com mais segurança as próximas situações de aprendizagens. 

Para Luckesi (2010) essa avaliação precisa ser entendida como um ato amoroso e não 

apenas como práticas constituídas de provas/exames seletivos. 

Para Hoffmann (2009, p. 66), essa avaliação é definida como sendo mediadora, 

dispondo de alguns princípios que a caracterizam, dentre eles: 

 oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias;

 oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras;

 realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando
teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos
estudantes;

 em vez do certo/errado e das atribuições de pontos, fazer comentários sobre as
tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes
oportunidades de descobrirem melhores soluções;

 transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o
acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento.
.

Dessa forma, em virtude do amplo universo no qual a temática está inserida, é 

fundamental que o professor perceba que a avaliação é fundamental para o crescimento 

cognitivo e emocional dos sujeitos envolvidos no processo, e não objeto de coação ou 

coerção aos alunos (HOFFMANN, 2009), fazendo-se necessário que o docente venha 

repensar a sua maneira de avaliar, apropriando-se de bons e diversos instrumentos de 

avaliação, os quais lhe fornecerão subsídios para uma avaliação da aprendizagem mais 

eficaz, que cumpra a sua real função que é a de diagnosticar e traçar rumos para as 

aprendizagens futuras, ajudando na formação plena dos educandos. Todavia, para 

Vasconcelos (2013, p. 123), a mudança de instrumentos não terá significado algum, se junto 

a isso não ocorrer a mudança na postura pedagógica do professor, “pois uma nova postura 

de avaliação leva necessariamente a novas práticas, a novas maneiras de se relacionar com 

os instrumentos”. 

Esta perspectiva de avaliação é contrária à educação bancária, já que se trata de uma 

educação problematizadora, a qual coloca frente a frente educador e educando, trocando 

informações em busca do mesmo ideal em um constante diálogo, tendo em vista a 

construção compartilhada do conhecimento em um processo contínuo de interações 

mediadas pelo próprio professor, de forma que a avaliação passa a ser enxergada como 

processo redimensionador da prática pedagógica dos sujeitos, como afirma Hoffmann (2009, 

p. 133, 134),

Entendo que a avaliação, como relação dialógica, vai conceber o conhecimento 
como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como ação-reflexão-ação 
que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, 
carregado de significados, de compreensão. Dessa forma a avaliação passa a exigir 
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do professor uma relação epistemológica com o aluno. Uma conexão entendida 
como uma reflexão aprofundada sobre as formas como se dá a compreensão do 
educando sobre o objeto do conhecimento. 

Compreende-se, dessa forma, que as variadas concepções educativas estão 

vinculadas a diferentes formas de entender o processo de construção do conhecimento, 

sendo que concepções de educação diferentes e contrárias encadeiam formas diferenciadas 

de avaliação.  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida foi caracterizada por sua natureza quali-quantitativa, 

através de um estudo de caso, entendendo-se que esta escolha metodológica é uma 

atividade científica que objetiva o entendimento de uma realidade, que no caso em apreço, 

é de compreender as concepções e crenças dos professores no 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz, concernentes às maneiras de 

avaliarem a aprendizagem dos discentes dessa instituição de ensino.  

Godoy (1995) aponta as principais características de uma pesquisa qualitativa, em 

que esse tipo de pesquisa: 

Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de 
abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados é realizada de 
forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requer o uso de técnicas e 
métodos estatísticos; e, por fim, tem como preocupação maior a interpretação de 
fenômenos e a atribuição de resultados. A pesquisa qualitativa não procura 
enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico 
na análise dos dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 
lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 
sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. (GODOY, 1995, p. 58). 

Nessa mesma lógica, Marconi e Lakatos (2006) afirmam que a metodologia 

qualitativa atenta para a análise e interpretação de aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano. Assim, ela fornece um estudo mais minucioso 

dos hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. dos sujeitos pesquisados. 

Quanto às características da pesquisa quantitativa, Marconi e Lakatos (2010, p. 284), 

enfatizam que: 

a) Evidencia a observação e a valorização dos fenômenos;
b) Estabelece idéias;
c) Demonstra o grau de fundamentação;
d) Revista ideias resultantes da análise; e
e) Propõe novas observações e valorizações para esclarecer, modificar e/ou

fundamentar respostas e idéias.
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Optou-se por utilizar esta metodologia, pela sua flexibilidade, a qual possibilita ao 

pesquisador expressar suas ideias e opiniões no que se refere ao contexto em estudo, além 

de analisar o conteúdo quantitativo, enfatizando a quantificação de seus ingredientes, “ou 

seja, na frequência da aparição no texto de certas palavras, expressões, frases, temas etc. e 

não nos aspectos semânticos do texto” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 284). 

3.1 Instrumentos de recolha e tratamento de dados 

Numa pesquisa de cunho qualitativo com aspectos quantitativos, poderão ser 

utilizados vários instrumentos na coleta e análise dos dados. Na pesquisa em apreço, foram 

usados o questionário e a análise documental. 

3.1.1 Questionário 

Como instrumento de coleta de dados, o questionário, conforme; Marconi e Lakatos 

(2010) é constituído por uma série de perguntas ordenadas, em que os informantes devem 

respondê-las por escrito e sem a presença do pesquisador. O referido instrumento 

geralmente é enviado pelos correios ou por um por um portador e que depois de 

preenchido, é remetido novamente ao pesquisador. 

Os questionários usados na pesquisa foram organizados contendo dez questões 

dirigidas aos professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Para Severino (2007, p. 

125), o questionário constitui-se em um “conjunto de questões sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo”.  

3.1.2 Análise de documentos 

A análise documental é de suma importância ao suporte de uma pesquisa cientifica, 

pois, 

No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido 

amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de 

documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes 

casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, 

são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise (SEVERINO (2007, p. 122, 123). 
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No caso em apreço, foi coletado junto a Secretaria da instituição pesquisada, os 

Quadros Estatísticos dos anos letivos de 2012-2014 nas turmas de 6º ao 9º ano da 

E.M.F.L.C., referentes às taxas de rendimentos e confrontados com os Anuários Brasileiro da

Educação Básica de 2015 e 2014 e com os dados contidos no site do INEP.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa iniciou-se, de fato, em agosto de 2014, com uma visita à Escola Municipal 

Francisca Leonísia da Cruz. Na oportunidade, foi solicitado à secretaria da mesma, os 

Quadros Estatísticos dos Resultados Finais, referentes aos anos de 2012-2014, concernentes 

aos índices de rendimento (taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar), dos alunos 

que ali estudavam. Em seguida, houve outro momento com os professores, especificando a 

necessidade da colaboração dos mesmos no preenchimento de questionários a respeito da 

pesquisa, os quais seriam devolvidos posteriormente.  

4.1 Questionário aplicado aos professores e os respectivos resultados 

No primeiro questionamento, queria-se saber a formação acadêmica. Os informantes 

foram 10 (dez) professores, que atuavam na Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz 

(E.M.F.L.C), no município de Florânia/RN.  Os resultados estão expostos na Figura 1, logo 

abaixo. 

Figura 1: – Formação dos professores em nível de 
graduação e pós-graduação da Escola Municipal 

Francisca Leonísia da Cruz. 

Como segundo questionamento da investigação, o cerne recaiu sobre o significado da 

avaliação da aprendizagem para os professores participantes da pesquisa. Dessa forma, a 

questão central abordou sobre o seguinte aspecto: O que você entende por avaliação da 

aprendizagem? 
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Figura 2: Conceito de avaliação da aprendizagem nas 
concepções dos professores da Escola Municipal Francisca 

Leonísia 

Em relação ao item três do questionário, que se referia às finalidades da avaliação, as 

respostas dos docentes apresentaram dados que foram organizados em quatro categorias: 

 Acompanhar a aprendizagem dos discentes

 Identificar os conhecimentos prévios dos discentes e trabalhar a partir deles

 Orientar/avaliar o trabalho pedagógico dos professores

 Promover a transformação crítico-social do educando

Figura 3: Finalidades da avaliação 

4.2 Análise dos resultados finais das turmas do 6º ao 9º, concernentes à aprovação, 
reprovação e evasão escolar, referentes aos anos letivos de 2012-2014 

Com a análise documental, foram coletados e posteriormente analisados os 

resultados finais das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, buscando as 

informações relacionadas à aprovação, reprovação e evasão escolar, compreendendo o 

período de 2012 a 2014. Os resultados são apresentados a seguir: 
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Tabela 1: Quantitativo de matriculas, aprovação, reprovação e abandono na E.M.F.L.C., do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental - Ano letivo: 2012 

Matriculas Aprovação Reprovação Abandono 

Alunos % Alunos % Alunos % Alunos % 

54 00 37 8,5 14 5,9 3 5,5 

Como se observa na tabela acima houve um alto índice de reprovação no Ensino 

Fundamental (EF) II, perfazendo um total de 25,9%. Esse alto percentual foi impulsionado 

pelas reprovações ocorridas no 6º ano, conforme será discriminado com detalhes na Tabela 

2 a seguir. 

Tabela 2:  Taxas de aprovação, reprovação e abandono na E.M.F.L.C., do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (por série) - Ano letivo: 2012 (Em%) 

EF Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 36% 57% 7% 

7º ano 45,5% 45,5% 9% 

8º ano 93,3% 6,7% - 

9º ano 93,3% - 6,7% 

Os índices dispostos na Tabela 2 retratam uma situação preocupante ocorrida durante 

aquele ano letivo. De acordo com as informações, a taxa de reprovação chegou a 57% no 6º 

ano e 45,5% no 7º, seguidos de uma taxa de abandono de 7% e 9%, respectivamente. Esses 

percentuais ficaram muito acima da média nacional, de acordo com a terceira edição do 

Anuário Brasileiro da Educação Básica 2014, elaborado pelo movimento Todos pela 

Educação e a Editora Moderna. De acordo com o referido documento, no ano de 2012 as 

médias nacionais de reprovação e abandono no 6º e 7º ano, foram de 14,6% e 12,5% e de 

4,5% e 4%, respectivamente, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3: Taxas de aprovação, reprovação e abandono - Brasil 

 Ensino Fundamental - Por série – 2012 (Em%) 

EF Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 80,9% 14,6% 4,5% 

7º ano 83,5% 12,5% 4,0% 

8º ano 86,2% 10,0% 3,8% 

9º ano 86,4% 9,5% 4,1% 

Já em relação ao ano de 2013, pode-se observar um fato curioso na Tabela 4 (logo 

abaixo), é que a taxa de reprovação ocorrida no 6º ano que era de 57% em 2012, passou 

para 57,1% em 2013. Já quanto ao abandono de 7% verificado naquele período, foi 

compensado por uma taxa zero em 2013. No 7º ano, a situação melhorou um pouco, já que 

em 2012 foram verificadas taxas de reprovação e abandono de 45,5% e 9% respectivamente. 
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Em relação a 2013, os números foram: 21,2% em reprovação, não havendo nenhum caso de 

abandono escolar. 

Tabela 4 – Taxas de aprovação, reprovação e abandono na E.M.F.L.C., do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (por série) - Ano letivo: 2013 (Em%) 

EF Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 39,2% 57,1% - 

7º ano 73,6% 21,2% - 

8º ano 100% - - 

9º ano 80% 5% 5% 

Apesar de uma melhora da situação local, os percentuais ainda ficaram muito acima da 

média nacional, ao fazer o comparativo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2015, 

elaborado pelo movimento Todos pela Educação, conforme se verifica a seguir na Tabela 5.  

Tabela 5 – Taxas de aprovação, reprovação e abandono - Brasil 
 Ensino Fundamental - Por série – 2013 (Em%) 

EF Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 82,2% 14% 3,8% 

7º ano 84,5% 12% 3,5% 

8º ano 86,8% 9,8% 3,4% 

9º ano 86,6% 8,9% 3,5% 

Mais uma vez, ao realizar um comparativo entre as médias nacionais e locais no ano 
de 2013, os índices de reprovação na Escola Municipal Francisca Leonisia da Cruz nas turmas 
de 6º e 7º ano, continuaram subindo. Naquele ano, foi observado nacionalmente uma taxa 
de reprovação de 14% no 6º ano e 12% no 7º ano, contra 57,1% e 21,2% da E.M.F.L.C., 
respectivamente, conforme discriminado nas Tabela 5 e 6. O ponto positivo, é que na escola 
pesquisada não foi verificando nenhum abandono no mesmo período nas turmas citadas. Já 
em nível nacional, a taxa de abandono ficou em 3,8% para o 6º ano e 3,5% para o 7º ano. 

Em se tratando das turmas do 8º e 9º ano, a situação mais uma vez se tornou mais 
favorável na Escola Municipal Francisca Leonisia da Cruz, do que em nível nacional. 
Conforme as Tabelas 5 e 6, as médias nacionais de reprovação e abandono foram de 9,8% e 
3,4 e 8,9% e 3,5 nas respectivas turmas. Em nível local, não foram verificadas reprovações 
nem abandonos no 8º ano e apenas 5% no 9º ano, tanto em reprovação quanto em 
abandono escolar. 

Em relação ao ano de 2014, em se tratando apenas de cada série, a Tabela 6, exibe 
com mais detalhes as taxas de aprovação, reprovação e abandono, verificadas no 6º ao 9º 
ano do EF II, no ano de 2014. 
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Tabela 6: Taxas de aprovação, reprovação e abandono na E.M.F.L.C., do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (por série) - Ano letivo: 2014 (Em%) 

EF Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 45% 45% 4% 

7º ano 69% 25% - 

8º ano 91% 9% - 

9º ano 80% 10% - 

Fazendo um comparativo entre os anos de 2013 e 2014, concernentes à aprovação, 

reprovação e abandono na E.M.F.L.C., nas turmas do 6º ao 9º ano, obtiveram-se os 

seguintes resultados: na turma do 6º ano em 2013, a taxa de aprovação que tinha sido de 

39,2%, subiu para 45% em 2014. Isto refletiu na reprovação que caiu de 57,1% para 45% no 

mesmo período. Já em relação ao abandono que não tinha ocorrido em 2013, em 2014 subiu 

para 4%. No 7º ano, a situação foi inversa, já que em 2013, 73,6% da turma tinha sido 

aprovada e em 2014, esse número foi reduzido para 69%. Já em se tratando da reprovação 

que tinha sido de 21,2%, aumentou para 25%.  

Em relação ao 8º e 9º ano que vinha tendo bons índices nos anos anteriores, tiveram 

seus resultados piorados em 2014. De acordo com as informações, em 2013 houve uma taxa 

de aprovação no 8º ano de 100%. Já em 2014, esse número diminuiu para 80%. Quanto à 

taxa de reprovação que não tinha ocorrido em 2013, subiu para 9% em 2014. Quanto ao 

abandono, assim como no ano anterior, em 2014 também não foi registrado taxa de 

desistência. Em se tratando do 9º ano, no ano 2013, os números foram: 80% de aprovação; 

5% de reprovação e 5% de abandono. Em 2014, a taxa de aprovação se manteve em 80%, no 

entanto, a reprovação aumentou para 10%, não havendo abandono naquele período.  

Em relação apenas ao ano letivo de 2014, comparando-se as taxas de aprovação, 

reprovação e abandono entre a E.M.F.L.C. e o cenário nacional, os resultados foram os 

seguintes: 

Tabela 7: Comparativo de taxas de aprovação, reprovação e abandono entre a E.M.F.L.C. e o cenário 

nacional - 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (por série) - Ano letivo: 2014 (Em%) 

Etapa E.M.F.L.C. Brasil 

EF II Aprovação Reprovação Abandono Aprovação Reprovação Abandono 

6º ano 45% 45% 4% 75,4% 18,1% 6,5% 

7º ano 69% 25% - 81,3% 12,9% 5,8% 

8º ano 91% 9% - 85,1% 9% 5,9% 

9º ano 80% 10% - 89,4% 5,1% 5,5% 

O comparativo entre as taxas de rendimento da E.M.F.L.C. e as do Brasil inteiro, 

revelaram o que já havia sido comprovado em relação aos anos de 2012 e 2013: a elevada 

disparidade entre ambas. Como se observa, a taxa de aprovação na escola pesquisada ficou 

em 45%; já a nacional, ocupou patamares de 75,4%, ou seja, uma diferença de mais de 30%. 
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Quanto à reprovação, obteve-se 45% na E.M.F.L.C., contra apenas 18,1% na média do Brasil, 

entre as escolas públicas rurais. 

Em relação ao 7º ano, a situação não se modificou, pois, enquanto no Brasil houve 

uma taxa de aprovação de 81,3%, na escola pesquisada esse índice ficou em 69%. Já a 

reprovação que ocupou 12,9% em termos de Brasil, foi elevada para 25% na referida escola. 

Os únicos índices que tiveram uma pequena melhora para a E.M.F.L.C., foi em relação às 

turmas de 8º e 9º ano. No 8º ano, as taxas de aprovação e reprovação ficaram em 85,1% e 

9% respectivamente, em se tratando de Brasil e 91% e 9% na E.M.F.L.C. Já os índices de 

reprovação foram os seguintes: 9% e 5,1% (Brasil), e 9% e 10% (E.M.F.L.C). Mesmo assim 

com essa ligeira melhora, dos índices mencionados, o único que foi favorável à escola 

pesquisa, foi em relação à taxa de aprovação do 8º ano (91%) que superou a observada em 

termos de Brasil (85,1%). Agora, em se tratando das taxas de abandono em 2014, os índices 

da E.M.F.L.C., foram melhores do que as observadas em nível nacional. 

Após as várias triangulações dos dados envolvendo as taxas de rendimento dos anos 

letivos de 2012 a 2014 nas turmas de 6º ao 9º ano da Escola Municipal Francisca Leonisia da 

Cruz, como também dos comparativos desses dados com a realidade brasileira verificada no 

mesmo período, constatou-se que há uma crescente taxa de reprovação de alunos nas 

referidas turmas, o que se torna já no presente algo preocupante e deixa um sinal de alerta 

para o futuro. O Gráfico 9 apresenta sinteticamente os dados estatísticos referentes às taxas 

de aprovação, reprovação e abandono, no período de 2012 a 2014, no Ensino Fundamental 

II, elencando em termos percentuais, aquilo que foi comprovado na pesquisa.  

Figura 4: Taxas de aprovação, reprovação e abandono das turmas de 6º ao 9º do 

EF II da E.M.F.L.C – Período: 2012-2014 – (Em%). 

Como se percebe, no período de 2012-2014, a taxa de aprovação caiu 5,7%, ou seja, 
de 68,5% em 2012, para 62,8% em 2014. Já o número de reprovados aumentou de 25,9% 
em 2012, para 30% em 2014. O único índice favorável registrado no período foi o de 
abandono, que era de 5,5% em 2012 e caiu para 1,4 em 2014. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação contemporânea tem como características desafios que precisam ser 

superados, em virtude das transformações constantes na sociedade, exigindo cada vez mais 

atualização profissional por parte dos seus educadores. Nessa perspectiva, a formação contínua 

do educador se faz necessário para que suas práticas pedagógicas sejam aperfeiçoadas e que por 

meio delas, seja efetuado um ensino de qualidade comprovada, voltado à aprendizagem discente 

e combatendo toda forma de exclusão social. Por isso, junto a essas práticas pedagógicas, estão 

embutidas também as práticas avaliativas, as quais se bem planejadas e executadas de maneira 

responsiva e reflexiva, contribuição no combate à reprovação e evasão escolar. 

Dessa forma, é de fundamental importância que os docentes tenham concepções 

acertadas em relação ao exercício de suas práticas avaliativas e que essas concepções estejam 

fundamentadas teoricamente em conhecimentos pertinentes elaborados cientificamente e não 

apenas na atividade empírica da sala de aula. 

Durante a pesquisa realizada, foi possível detectar nas falas dos professores a preocupação 

com uma prática avaliativa que visasse contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

educandos, inclusive fazendo menção de alguns instrumentos avaliativos utilizados por eles, além 

de tentar superar algumas necessidades cognitivas encontradas no dia a dia da sala de aula. No 

entanto, tal preocupação encontra-se alicerçada em práticas contraditórias, contribuindo à 

promoção da crescente reprovação escolar. 

Ao concluir esta pesquisa, entendeu-se que há muito mais para se analisar com relação às 

concepções e crenças dos professores em relação à avaliação da aprendizagem. A cada tópico 

escrito, surgiam novas indagações, as quais merecem ser exploradas em outros trabalhos 

posteriores. 

Enfim, espera-se que os resultados encontrados neste estudo sirvam de base para uma 

análise crítica e reflexiva por parte da Secretaria Municipal de Educação e para os professores que 

fazem parte da escola pesquisada e das demais que compõem a rede municipal de educação, 

possibilitando assim, as mudanças necessárias para que uma educação de qualidade possa ser 

garantida efetivamente nas salas de aulas, contribuindo significativamente para o aprimoramento 

das práticas avaliativas dos professores não apenas da Escola Municipal Francisca Leonísia da Cruz, 

como também das demais escolas municipais, servindo como objeto de reflexão ao corpo 

administrativo e docente da referida escola, estendendo-se também a todos os professores do 

município. 
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RESUMO 

Nesse texto, mostraremos os documentos 
que norteiam o ensino médio no Brasil, a partir da 
reforma educacional dos anos 90. Faremos uma 
reflexão sobre o que eles pretendem para o ensino 
médio, as metas que eles querem para o alunado, 
juntamente com as diretrizes  dadas às escolas 
públicas para o seu funcionamento. Serão tratadas 
também, as teorias que deram base à construção de 
toda estrutura curricular e proposta pedagógica que 
rege o ensino médio nacional. Teorias que tem como 
meta, a formação completa do alunado 
(propedêutica), a partir do desenvolvimento de 

pensamentos críticos nos alunos, aplicabilidade dos 
conteúdos no dia-dia, preparação para o mercado de 
trabalho e ingresso no ensino superior. Fazendo-se 
entender que o ensino médio é uma fase de transição 
entre a educação fundamental, onde o aluno ainda 
está na fase de criança ou pré-adolescência, e a vida 
trabalhista e formação profissional. Todas essas 
reformas no ensino médio tinham como objetivo 
melhora-lo no ponto de vista organizacional, deixa-lo 
mais acessível a todos os cidadãos brasileiros, e como 
alguns autores defendem, preparar para o mercado 
de trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Reforma educacional, Ensino Médio, LDB 9.394/96, DCNEM, PCNEM 

REFORM EDUCATIONAL YEAR 1990: SECONDARY EDUCATION AND THE 
NATIONAL CURRICULUM GUIDELINES AND PARAMETERS FOR NATIONAL 

CURRICULUM SECONDARY EDUCATION 

ABSTRACT 

In this text, we will show the documents that 
guide high school in Brazil, from the educational 
reform of the 90s We will reflect on what they plan 
for secondary education, the goals they want for the 
student body, along with the guidelines given public 
schools for their operation. Also will be treated the 
theories that provided the basis for construction of 
the entire curriculum and pedagogical proposal 
governing the national high school. Theories which 
aims to complete formation of the student body 
(introductory),  from the development of critical 

thinking in students, applicability of the contents in 
daily life, preparation for the labor market and access 
to higher education. Making understand that high 
school is a transition phase between primary 
education, where the student is still in the toddler 
stage or pre-adolescence, and working life and 
training. All these reforms in high school aimed to 
improve it in the organizational point of view, makes 
it more accessible to all Brazilian citizens, and as 
some authors argue, prepare for the job market.

KEY-WORDS: Educational reform, high school, LDB 9.394 / 96, DCNEM, PCNEM 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse texto tem como objetivo mostrar os documentos que norteiam o ensino médio no 

Brasil, a partir da reforma educacional dos anos 90. Fazer uma reflexão sobre o que eles 

pretendem para o ensino médio, as metas que eles querem para o alunado, juntamente com as 

diretrizes dadas às escolas públicas para o seu desenvolvimento. Esse texto está organizado em 

introdução, desenvolvimento teórico,metodologia, resultados e discussões e considerações finais. 

O desenvolvimento teórico tem como ponto de partida, um aparato histórico suscito do ensino 

médio no Brasil começando no Brasil imperial, até a Constituição Federal de 1988. Logo após o 

aparato histórico, o texto trás uma análise no ordenamento jurídico que deu direto a todos a se 

inserir no ensino médio, como também, uma análise da LDB – Lei de diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96. Depois disto, o texto trata da reforma educacional do ensino médio 

e a criação de dois documentos norteadores, que são o PCNEM – Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

juntamente com eles, o texto ressalta as teorias que deram base à construção de toda estrutura 

curricular e proposta pedagógica que rege o ensino médio nacional.  

Teorias que tem como meta, a formação completa do alunado (propedêutica), a partir do 

desenvolvimento de pensamentos críticos nos alunos, aplicabilidade dos conteúdos no dia-dia, 

preparação para o mercado de trabalho e ingresso no ensino superior. Fazendo-se entender que o 

ensino médio é uma fase de transição entre a educação fundamental, onde o aluno ainda está na 

fase de criança ou pré-adolescência, e a vida trabalhista e formação profissional. E por fim, as 

considerações finais mostra uma análise do que essa reforma educacional trouxe de melhorias 

para o ensino médio nacional, assim como, a importância da criação de dois documentos 

norteadores como PCNEM e DCNEM.  

A partir de toda essa mudança na educação nacional com foco no ensino médio, houve a 

necessidade, de uma pesquisa bibliográfica que mostrassem e analisassem como ficou 

estruturado, baseado e ordenado juridicamente o ensino médio no Brasil após a reforma 

educacional dos anos 90. Mostrando os documentos e as leis que dão direção à educação básica 

no Brasil, com ênfase no ensino médio. 
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Para realização do presente trabalho, houve a seleção e a análise de um conjunto de textos 

sobre o ensino médio no Brasil, como também a análise da constituição federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, e das Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

nacionais. Visando investigar e compreender as mudanças ocorridas no ensino médio a partir da 

reforma dos anos de 1990. 

2 ENSINO MÉDIO: CONTEXTO HISTÓRICO E CRIAÇÃO DA LDB 9.394/96. 

No Brasil imperial, o então ensino secundário, estava muito diferente do atual ensino 

médio. Nessa época, ele encontrava-se parcelado, desorganizado, pouco qualificado e pouco visto 

pela iniciativa pública. O principal objetivo do ensino secundário era integrar os filhos da elite ao 

ensino superior, pois, sua uma única função, era preparar para o ensino superior. Os filhos dos 

trabalhadores não tinham oportunidade de ingressar no ensino secundário, devido ele ser 

ofertado pelas instituições privadas. Mesmo com a mudança de império para republica, o ensino 

secundário continuou sem alterações, ainda que passando por diversas reformas educacionais, 

começando pela reforma Benjamim Constant, em 1890. Ate os anos de 1920, o ensino secundário, 

não tinha uma característica marcante que desse cara ao mesmo, ele continuava a ser uma 

simples transição para o ensino superior (MARCHAND, 2006). 

 O ensino médio ainda passou por duas LDB, foram elas a de 1961 e a de 1971, contudo, ele 

ainda continuava desfragmentado, e com todos os problemas que já existiam. Foi então com a 

promulgação da constituição de 1988, que o ensino médio se fixou como uma etapa de ensino, a 

partir da constituição vieram várias novidades para o ensino médio. Foram tantas mudanças que 

necessitou de um documento que houvesse um conjunto de leis que sistematizasse o ensino, foi 

então, criado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96 (LDB), nela ficaram 

registradas todas as leis que servem de base a todo ensino nacional.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, chegaram as mudanças no ensino 

secundário. Uma das mudanças foi o ensino secundário passar a ser chamado de ensino médio. 

Alem disso, a constituição de 1988 trouxe como iniciativa de mudança radical o termo ‘Educação 

para todos’ que fez com que o agora ensino médio fosse de controle da união e de direito a todas 

as iniciativas, tanto publica, como privada. É o que nos mostra no art. 206, Inciso IV da 

constituição federal que diz: “Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (BRASIL, 

1988). O que antes era apenas da iniciativa privada e acesso da elite, a partir da constituição de 

1988, passou a ser direito de todos os cidadãos brasileiros. Com isso, o ensino médio passou a ser 

mais que apenas um preparatório para o ensino superior, ele passou a ser um formador de 

pessoas ao mercado de trabalho (MARCHAND, 2006). Isto fica explicito, quando no art. 205 da 

constituição federal mostram que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
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da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). 

Para (FRIGOTO E CIAVATTA, 2003) “as demandas da sociedade organizada são substituídas 

por medidas produzidas por especialistas, tecnocratas e técnicos que definem as políticas de cima 

para baixo e de acordo com os princípios de ajuste”. Isso nos faz pensar que os ajustes na 

educação com a constituição de 1988, teve interferência de pensamentos neoliberais, por 

acrescentar a meta de formação ao mercado de trabalho, ao ensino médio ajustando o aluno a 

flexibilização do mercado.   

Na Constituição Federal fica bem claro que é dever do estado garantir o ensino médio de 

boa qualidade e gratuito a todos. O art. 208 mostra que “o dever do estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: progressiva universalização do ensino médio gratuito” (Inciso II). 

Pode-se afirmar que é direito de todo cidadão brasileiro o ingresso no ensino médio.  

Um pouco antes dos anos de 1990, o Brasil chegava ao fim de um governo ditatorial. Esse 

governo tinha a educação de modo desfragmentada e sem a existência de um sistema nacional de 

educação (SNE), só que no começo do mesmo ano com a posse do novo presidente do Brasil 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), começaram-se os movimentos para organizar a educação 

básica, foi daí que surgiu a ideia de uma reforma nas diretrizes da educação; foi quando criaram a 

LDB n° 9.394/96.  

A criação da LDB n° 9.394/96 teve o intuito de sistematizar a educação básica e nortear o 

ensino nacional, criando leis que orientassem todos os segmentos da educação, desde o físico ao 

pedagogo (SCUARCIALUPI, 2011). A LDB é um conjunto de leis que abrange toda educação de uma 

forma mais geral e sem detalhamento. É nela, que estão contidas todas as informações básicas 

necessárias para a construção de documentos educacionais mais específicos, como o caso dos 

PCNEM e DCNEM (BRASIL DCNs, 2013). 

A nova LBD trouxe algumas novidades para a educação. Entre elas, está o aumento da 

aplicação de fundos da união na educação básica, é o que nos mostra o Art. 69 do documento da 

LDB: 

A união aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 
constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas 
as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
publico (BRASIL, 1996, P. 52).   

Além do apoio financeiro da união, outra novidade dessa vez mais especifica para o ensino 

médio, foi adoção das teorias que instiga o senso critico do aluno, é o que nos afirma o art. 35, 
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inciso III da LBD: “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL LDB n° 

9.394/96, 1996). Tais modificações são característica da nova LDB. Elas deram cara ao novo ensino 

médio, passando o mesmo a ter uma identidade singular, sendo a última etapa da educação 

básica, preparando o aluno a ter acesso ao pensamento critico, e formar para o mercado de 

trabalho, fazendo-o ajustar-se a flexibilidade de novas condições de trabalho e cidadania (BRASIL, 

1996). 

Com a criação da nova LDB, veio à promulgação de outros dois documentos que iria dá 

orientações mais específicas de como o ensino médio teria que caminhar, tais documentos são os 

DCNEM e PCNEM.  

2.1 Reforma educacional: criação do DCNEM e PCNEM como documentos oficiais de 

direção do ensino médio. 

A partir da reforma educacional dos anos 90, com a Criação da LDB n° 9.394/96 o ensino 

médio ficou a cargo de dois principais documentos oficiais. São eles: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros curriculares nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM). 

Com base na LBD, foram criados dois documentos oficiais para reger o ensino médio. Tais 

documentos são: DCNEM e o PCNEM. Esses documentos têm o objetivo de direcionar ou nortear 

os planejamentos curriculares das instituições e dos sistemas educacionais. Eles são um conjunto 

de normas e ensinamentos que vão ditar os procedimentos de funcionamento, organização, 

articulação e desenvolvimento das escolas e de suas propostas pedagógicas para o ensino médio, 

a fim de obter uma padronização curricular no país, e formar o aluno para o mercado de trabalho 

ou para o ensino superior. (SILVA, 2006). 

De acordo com o documento das diretrizes e bases da educação nacional é de suma 

importância à atualização desses documentos, devido as constantes mudanças na varias áreas 

política, social e educacional. Com isso, as Diretrizes e os parâmetros curriculares devem vigora-se 

de acordo com o que explicita a DCNEM:  

Deve contemplar as recentes mudanças da legislação, da uma nova dinâmica ao 
processo educativo dessa etapa educacional, retomar as discussões sobre as 
formas de organização dos saberes e reforçar os valores da construção do projeto 
político-pedagógico das escolas de modo a permitir diferentes formas de oferta e 
de organização, mantidas uma unidade nacional, sempre tendo em vista a 
qualidade do ensino (BRASIL, 2013, p. 149). 
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SILVA (2006) mostra que uma das justificativas da criação de parâmetros e diretrizes para o 

currículo da educação brasileira é: 

A necessidade de adequar a educação brasileira às mudanças ocorridas no cenário 

econômico mundial e local, que trariam como imperativo a extensão da 

escolaridade obrigatória. Em muitos dos dispositivos legais, em particular no que 

se refere às proposições curriculares para o ensino médio, constata o seu 

atrelamento às ‘exigências postas ao mundo do trabalho’. (SILVA, 2006, P. 443-

444) 

Percebe-se que uma das metas da reforma educacional a partir da criação desses 

documentos é preparar os alunos da educação publica para o mercado de trabalho. Os 

parâmetros e as diretrizes também estão organizados de uma forma que forme o aluno a 

cidadania e a flexibilidade do trabalho. 

Os conteúdos foram organizados em três áreas, que são: Ciências humanas e suas 

tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Todas essas 

áreas estão distribuídas durante três anos, em que serão estudados métodos de aplicar as 

tecnologias das áreas de conhecimento na pratica, a fim de ajustar o aluno às demandas do 

mercado de trabalho. Os parâmetros curriculares auxiliam ao professor a organizar seus 

planejamentos, dando a sequencia de conteúdos a ser ministrada em cada etapa do ensino médio; 

como também dão suporte e liberdade ao professor tratar determinados conteúdos como o caso 

da sexualidade (SILVA, 2006). 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho, trata-se de uma pesquisa qualitativa acerca de bibliográfias que 

abordem sobre a reforma educacional da educação básica com foco no ensino médio do Brasil, a 

partir dos anos de 1990; como também a análise da constituição federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, e das Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

nacionais. 

A cerca da pesquisa qualitativa obtemos a seguinte perspectiva: 

[...] os estudos que utilizam como base os métodos qualitativos são os que 
se desenvolve numa situação natural rica em dados descritivos e que 
conseguem compreender a realidade de forma complexa, contextualizada 
e não meramente como um processo natural e matemático (ZANATTA E 
COSTA, 2012, P. 350). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados a partir desta pesquisa é que com a reforma educacional dos 

anos de 1990, foram criados dois documentos norteadores do ensino médio, com base na LDB 

9.394/96 que foram os PCNEM e DCNEM. Estes, são os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. LDB 9.394/96, trouxe com ela também, a aplicação de mais fundos 

financeiros para a educação básica, consequentemente, para o Ensino Médio, isso fica explicito no 

art. 69, obrigando a união aplicar 18% e os estados 25% dos impostos na educação básica. 

 Assim como, foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que começaram as 

mudanças na educação básica, onde o governo criou o termo “Educação Para Todos”, com a 

criação do art. 205 inciso IV e art. 208, da constituição federal, sendo este, o estopim para a 

iniciação da reforma educacional daquela década. Portanto, ao analisar o contexto histórico do 

ensino médio brasileiro, nota-se, que ele não tinha papel de destaque na educação nacional. Ate 

que em 1988, a constituição federal veio com uma proposta de valorizar o ensino médio, 

tornando-o um direito de todos os cidadãos brasileiro, organizando e criando metas para o 

alunado do ensino médio. 

O objetivo dos PCNEM, é organizar o Ensino Médio, curriculamente. Foi a partir deles, que 

as disciplinas  dessa etapa da educação básica, ficou distribuidas em três grandes áreas, que são: 

Ciências da Natureza, Ciências sociais e suas tecnologias, Linguagens Códigos e suas tecnologias 

ematematica e suas tecnologias. Essas áreas estão dispostas em três anos letivos, com uma 

ressalva para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Já os objetivos do DCNEM, é dá as diretrizes de funcionamento da escola, desde sua parte 

fisica, até a construção do seu Projeto Político-pedagógico, 

Alguns autores defendem que a LDB atual, possui intervenções capitalistas, pois, em alguns 

parágrafos da LDB, há menções de que o Ensino Médio, tem o dever de ajustar o aluno ao 

mercado de trabalho, ou seja, eles trabalhar a partir dos “principios de ajuste” do aluno. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisar o contexto histórico do ensino médio brasileiro, nota-se, que ele não tinha 

papel de destaque na educação nacional. Ele era de caráter parcelado, desfragmentado, apenas 

da iniciativa privada, não era direito de todo cidadão e tinha como principal objetivo transição 

para o ensino superior.  Mesmo passando por diversas que reformas educacionais, ele continuou 

da mesma forma. Algumas delas tentaram de alguma forma, melhorar o ensino médio brasileiro, 

só que faziam com que ele fosse cada vez mais sem expressão no cenário nacional. Ate que em 

1988, a constituição federal veio com uma proposta de valorizar o ensino médio, tornando-o um 

direito de todos os cidadãos brasileiro, organizando e criando metas para o alunado do ensino 
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médio. Essa valorização fez com que criasse dois documentos que são essenciais para o ensino 

médio, são eles os DCNEM e os PCNEM. Esses documentos são à base da construção do currículo 

do ensino médio, neles estão contidos todos os objetivos político e pedagógico que se espera 

dessa modalidade de ensino. Porém, mesmo com toda essa inovação para a modalidade ensino 

médio, ele ainda é destaque em discussões sobre sua estrutura. Devido alguns autores colocar que 

à disposição dos conteúdos não formarem totalmente para a o mercado de trabalho, nem para a 

cidadania, fazendo do ensino médio apenas uma distribuidora de conteúdo sem utilidade. Mas, 

para tentar reparar esse suposto erro, há uma serie de debates e diversas portarias, sobre a 

implantação de novos conteúdos ao ensino médio. Porém isso é em longo prazo, em curto prazo, 

houve a implantação do Enem como principal porta de entrada para o ensino superior, fazendo do 

ensino médio a base para entrar na universidade.   
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RESUMO 
Neste trabalho é abordada a importância de 
desenvolver atividades diferenciadas para um melhor 
aprendizado dos alunos. Abordando a temática 
“Alimentos” os eles são capazes de relacionar a 
Química vista em sala de aula com o seu cotidiano, 
assim o aluno terá um aprendizado mais aprofundado 
do conteúdo. A Química está presente em nossa 
alimentação, onde cada substância é responsável por 
desenvolver sua função no corpo humano. Foram 
desenvolvidos seminários de acordo com o conteúdo 
visto em sala, onde em cada grupo foram feitas as 

pesquisas e após foram apresentados para a turma no 
laboratório de ciências. O grupo da alimentação 
abordou a importância e função de algumas 
substâncias indispensáveis para o bom funcionamento 
do corpo humano, logo após isso, foram aplicados 
questionários para avaliar o desenvolvimento e 
aprendizado dos alunos. A partir desses dados pôde-
se observar um rendimento satisfatório dos alunos, 
visto que eles buscam o conteúdo, adquirindo assim 
mais   conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades diferenciadas, Cotidiano, Química Orgânica 

A DIFFERENTIATED APPROACH TO FUNCTION EDUCATION THROUGH 
ORGANIC FOOD THEME 

ABSTRACT 

This paper discussed the importance of developing 

different activities for improved student learning. 

Addressing the theme "Food" the they are able to 

relate chemistry seen in the classroom with their 

daily lives, so the student will have a deeper learning 

content. Chemistry is present in our food, where each 

substance is responsible for developing its function 

in the human body. Seminars were developed in 

accordance with the content seen in class, where in 

each group were made and after the research were 

presented to the class in the science lab. 

The power of the group addressed the importance 

and function of some substances essential for the 

proper functioning of the human body, after this, 

questionnaires were applied to evaluate the 

development and student learning. From these data 

it was observed a satisfactory student performance, 

as they seek content, thus acquiring more 

knowledge.

KEY-WORDS: differentiated activities, Daily Life , Organic Chemistry 
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1 INTRODUÇÃO 

Os alimentos são formados por cadeias carbônicas e para estudá-los é preciso conhecer a 

parte química de suas substâncias mais especificamente a química orgânica. Os alimentos 

desempenham um importante papel na manutenção da vida do ser humano fornecendo os 

elementos nutricionais e calóricos necessários para o funcionamento do organismo, como os 

carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e vitaminas. Dessa forma, uma alimentação equilibrada 

na manutenção da saúde, vem despertando interesse na comunidade científica que tem produzido 

inúmeras pesquisas com o intuito de comprovar a atuação de certos alimentos na prevenção de 

doenças (SANTAGELO, 2006). 

A Química Orgânica está decididamente associada a praticamente todos os aspectos de 

nossa existência. Daí a importância de estudar e entender Química Orgânica. No entanto, na escola 

vive um paradoxo, pois o ensino de Química Orgânica geralmente possui uma abordagem 

desconectada do cotidiano do aluno, extremamente teórica. Inúmeras vezes, os conteúdos 

ensinados nas aulas de química não provoca nos estudantes uma reflexão sobre os fenômenos 

vivenciados no seu dia-a-dia, tendo em vista que uma das características mais comuns nestas aulas 

é a memorização de conceitos, fórmulas e leis, de forma que as aulas se tornam monótonas, 

impedindo a participação ativa dos alunos (NEVES et al., 2009). 

Para mudar noções como esta, uma das propostas atuais do ensino de química visa à 

aprendizagem por meio da descoberta, onde o professor através de experimentos induzem o aluno 

a tirar suas próprias conclusões a respeito das transformações ocorridas (GOMES et al., 2007). 

O ensino de Química Orgânica nas escolas deve ser trabalhado de forma mais dinâmica e 

contextualizada, tendo como objetivo despertar o interesse do aluno através da correlação entre os 

conteúdos abordados na disciplina, seja de cunho teórico ou prático. 

Apesar do caráter didático e lúdico existente na experimentação deve-se atentar para 

experimentos que colaborem para uma visão simplista do aluno em se tratando da matéria e suas 

transformações. Daí a necessidade do professor possuir conhecimentos específicos, sólidos e estar 

preparado para as discussões e transposições conceituais. 

Todo esse contexto nos motivou a buscar outras metodologias de ensino e a pesquisar suas 

implicações na formação química e social dos estudantes. Este trabalho tem por objetivo relatar 

experiências vivenciadas em apresentações de seminários temáticos bem como difundir esta como 

uma proposta didática para o ensino de química. Esse trabalho mostra métodos desenvolvidos que 

possam proporcionar melhorias na qualidade do ensino de Química Orgânica a nível médio. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A química está presente em nossa alimentação e por essa razão se torna importante o estudo 

das substâncias que ingerimos diariamente. A sociedade mudou muito nos últimos tempos, em 

todos os aspectos; e com a alimentação não foi diferente. O que nós comemos hoje é muito 

diferente do que o que nossos ancestrais comiam, por diversos fatores, como aumento da 

população, crescimento da população urbana e diminuição da rural, ingresso da mulher no mercado 

de trabalho, entre outros fatores. Hoje a população consome mais alimentos industrializados e 

poucos legumes e verduras. Muitos destes produtos industrializados contêm baixíssimo valor 

nutritivo e podem até, a longo prazo, trazer sérios prejuízos à saúde. Além disso, os alimentos que 

fazem bem à saúde, como frutas, legumes e verduras, possuem compostos químicos naturais que 

auxiliam no funcionamento do organismo em diversos aspectos. Assim, conhecer a Química dos 

alimentos pode nos ajudar a adquirir uma dieta mais saudável, a ser mais seletivos com os alimentos 

que ingerimos e evitar riscos à nossa saúde e à de nossa família. 

Ainda predominante nas escolas de ensino médio brasileiras, o ensino tradicional tem como 

características a transmissão de conteúdos pelo professor e não leva em consideração as ideias e os 

interesses dos alunos (PÉREZ, 2000). Algumas reflexões sobre a educação básica brasileira revelam 

que esse modelo não atende às atuais demandas necessárias para a formação dos estudantes que, 

de acordo com os documentos oficiais, exigem que estes se posicionem, julguem e tomem decisões 

das quais sejam responsáveis (BRASIL, 2006). Além disso, o predomínio do modelo tradicional de 

ensino juntamente com outras variáveis, como condições de trabalho e formação docente, 

colaboram para os baixos índices de aprendizagem dos estudantes. 

A associação entre o cotidiano e os conceitos desenvolvidos em sala de aula é um dos atuais 

desafios do ensino de química e tem suscitado muitas pesquisas nessa área. Dessa forma, a 

utilização de temáticas vem para contribuir com essas situações, pois proporciona o 

desenvolvimento dos conteúdos de química associados a aspectos vivenciados pelos estudantes 

fora da sala de aula. Sendo assim, o tema alimentos pode ser um aliado no ensino de química. 

3 METODOLOGIA 

A atividade foi realizada na Escola Estadual Professor Antônio Dantas no município de Apodi- 

RN com alunos da 3ª serie do Ensino Médio do turno matutino, em que a turma tinha 

aproximadamente 30 alunos, em que os mesmos eram atendidos pelo programa PIBID do curso de 

Licenciatura Plena em Química/IFRN Campus Apodi.  

O trabalho foi realizado de acordo com o conteúdo visto em sala de aula (Química Orgânica), 

com o intuito de associar a teoria à prática, desenvolvendo com os alunos seminários para melhorar 
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a aprendizagem dos mesmos. Os seminários tiveram como temas: Alimentos, atividades física, 

vitaminas, ervas medicinais e remédios/medicamentos. Cada grupo continha em torno de 5 

componentes. 

A turma foi dividida em grupos, onde cada grupo teve um tema específico para pesquisar e 

apresentar aos colegas e professora. O grupo de alimentos que teve em torno de 5 componentes, 

introduziu o seminário dando ênfase na importância da alimentação saudável para o melhor 

funcionamento do corpo. Logo após, foi apresentado a pirâmide alimentar especificando os 

alimentos desde o topo até sua base. Também foram abordados os carboidratos, vitaminas, 

minerais, alimentos antioxidantes, proteínas, gorduras e açúcares, mostrando sempre a 

importância, as necessidades e os efeitos da falta de cada um deles para o corpo humano. Para 

finalizar eles mostraram uma tabela nutricional que acompanha os alimentos com o valor 

nutricional das substâncias nele contido.  

As apresentações foram feitas no laboratório de Ciências da Escola. Em seguida, foram 

aplicados questionários nas turmas do Ensino Médio. O objetivo do questionário era avaliar os 

conhecimentos antes e após as atividades aplicadas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho nos permitem afirmar que o ensino de química é 
favorecido com a utilização da temática “alimentos” e da proposição metodológica de seminários, 
sendo essa uma alternativa ao ensino tradicional para os professores do ensino médio. Alguns 
momentos foram registrados por fotografias como pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Fotografia dos discentes na apresentação das atividades 

(a)  (b)  (c) 

Figura 1: (a) Apresentação dos alunos no laboratório; (b) Momento da apresentação da pirâmide 

alimentar; (c) Série dos carboidratos (Principal função, alimentos...) 
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Após a aplicação do questionário, foi feito um levantamento de dados obtendo-se a 
porcentagem de cada questão. Na primeira questão foi questionado se o novo método da 
abordagem da Química os incentivou-os a compreender melhor a relação da Química com o seu 
cotidiano, onde 89% disseram que sim e 11% disseram que não. 

Na segunda pergunta foi questionado se após os seminários, os alunos conseguiram uma 
melhor absorção da Química Orgânica, visto que todo a trabalho foi feito por eles (pesquisa e 
apresentação). As respostas foram bastante positivas, pois 33% responderam ótimo, 45% bom, 20% 
regular e apenas 2% disse que foi ruim. Indicando assim que os alunos aprovaram as atividades 
aplicadas. 

E para finalizar o questionário, foi indagado se a metodologia aplicada foi aprovada, se eles 
tiveram um bom proveito e se gostariam de mais atividades como essa. 

Gráfico 3: A metodologia utilizada foi de bom proveito? Gostaria que fosse executada mais 
vezes? 

 A maioria dos alunos aprovaram a atividade, sendo que 90% deles aprovaram e gostariam 
que fosse aplicada mais vezes, 2% não aprovaram e 8% dos alunos não responderam. 

A partir desses dados, pôde-se notar que as atividades desenvolvidas foram de extrema 

importância para os alunos que às realizaram, pois a percepção do progresso no desempenho dos 

alunos, na autonomia e em outras habilidades desenvolvidas por meio das atividades investigativas 

não é imediata, mas a participação dos estudantes na coleta, análise e discussão dos dados é 

evidenciada pelos textos produzidos. Por fim, essa atividade contribuiu para a aprendizagem 

química dos estudantes e os colocou em situações de realizar pequenas pesquisas, combinando 

simultaneamente conteúdos conceituais e procedimentais. 

90%

2% 8%

Aprovado Reprovado Não opinaram
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5 CONCLUSÃO 

Diante das atividades realizadas com os alunos do Ensino Médio, pode-se observar a 

importância de desenvolver atividades que integrem a teoria à prática para que haja um melhor 

aprendizado dos discentes, visto que nessa metodologia de ensino, a aprendizagem dos conteúdos 

científicos pelos estudantes ocorreu por meio da descoberta da química no seu cotidiano e da 

atividade experimental proposta.  

A partir dessas atividades consegue-se atrair a atenção e curiosidade dos alunos, fazendo 

com que eles busquem o conhecimento e consequentemente obtenham boas notas. 
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RESUMO
 O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN, 
como instituição que busca um ensino de qualidade, 
oferece educação tecnológica e, assim, vem abrindo 
portas para o acesso ao ensino superior ao 
disponibilizar o curso de Licenciatura em 
Matemática, dentre outros. Neste contexto, este 
artigo busca contribuir e mostrar como ocorre a 
formação de professores nesta instituição em prol de 
maior atributo e aprimoramento da prática 
pedagógica dos professores, para obter maiores 
contribuições na solução dos desafios surgidos 
durante o curso, este aspecto será desenvolvido na 
introdução do artigo. Quanto a matérias e métodos, 
o artigo foi construído a partir de uma revisão de 
literatura e de um estudo de caso com aplicação de
um questionário aos alunos, que forneceu dados que 
possibilitaram um diagnóstico do perfil dos alunos 

foco do estudo na referida instituição de ensino. 
Quanto aos resultados e discussões sobre o estudo, 
busca-se indicar a questão do referido curso ser visto 
como um estranho no ninho, pois, historicamente, a 
instituição teve como foco principal a formação em 
cursos técnicos. Desse modo, faz-se necessário saber 
o perfil do licenciado em Matemática, baseando-se 
no processo de formação na Educação Básica desse 
aluno, na sua opção e definição pelo curso e no papel
dos componentes curriculares no processo de 
formação do futuro professor/educador/profissional
de matemática formado pelo IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, PROFESSORES, MATEMÁTICA. 

                       A STRANGER IN THE NEST: MATH TEACHER EDUCATION IN IFRN 
ABSTRACT 

The Institute of Education, Science and Technology - 
IFRN as an institution that seeks quality education, 
provides technological education, and thus has 
opened doors for access to higher education by 
offering the Bachelor's Degree in Mathematics and 
others. In this context, this article aims to show how is 
the training of teachers in this institution towards 
greater attribute and improvement of pedagogical 
practices of teachers, for major contributions in 
solving the challenges that arise during the course, 
such an approach will be indicated in the introduction 
of Article . As the materials and methods Article was 
built from a literature review and a case study with 
application of a questionnaire to students, who 
provided data that enabled a diagnosis of the profile 

of the students focus of the study of that institution. 
As for the results and discussions of the study, it seeks 
to show that the question of course be seen as the odd 
man out because historicasmente the institution has 
mainly focused on training in technical courses, then it 
is necessary to know the math licensed Profile based 
on the training process in Basic Education at its option 
and setting the course and the role of curriculum 
components in the training process of the future 
teacher / educator / professional mathematics, 
formed by IFRN.  

KEY-WORDS: EDUCATION,TEACHER,MATHEMATICS 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino da Matemática engloba inúmero saberes, o qual apenas o conhecimento da 
Matemática tem por objeto diversas grandezas, formas e relações numéricas entre entidades 
definidas abstrata e logicamente e a experiência de magistério não garantem competência 
profissional ao professor.  Embora o objeto de estudo da Educação Matemática ainda esteja 
em construção, ele está centrado na prática pedagógica, de forma a envolver-se com as 
relações entre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento matemático.  

É com base no aumento do interesse no ensino superior de matemática que buscamos 
um estudo abrangente acerca da prática dos docentes, se busca neste estudo verificar se tal 
prática e desenvolvida no instituto pesquisado e se este oferece aos alunos uma boa formação 
docente, para assim identificar fatores significantemente capazes de interferir nas políticas 
gerais da Instituição. Como ponto de partida desta pesquisa, foi utilizado como instrumento 
de pesquisa um questionário, que foi aplicado a trinta alunos matriculados no curso de 
matemática no IFRN Campus de Mossoró em 2014, com o objetivo de identificar não só os 
motivos de sua opção pelo curso, como também, identificar os perfis desses estudantes e as 
dificuldades demandadas pelo curso em seu todo.  

Considerando o processo de formação inicial, podemos refletir sobre como este 
licenciando chega à instituição de nível superior e, principalmente, o porquê da sua opção 
pelo Curso de Licenciatura em Matemática. Acredita-se que a trajetória percorrida pelo 
Licenciando, antes de chegar à Universidade, precisa ser considerada no processo de 
formação deste, pois, ao ingressar no meio acadêmico, o mesmo já possui, no mínimo, onze 
anos na escola de Educação Básica, e, assim, teve contato com conteúdos matemáticos 
durante todo este período.  

Conforme o exposto, a escolha desta temática se justifica, pois sua relevância para a 
área educacional é muito grande, tendo em vista que, através desta pesquisa, será 
identificado o perfil dos acadêmicos, foco deste estudo, e, além disso, pretende contribuir 
para a melhor formação desses futuros professores. Conhecer o licenciando em Matemática 
do IFRN -Mossoró, o que ele espera e traz para o meio universitário, olhar o curso do ponto 
de vista dos alunos e identificar falhas e  pontos fortes, permite  articular os componentes 
curriculares para que os alunos, maiores beneficiados neste processo, concluam sua 
Licenciatura satisfeitos e bem preparados para atuar em sua área, a educação matemática.   

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A necessidade do ensino da matemática 

      Atualmente, há a necessidade de compreender o ensino da Matemática, para além 
da transmissão-assimilação, de forma que se demarque, nos currículos escolares, a 
possibilidade dos estudantes realizarem análises, discussões, conjecturas, apropriação de 
conceitos e formulação de ideias. Essas necessidades trazem para a educação escolar um 
ensino da Matemática diferente daquele proveniente das engenharias que tem marcado, de 
forma prescritiva, um ensino clássico que privilegia métodos puramente sintéticos, cuja 
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premissa pauta-se no rigor de uso dos algoritmos matemáticos na eficácia da justificação para 

modelagem de fenômenos naturais.  

Os novos acontecimentos, em correlação com melhorias na ciência e tecnologia, o 
advento da globalização da sociedade, e as mudanças nos processos produtivos e nas práticas 
sociais trazem consequências para a educação e, consequentemente, novas exigências à 
formação de professores, agregadas às que já se punham até este momento. O Plano Nacional 
de Educação (PNE) destaca, em seu capítulo sobre o magistério da educação básica, a 
exigência de “profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados” 
(Plano 2000). Nesse cenário, é de se esperar que mais e maiores cobranças recaiam sobre os 
professores. Evidências nesse sentido podem ser destacadas na legislação em vigor a partir 
da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - Lei 9394/96. Esta Lei ao tratar da valorização do 
magistério da educação, inclui a avaliação do desempenho como um critério de progressão 
funcional. (LDB, Art. 67, IV). Também, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, do curso de licenciatura de graduação 
plena (Parecer CNE/CP nº 009/2001 aprovadas em maio de 2001, sinalizam a avaliação como 
um dos “princípios orientadores para a reforma da formação de professores”. Nesse contexto 
legal, colocam-se demandas de um profissional do magistério, de uma formação de base 
generalista, capaz de aprender a aprender. As políticas de formação, todavia, parecem ainda 
permanecer mais próximas de modelos tradicionais, sem a devida ênfase em uma qualificação 
docente compatível com um mundo já transformado.  

No Brasil, tal situação se expressa na incapacidade de universalizar a educação básica 
para todos os segmentos da sociedade, assim como na qualidade da educação escolar e da 
própria formação profissional do docente. Vale ressaltar que conforme dados oficiais do MEC, 
até o ano 2000, menos da metade dos professores do Ensino Fundamental 47,3% (1.434.710) 
docentes possuíam nível superior (BRASIL/MEC/INEP 2002).  

Essa situação impõe a formação inicial como uma necessidade indiscutível para as 
Instituições formadoras, no sentido de formar profissionais da educação para o ensino da 
Matemática numa concepção de construção do conhecimento matemático sob uma visão 
histórica, como ciência que tem sua origem na necessidade do homem, de modo que os 
conceitos sejam apresentados, discutidos, construídos e reconstruídos e também influenciem 
na formação do pensamento humano e na produção de sua existência por meio das ideias e 
das tecnologias. Assim, a efetivação da Educação Matemática requer um professor 
interessado em desenvolver-se intelectual e profissionalmente e em refletir sobre sua prática 
para tornar-se um educador matemático e um pesquisador em contínua formação.  

No Brasil ser professor de matemática nos dias atuais implica olhar a própria 
Matemática do ponto de vista do seu fazer e do seu pensar, da sua construção 
histórica e implica, também, olhar o ensinar e o aprender Matemática, buscando 
compreendê-los. (MEDEIROS, 1987, p. 27).  

Os profissionais da educação, diante das novas realidades e da complexidade de 
saberes envolvido, presentemente, na sua formação profissional, precisam de formação 
teórica geral ampla e mais aprofundada capacidade operativa nas exigências da profissão, 
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propósitos éticos para lidar com a diversidade cultural e a diferença, além, obviamente, do 
domínio dos conhecimentos, objeto de sua disciplina.  

Várias estatísticas têm sido apresentadas e divulgadas sobre o aprendizado em 
Matemática em todo o território nacional. Recentemente, foi publicada em jornal local a 
pouca eficiência de nossos estudantes, no que diz respeito ao domínio da Matemática em 
escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte. Não é de se entranhar que, essa pouca 
eficiência escolar no ensino da Matemática, seja consequência natural da escassez de 
profissionais com graduação em Matemática em efetivo exercício da docência nas salas de 
aulas das escolas públicas do estado. É do conhecimento da população que muitos 
profissionais em exercício docente no Ensino da Matemática na Educação Básica possuem 
formação profissional das mais diversas áreas do conhecimento, como também, outros atuam 
como estagiários na rede pública de ensino, estando ainda cursando a faculdade, em face da 
falta de profissionais com graduação específica na área. A falta dos professores com formação 
específica em Matemática, em grande parte do período letivo nas escolas públicas do Estado, 
tem acarretado o não cumprimento das competências curriculares necessárias à Educação 
Básica.  

Objetivo do curso de licenciatura em matemática 

O Curso Superior de Licenciatura em Matemática do IFRN, tem como objetivo geral: 
formar professores licenciados em Matemática para a Educação Básica com visão ampla do 
papel do educador, capazes de trabalhar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares e 
utilizar os conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que o cerca e para 
resolução de problemas do seu cotidiano de vida e do mundo do trabalho.  

Os objetivos específicos do curso incluem: 

– Propiciar a formação profissional inicial de professores de Matemática para a

Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio); 

– Possibilitar uma visão ampla do conhecimento matemático e pedagógico, de modo
que o futuro professor possa especializar-se, posteriormente, em áreas afins, seja na pesquisa 
em Educação ou Educação Matemática, na pesquisa em Matemática, ou na área de 
Administração Escolar;   

– Desenvolver valores estéticos, políticos e éticos no futuro docente capazes de
orientar, pedagogicamente, sua prática educativa, contribuindo para a consolidação de uma 
educação emancipatória.   

Perfil profissional de conclusão do curso 

O curso superior de licenciatura em Matemática do IFRN – campus de Mossoró – é 
composto de um currículo flexível e multidisciplinar que proporcionará aos professores 
formandos desenvolver capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais necessárias ao 
pleno exercício do magistério para a segunda e terceira etapas da Educação Básica, presencial 
e a distância, podendo atuar ainda na modalidade EJA, como também dar continuidade aos 
estudos em cursos de Pós-Graduação. Além disso, o futuro professor será capaz de construir 
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espaços de interlocução em que possa analisar a própria prática docente de forma individual 
e/ou em grupo.  

O licenciado em Matemática terá as seguintes características: 

– Visão de seu papel social de educador com capacidade de interpretar e discernir
sobre diversos temas e realidades quando em contato com seus educandos;

– Compreensão plena de como o processo de ensino e aprendizagem da matemática
afeta na formação do indivíduo;

– Expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;

– Compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de
situações-problemas;

– Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações eficazes para a aprendizagem e para
o desenvolvimento dos estudantes, utilizando conhecimento das áreas afins;

– Ser capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares de forma
integrada com os professores da sua área e de áreas afins, no sentido de favorecer
uma aprendizagem integrada e significativa para os seus alunos;

– Identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor
lógico-científico na análise da situação-problema;

– Estabelecer e trabalhar relações entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento;

– Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar a prática profissional,
tomando-a continuamente como objeto de reflexão para compreender e gerenciar o
efeito das ações propostas, avaliar seus resultados e sistematizar conclusões de forma
a aprofundá-las;

– Participar de programas de formação continuada;

– Elaborar propostas metodológicas de ensino-aprendizagem da Matemática para a

Educação Básica; 

– Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos para o ensino da matemática;

– Analisar e elaborar propostas curriculares do ensino da Matemática para o Ensino
Fundamental e Médio.

3 METODOLOGIA 

Gil (2007) ressalta a necessidade de fixação de um procedimento sistemático que 
proporcione respostas aos problemas que são propostos, assim a elaboração de uma pesquisa 
é feita mediante a consideração das etapas necessárias ao seu desenvolvimento. Essas etapas 
podem ser simplificadas ou modificadas para melhor se adaptarem à situação da organização, 
onde o trabalho de pesquisa está sendo desenvolvido.  
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Para a consecução dos objetivos deste estudo foi utilizado como instrumento de 
pesquisa um questionário, o mesmo foi aplicado na referida instituição nos dias 15 e 19 de 
novembro de 2014. Optou-se por um questionário composto por onze perguntas, sendo 6 
objetivas e 5 subjetivas. A pesquisa foi realizada com 10 alunos de cada uma das três turmas 
existentes na instituição, totalizando 30 alunos, este número de alunos representa 37% do 
universo de alunos do curso de Licenciatura em Matemática.  

Como já mencionado anteriormente, a pesquisa buscou saber, a partir dos próprios 
estudantes, o que os mesmos pensam acerca de seu curso, para que, futuramente, possam 
ser tomadas medidas cabíveis a fim de corrigir possíveis falhas identificadas. Quanto aos seus 
objetivos, este estudo se caracteriza como sendo do tipo exploratório e descritivo. Na fase 
exploratória, buscou-se coletar o maior número de informações pertinentes a questões de 
escolha e nos níveis de motivação dos estudantes, na fase descritiva foram descritas as 
características e os fatos de modo a permitir-lhes aos pesquisados apresentar as suas razões 
e expressar as suas opiniões sobre a perspectiva, críticas e desempenho do curso de 
Licenciatura em Matemática.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os principais resultados alcançados no estudo dizem respeito que a escolha dos 
estudantes pelo curso de licenciatura em Matemática foi feita principalmente pela 
possibilidade de se concretizar a formação da licenciatura em uma instituição conceituada, 
com bons professores e boa infraestrutura, mas se detectou também problemas, 
principalmente, em relação à falta de conhecimento prévio necessário que deveria ter sido 
adquirido na educação básica. Logo, a criação destes cursos pela rede Federal de Educação 
Tecnológica, visa também reduzir tais defasagens existentes na formação na educação básica, 
formando futuros docentes para atuarem como professores.  

Ao longo das primeiras décadas do século XXI, aconteceu uma expansão nunca vista 
do ensino profissional federal. Se no período de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas 
técnicas, nos últimos anos entre 2003 a 2014 foram criadas mais de 400 escolas. Além disso, 
a rede federal de educação tecnológica não apenas se expandiu, mas ampliou sua atuação 
fortalecendo o ensino superior e a pós-graduação e também avançaram na pesquisa e na 
qualificação dos seus quadros. Desta maneira, foi quase de maneira natural que almejaram 
alçar rumos mais altos, logo se inseri neste contexto a oferta de cursos de licenciatura no IFRN, 
porém, como foi visto neste estudo e podemos colocar tal fato como amostra dos cursos de 
licenciaturas na rede federal não estão consolidados, devido receber em suas turmas alunos 
com muitas  dificuldades  em  conhecimentos prévios, além de muita desmotivação. 
Também, é importante destacar que apesar dos institutos serem hoje a maior aposta do 
governo federal no campo educacional, e também na formação de professores, eles 
continuam sendo pouco estudados. Além do mais os IF’S, historicamente, tem em sua 
estrutura cursos consolidados de formação profissional, além do mais as licenciaturas não 
recebem a mesma atenção e investimentos do governo Federal, logo temos que refletir se 
realmente estamos formando docentes ou lhes dando uma pseudoformação de professores.  
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5     CONCLUSÃO  
Baseado nos resultados da pesquisa, o objetivo do estudo foi alcançado, pois verifica-se 

que a instituição apresenta um quadro considerado muito bom em relação ao curso de 
Licenciatura em Matemática. A maioria dos alunos tem como objetivo atuar como professor, 
e não almejam, apenas, garantir um diploma de nível superior, demonstrando que, 
possivelmente, boa parte desses discentes, deverá atuar na área de Educação, contribuindo 
para a diminuição do déficit desses profissionais e a consequente melhoria na qualidade de 
ensino oferecida.  

Ressalta-se, também, que a escolha pelo curso, foi, principalmente, motivada pelo 
“gostar da disciplina”, sendo assim motivados, os percalços que, certamente, serão 
encontrados durante seu exercício profissional serão superados com mais facilidade.  

“A questão ‘didática”, embora tenha tido avaliação positiva, deve ter constante 
verificação e aperfeiçoamento, uma vez que constitui base importante para a boa formação 
dos discentes. A partir dos resultados desta pesquisa, observa-se que é necessário tomar 
decisões em relação aos pontos negativos e aperfeiçoar os positivos para que a instituição 
possa melhorar a cada dia a qualidade do curso, atendendo ainda mais as necessidades dos 
alunos e professores, visando alcançar a excelência. Assim, constata-se que os Institutos 
Federais são, hoje, mais que um novo modelo institucional, é a expressão maior da atual 
política pública de educação profissional brasileira. Desse modo, espera-se que os cursos de 
licenciatura se consolidem assim como os cursos técnicos e não seja visto como um estranho 
no ninho.  
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RESUMO 

A industrialização de produtos, após o consumo se 
tornam resíduos, chamados de lixo. Esse problema 
não foge da realidade da cidade de Macau/RN, a 
cerca de 180 km da capital Natal. O trabalho 
constituiu-se de um levantamento bibliográfico sobre 
a problemática do lixo, por observações que foram 
realizadas através de visitas ao local de destinação 
final do lixo da cidade, pela coleta e análise de dados 
da produção de lixo na cidade e também pela 
aplicação de oficinas pedagógicas na Escola Centro de 
Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH), na 
turma do 9° ano do Ensino Fundamental II, no qual 
teve como intuito frisar a importância da reutilização 
e reciclagem de determinados Resíduos Sólidos 

Urbanos. O problema maior em Macau é a destinação 
final do lixo por não ter uma política para o 
tratamento do resíduo produzido pela população. 
Nas observações in loco, constatamos que o local de 
destinação final dos resíduos se caracteriza como um 
lixão a céu aberto. Quantificamos a produção de lixo 
anual em 2013: 53,2 milhões de toneladas. 
Percebemos que conseguimos alcançar todos os 
objetivos deste trabalho. Verificamos a existência da 
coleta seletiva na cidade, porém, percebemos que 
esta não é divulgada para a população e que é 
imprescindível que a cidade trabalhe num manuseio 
eficaz dos resíduos. 

PALAVRAS-CHAVE: Quantificação, resíduos sólidos urbanos, reciclagem. 

GARBAGE PRODUCTION MEASUREMENT IN MACAU CITY / RN AND 
WORKSHOP PERFORMANCE IN EDUCATION CENTER SCHOOL INTEGRATED 

MONSENHOR HONÓRIO AS INCENTIVE TO REUSE PRACTICES OF MUNICIPAL 
SOLID WASTE 

The industrialization of products after consumption 
become waste, called waste. This problem does not 
escape the reality of the city of Macau / RN, about 
180 km from the capital Natal. The work consisted of 
a literature review on the garbage issue, for remarks 
that were carried out through visits to the disposal 
site of the garbage of the city, the collection and 
analysis of waste production in the city and also by 
applying educational workshops at the School 
Integrated Education Center Monsignor Honorius 
(CEIMH) in the class of 9th grade of elementary 
school II, which was intended to emphasize the 

importance of reuse and recycling of certain 
municipal solid waste. The biggest problem in Macau 
is the disposal of waste by not having a policy for the 
treatment of waste produced by the population. In 
their observations on the spot, we found that the site 
of final disposal of waste is characterized as a garbage 
dump in the open. We quantify the annual waste 
production in 2013: 53.2 million tonnes. We realize 
that we have achieved all the objectives of this work. 
Verify the existence of selective collection in the city, 
however, we realized that this is not disclosed to the 

public and that it is essential that the city work in 
effective handling of waste. 

KEY-WORDS: Quantification, municipal solid waste, recycling. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, habitamos um mundo onde a natureza é profundamente agredida de 
várias formas. Toneladas de matéria-prima são geradas dos quatro cantos do planeta, e após 
a sua industrialização e consumo se tornam resíduos, chamados de lixo. Vivemos em um 
mundo onde a preocupação com o meio ambiente tem se tornado algo bastante discutido, a 
cada dia as pessoas pensam em soluções que diminuam este impacto causado pelo 
crescimento populacional e outras atividades que geram grandes quantidades de resíduos 
sólidos. O consumismo exacerbado é um dos principais fatores que causam esse problema 
ambiental. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tanto o governo, como a sociedade, necessitam de mudanças de atitudes para que 

mudem sua forma de consumo, minimizando os resíduos que são gerados diariamente e 

alterando a forma de descarte dos mesmos no meio ambiente. Esta necessidade de 

mudança é discutida por Scarlato e Pontin (1994, p.53) que afirmam:  

As modernas populações produzem dejetos em tal quantidade que torna 
impossível para os sistemas naturais decompor esses “refugos” da civilização na 
velocidade necessária a torná-los inócuos e, assim, não comprometê-las [...] o lixo 
talvez seja o principal gênese da poluição ambiental. 

A característica do problema referente ao resíduo está desde a sua origem até a sua 

disposição final. Lixo, segundo Teixeira (1999), é definido de acordo com a conveniência e 

preferência de cada um. Ou seja, o que pode ser lixo para um, poderá ser útil para outro. 

Uma definição mais técnica é oferecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos na Lei n° 

12.305, BRASIL 2010, 

XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. 
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Os resíduos sólidos urbanos (RSU) correspondem aos resíduos domiciliares e de limpeza 

urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana). O 

lixo pode ser classificado de diversas formas, portanto a classificação a seguir é realizada de 

acordo com sua origem (Lima, 1991 e São Paulo, 1998):  

Lixo domiciliar: gerado nas residências, nos escritórios e nos refeitórios e sanitários das 
indústrias. São restos de alimentos, papéis, plásticos, vidros, metais, dentre outros. É um 
tipo de resíduo menos específico e mais variado, com potencialidade de reciclagem; lixo 
comercial: oriundo de estabelecimentos comerciais, composto basicamente dos mesmos 
resíduos que o “lixo residencial”. É um tipo de resíduo menos específico e mais variado, 
com potencialidade de reciclagem; lixo industrial: resultante dos processos industriais. São 
restos de materiais, lodos, subprodutos dos processos de fabricação, dentre outros. É um 
tipo de resíduo mais específico e menos variado, com potencialidade de reciclagem; lixo 
hospitalar: gerado por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos e clínicas veterinárias. é 
um tipo de resíduo mais específico e menos variado, com baixa potencialidade de 
reciclagem; lixo de vias públicas: resultado da varrição de ruas, limpeza de bueiros, bocas-
de-lobo, canais, terrenos baldios, etc. é composto por terra, folhas, entulhos, detritos 
diversos, galhos, dentre outros. Possui pouco potencial de reciclagem; entulho da 
construção civil: gerado na construção e reforma de obras particulares, públicas, 
industriais e comerciais. É composto por restos de demolições e sobras de materiais de 
construção. É um tipo de resíduo mais específico e menos variado, com potencialidade de 
reciclagem; outros: proveniente de portos, aeroportos, penitenciárias além daqueles de 
origens diversas tais como produtos resultantes de acidentes, animais mortos, veículos 
abandonados, dentre outros. 

Contudo, os conceitos referentes ao “lixo” não foge do mesmo sentido, que são rejeitos 
provenientes do consumo da sociedade, e utilizaremos o termo RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
neste trabalho quando nos referirmos ao lixo.  

Grandes são os danos causados ao ambiente pelo acúmulo irregular desses resíduos e 
pelos sistemas utilizados para o seu gerenciamento. O aumento na geração de resíduos sólidos 
tem várias consequências negativas como: custos cada vez mais altos para coleta e tratamento do 
lixo; dificuldade para encontrar áreas disponíveis para sua disposição final; grande desperdício de 
matérias-primas e pior, danos ao meio ambiente e a saúde pública. Por isso, os resíduos deveriam 
ser integrados como matérias-primas nos ciclos produtivos com a finalidade de reutilização. 

O armazenamento desordenado dos resíduos sólidos promove condições favoráveis à 
proliferação de vetores biológicos como: moscas, mosquitos, ratos, baratas e demais insetos, além 
do fato de propiciar a contaminação de outros tipos de animais, os alimentos e por conseguinte a 
contaminação dos seres humanos. Diversas doenças podem advir do armazenamento 
inapropriado do lixo e podem causar tanto doenças pontuais e restritas a uma pessoa ou a um 
grupo pequeno de pessoas, como podem causar epidemias como cólera ou dengue (NETO, 2007).  

Se faz necessário, diante dessa problemática, que toda a população saiba, em especial os 

alunos dos problemas que o lixo possa acarretar. De acordo com Effting (2007) que traz um 

conceito de educação ambiental mais conservacionista em relação às consequências que o lixo 

pode causar, a educação ambiental dentro da escola deve sensibilizar o aluno a buscar valores que 
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conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o 

planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado à destruição 

inconsequente dos recursos naturais e das várias espécies, inclusive a humana. Lembrando que é 

através da educação ambiental que o homem entende a importância de conservar o meio 

ambiente. 

Ainda no pensamento conservacionista, Santos (2007 p.09) enfatiza que, 

É indiscutível a necessidade da conservação e defesa do meio ambiente. Para tanto, os 
indivíduos precisam ser conscientizados e, para que esta tomada de consciência se alastre 
entre presentes e futuras gerações, é importante que se trabalhe a educação ambiental 
dentro e fora da escola, incluindo projetos que envolvam os alunos. 

Em contrapartida existe um conceito que aborda a educação ambiental numa perspectiva 

moderna, relacionando o lixo não somente aos problemas ambientais, como também as relações 

sociais. “É fundamental uma educação que permita desvelar os sentidos da realidade, 

problematizando as interpretações das diferentes forças sociais existentes” (LUZZI, 2005 p.382). 

Ainda segundo Luzzi (2005, p.382), 

Porém, alarmados observamos que muitos programas de Educação Ambiental limitam sua 
preocupação à conservação da natureza, sem prestar a mínima atenção à vida humana; 
muitas organizações ambientalistas militam em defesa do meio ambiente, mas não pelo 
direito de todos os cidadãos viverem com dignidade. 

Fica mais do que claro, a importância de se discutir a educação ambiental dentro das 

escolas, em especial sobre os problemas que o lixo pode trazer atualmente e futuramente para a 

sociedade, a fim de buscar reflexões sobre as atitudes dos alunos em relação ao meio ambiente, 

como também as relações sociais. De acordo com Ab’Saber (1991, p.1 ),”a educação ambiental [...] 

deve ser um processo de aprendizagem e troca de experiências contínuo e permanente sobre as 

coisas da natureza, desde o nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação 

formal e informal”. 

Precisamos, ainda, reformular nossa concepção a respeito do lixo. “A resolução requer 

amadurecimento da espécie humana, ruptura das hipocrisias sociais, construção de novos desejos, 

de novos horizontes, de novos estilos de pensamento e de sentimentos” (LUZZI, 2005, p.381). Não 

podemos mais observar todo lixo como “resto inútil” a ser jogado fora, mas sim, como algo que 

pode ser transformado em nova matéria-prima para retornar ao ciclo produtivo, ou tornar-se um 

produto fruto da reciclagem. 
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3  METODOLOGIA 

O presente trabalho constituiu-se de um levantamento bibliográfico sobre a problemática 

do lixo, por observações que foram realizadas através de visitas ao local de destinação final do lixo 

da cidade de Macau/RN, pela coleta e análise de dados da produção de lixo na cidade e por ações 

que foram realizadas na escola da comunidade local, que visaram transmitir aos alunos a 

possibilidade de reutilização de resíduos sólidos para minimizar os impactos negativos do lixo 

sobre o ambiente. O método de pesquisa utilizado foi o método pesquisa-ação, pois possibilita a 

pesquisa, do início até o final, de tal forma que os resultados analisados possam levar a 

comunidade a perceber e a superar seus desequilíbrios, identificando-os e, em segundo momento, 

propondo atitudes de mudança que venham a beneficiá-los (SEVERINO, 1993). Como proposta de 

mudança, ou pelo menos uma tentativa de mudar os hábitos dos alunos, executamos ações que 

mostraram a realidade da problemática do lixo. Constatamos que necessitamos ressaltar as 

discussões sobre o tema em nossa cidade, com a finalidade de atentar para as boas práticas 

sociais para com o meio ambiente. 

Para quantificar a produção mensal e total do lixo produzido em 2013 na cidade de 

Macau/RN, foram coletados dados a respeito da produção de lixo da cidade na empresa TCL – 

Limpeza Urbana LTDA, responsável pela coleta de lixo em Macau. Averiguamos na Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável da cidade a existência do serviço de coleta seletiva, por meio de 

perguntas realizadas a secretária em exercício.  

Os dados da produção de lixo da cidade de Macau foram analisados e tabulados, em 

seguida, a palestra foi elaborada e o material para a oficina foi preparado, com posterior 

realização dessa proposta de trabalho na escola Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório, de ensino privado. A escolha da escola se deu devido à instituição apresentar tempo 

integral de ensino, turno matutino e vespertino. O que aumentaria nosso tempo para realização 

desse trabalho.  

Realizamos oficinas de reciclagem de materiais considerados inúteis pela sociedade, como 

caixas de leite, garrafas PET (Poli etileno-Tereftalato) e papel, na escola Centro de Educação 

Integrada Monsenhor Honório, na turma do 9° ano do ensino fundamental II. Escolhemos o 9° 

ano, devido já apresentarem no currículo as disciplinas de física e química, o que fez com que 

estes associassem o que está sendo visto na teoria com a prática voltada a um problema do 

cotidiano e através desse trabalho os alunos contribuíssem para a mudança de seus hábitos. Logo 

após a realização das oficinas foi aplicado novamente o questionário, a fim de identificar se os 

alunos conseguiram obter um melhor entendimento sobre o tema. Essas ações foram realizadas 

em tempo integral. Comprovando que podemos tornar algo que considerado ”inútil” em objetos 
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com diversas finalidades, salientando a importância da reciclagem. Entende-se a oficina 

pedagógica como uma metodologia de trabalho em grupo, caracterizada pela “construção coletiva 

de um saber, de análise da realidade, de confrontação e troca de experiências” (CANDAU, 1999, 

p.23).

As oficinas foram intituladas de “Reciclem Já”, remetendo a uma tentativa de mudança das 

atitudes socioambientais dos alunos. Nas oficinas foram expostos vários exemplos de objetos 

confeccionados a partir de resíduos sólidos. Logo em seguida, partimos para a prática 

confeccionando objetos, como por exemplo, a confecção de portas-moeda feitos de caixas de leite 

(Figura 1).   

 Figura 1: Porta-moeda feito de caixa de leite. 

 Fonte: Acervo dos autores. 

Visando alertar os alunos sobre os impactos ambientais causados pelos RSUs quando 

dispostos apenas em aterros e lixões. Enfatizando, também, a importância dessas atitudes se 

tornarem rotineiras na vida dos alunos da cidade de Macau, objetivando minimizar os impactos 

ambientais decorrentes das atividades humanas. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A problemática maior em Macau/RN é a destinação final do lixo por não ter uma política de 

saneamento voltado para o tratamento do resíduo produzido pela população. Por meio de 

observações feitas no local de disposição final do lixo na cidade de Macau, constatamos que este 

se caracteriza por um lixão a céu aberto (figura 2). Com base nos dados colhidos na Empresa TCL – 

Limpeza Urbana, quantificamos a produção de lixo anual em Macau/RN-2013 que foi de 53,2 

milhões de toneladas, equivalente a 1.837 kg/hab produzido por ano, sendo um total de 28.954 

habitantes.  
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 Figura 2 – Lixão a céu aberto na cidade de Macau/RN. 

 Fonte: Acervo dos autores. 

Essa produção de lixo é enorme, contudo há uma variação na produção em cada mês do 

ano. Como podemos observar na figura a seguir:  

    Figura 3: Produção mensal de lixo em toneladas da cidade de Macau/RN em 2013. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

Como se pode observar, os meses que apresentaram maior produção de resíduos sólidos 

foram o de janeiro e outubro. O grande índice observado no mês de janeiro pode ter sido 

consequência das festividades do ano novo. Nota-se também que o perfil de produção dos outros 

meses foi praticamente o mesmo, não havendo grande variação em seus índices. Então podemos 

afirmar que a produção mensal média em 2013 na cidade de Macau foi de 4,433 milhões de 

toneladas. 

Dentre os resíduos encontrados no lixão de Macau podemos citar: embalagens, plásticos, 

papéis, latas de alumínio, vidros, pilhas, dentre outros. Este lixo quando jogado na natureza pode 
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levar anos até se decompor, prejudicando cada vez mais o meio ambiente. E isso nos faz reforçar a 

importância da coleta seletiva do lixo reciclável. 

Ministramos uma oficina de reciclagem, onde confeccionamos portas-moeda feito de caixa 

de leite (Figura 4) e mostramos diversos objetos que poderiam ser feitos com materiais 

considerados inúteis. Os alunos se mostraram interessados, curiosos, no decorrer da oficina e 

participaram bastante, o que foi muito satisfatório. Pois, eles não tinham noção do que poderiam 

fazer com esses materiais, que além de gerar renda, podem diminuir os impactos ao meio 

ambiente.  

 Figura 4: Confecção de portas-moeda com caixas de leite. 

 Fonte: Acervo dos autores. 

5  CONCLUSÃO 

O modo de vida que se leva atualmente, resultante do processo de globalização é um 

sistema consumista/capitalista que permeia a contemporaneidade. Será que é um momento pós-

globalização que iniciará uma vida melhor? Ou está se direcionando a uma vida pior? Só é possível 

responder a tais questões com ações conscientes que promovam a reflexão, e principalmente que 

despertem valores éticos, morais e estéticos, promovendo melhorias significativas na qualidade 

de vida dos sujeitos. São pequenas ações que poderão fazer a diferença para a vida do ser 

humano no planeta. Estas ações podem começar nas famílias, nas escolas, no ambiente de 

trabalho, mudanças de atitude que não estão baseadas em grandes custos, mas em 

conscientização e sensibilidade dos indivíduos. 
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Pode-se perceber que se conseguimos alcançar todos os objetivos deste trabalho. Foram 

coletados dados acerca da produção mensal e anual de lixo na cidade de Macau/RN, evidenciando 

uma produção relativamente alta em torno de um ano, que foi de 53,2 milhões de toneladas. 

Verificou-se a existência da coleta seletiva na cidade, porém, percebe-se que esta não é divulgada 

para a população macauense. Conseguimos ministrar palestra e oficina para tentar contribuir com 

a conscientização dos estudantes sobre os riscos químicos e biológicos decorrentes do acúmulo 

de lixo em determinados locais, almejando a formação de cidadãos ético/sociais. Foi alertado, 

também, que os lixões contaminam solos, águas e ar, e que precisamos mudar nossos hábitos 

para viver harmoniosamente com a natureza em geral, já que o ser humano está inserido nesta. 

Realizou-se oficina para mostrar aos alunos que o lixo contém elementos reutilizáveis ou 

recicláveis. 

Portanto, é de extrema importância ressaltar que houve uma evolução no conhecimento 

de acordo com as discussões dos resultados, sobre os riscos químicos e biológicos, da educação 

ambiental e como ela contribui na tentativa de formar um ser consciente, como também a 

importância da reciclagem e reutilização como forma de minimizar impactos a saúde e ao meio 

ambiente. As ações realizadas na escola Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório é de 

suma importância devido ter proposto lições de cidadania, pois exaltou valores como o respeito 

ao próximo, ao ambiente escolar e, sobretudo, ao planeta. 
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MODEL TEACHING IN GENETICS EDUCATION: AN ALTERNATIVE PLAYFUL 

DEVELOPED FROM PIBID 
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RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência-PIBID que tem por finalidade fomentar a 
iniciação à docência, de maneira a contribuir com o 
aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 
superior e para a melhoria da qualidade da educação 
básica pública brasileira. No que se refere ao 
subprojeto PIBID/BIOLOGIA este nos dá a 
oportunidade de vivenciar a realidade escolar 
planejando propostas que facilitem e possibilitem a 
aprendizagem entre os alunos do ensino médio. 
Reconhecendo as dificuldades para se trabalhar 

conteúdos da área da genética no ensino médio, 
optamos por elaborar um modelo didático como 
meio de ensino diferenciado a fim de facilitar a 
compreensão do conteúdo de forma motivante e 
divertida. O uso do modelo didático proporcionou que 
os alunos visualizassem a representação de alguns 
conceitos da genética que podem ser difíceis de 
serem assimilados apenas por aulas expositivas. 
Promovendo ainda uma aprendizagem colaborativa e 
cooperativa entre alunos-alunos e entre alunos-
professor.  

ABSTRACT

The Institutional Program Initiation Grant to Teaching-
PIBID which aims to foster the introduction to teaching 
in order to contribute to the improvement of teacher 
education at the college level and to the improvement 
of the Brazilian public basic education quality. With 
regard to the subproject PIBID / BIOLOGY this gives us 
the opportunity to experience school reality planning 
proposals that facilitate and enable learning among 
high school students. Recognizing the difficulties in 
working in the area of genetic content in high

school, we decided to develop a teaching model as a 
means of differentiated instruction to facilitate the 
understanding of the content of motivating and fun 
way. The use of the teaching model provided students 
visualize the representation of some concepts of 
genetics that may be difficult to assimilate only 
lectures. Still promoting a collaborative and 
cooperative learning among students-students and 
between student-teacher. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID, tem como base legal a Lei 

nº 9.394/1996, a Lei nº 12.796/2013 e o Decreto nº 7.219/2010 na constituição, este é um 

programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por 

finalidade fomentar a iniciação à docência, a partir do oferecimento de bolsas aos licenciandos 

participantes do projeto, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 

superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira (GUIMARÃES, 2013).  

Essa bolsa proporciona que o licenciando conheça a realidade da escola e as possibilidades 

concretas de exercer a docência, sem que o mesmo sinta-se tão impactado, junto a isso eleva 

também a qualidade de ensino e a excelência profissional uma vez que, os profissionais estarão 

satisfeitos em exercer sua função. Nesse sentido o PIBID torna-se fundamental para a reflexão e 

formação de uma identidade profissional, pois proporciona uma conscientização sobre o 

verdadeiro papel do professor. 

Muitos dos alunos dos cursos de licenciatura preferem não seguir na área da docência, 

optando em atuar em outras áreas, nesse sentido o PIBID propõe uma proposta de envolver 

novamente os acadêmicos dos cursos de licenciaturas em atividades que lhes proporcionem 

metodologias para tratar de modo adequado os problemas e conflitos interiores referentes a 

prática docente e o processo de ensino-aprendizagem. Este incentivo faz com que os licenciandos 

assumam a carreira docente com entusiasmo e contribuindo para a elevação da qualidade de 

ensino da escola pública.  

O subprojeto PIBID/BIOLOGIA fomenta estudantes do curso de licenciatura plena em 

biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-Campus 

Macau (IFRN), os quais realizam atividade em duas escolas: Escola Estadual Monsenhor Honório 

localizada em Pendências/RN e a Escola Estadual Professora Clara Tetéo localizada em Macau/RN, 

onde trabalham um total de 30 bolsistas supervisionados por três professoras de biologia que 

participam do subprojeto.  

Os bolsistas devem estar presentes na escola auxiliando as professoras supervisoras no 

planejamento e desenvolvimento de atividades práticas referente aos conteúdos ministrados em 

sala, além da construção de modelos didáticos que podem ser utilizados nas aulas de biologia, já 

que esta apresenta assuntos muitas vezes abstratos que geram dificuldade na assimilação destes 

pelos alunos. 

Um exemplo é a genética que é trabalhada no 3º ano do ensino médio e constitui como 

tema imprescindível na área da biologia por servir como base na compreensão de vários outros 

assuntos como, por exemplo, a evolução dos seres vivos, com tudo também se caracteriza por ser 

um campo paradigmático para a ilustração de muitas das dificuldades e problemas de 

aprendizagem entre os alunos do ensino médio.  
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Essa situação é recorrentemente atribuída ao fato da genética ser uma área caracterizada 

por vasto e complexo vocabulário, de forma que os alunos apresentam dificuldades em 

compreender e diferenciar os conceitos envolvidos, que muitas vezes são abstratos, como é o caso 

dos termos como genótipo e fenótipo (CID e NETO, 2005).  

Reconhecendo as dificuldades para se trabalhar conteúdos da área da genética no ensino 

médio, e buscando intervir na realidade dos alunos de 3º ano da Escola Clara Tetéo Macau/RN, 

onde trabalhamos como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-

PIBID, optamos por pensar em uma forma de contribuir para os processos de aprendizagem neste 

nível de ensino a partir da elaboração de um modelo didático de genética a fim de facilitar a 

compreensão do conteúdo de forma motivante e divertida. 

Desta forma o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso do modelo 

didático como meio de ensino lúdico no ensino de genética a partir de nossa visão em quanto 

bolsistas do PIBID, levanto em consideração nossa vivência na turma de 3º ano da Escola Estadual 

Professora Clara Tetéo. 

O presente estudo é uma análise qualitativa descritiva, na medida em que se desejou 

relatar nossa visão crítica no que tange o interesse, relevância e importância do uso de modelos 

didáticos nas aulas de Biologia na Escola Estadual Professora Clara Tetéo. 

O estudo está organizado a partir da introdução e mais três itens: No primeiro item 

procuramos abordar sobre a relevância do uso de metodologias diferencias no ensino de biologia. 

No segundo item trazemos a descrição do modelo didático utilizado nas aulas de genética, bem 

como nossa visão a cerca dessa experiência vivenciada em sala. O último item refere-se as nossas 

considerações finais. 

2. USO DE METODOLOGIAS DIFERENCIADAS NO ENSINO DE BIOLOGIA

É objeto de estudo da biologia o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações. 

Esse fenômeno se caracteriza por um conjunto de processos organizados e integrados, no nível de 

uma célula, de um indivíduo, ou ainda do organismo no seu meio (BRASIL, 2000). 

O aprendizado na área biológica deve permitir a compreensão da natureza viva e dos 

limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de 

que a ciência não tem respostas definidas para tudo, sendo uma de suas características o poder de 

transformação.  

A biologia possui áreas e subáreas que são responsáveis pelo desenvolvimento de recursos 

e tecnologias que auxiliam na procura de respostas para determinados tipos de problemas e 

fenômenos, um exemplo disso é a genética, a biologia molecular, a citologia, entre outras.  

Quando embarcamos na realidade escolar percebemos que a maioria dos alunos vêm a 

biologia apresentada em sala, como uma disciplina cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem 
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decorados. Assim, a questão que se coloca é: como atrair os alunos ao estudo e como estimular 

seu interesse e participação? A resposta, não é simples e muito menos vem como um manual 

pronto a ser seguido. 

Nesta questão Fenandes apud Berlesi (2011, p12) armugenta que “não pode haver uma 

fórmula universal, pois, cada situação de ensino é única. Acredita, porém, que é necessário buscar 

soluções, refletir sobre o assunto e trocar experiências”. 

No que refere-se ao ensino de genética, este deve propiciar aos alunos o desenvolvimento 

do pensamento crítico, a capacidade de tomar posição e opinar sobre temas polêmicos. Ainda, 

permite entender os princípios básicos da hereditariedade, como são transmitidas as 

características, princípios que possibilitam uma melhor compreensão no que tange a 

biodiversidade de seres vivos (BARRICHELLO et al, 2012).  

Contudo, também se caracteriza por ser um campo paradigmático para a ilustração de 

muitas das dificuldades e problemas de aprendizagem entre os alunos do ensino médio.  

Essa situação é recorrentemente atribuída ao fato da genética ser uma área caracterizada 

por vasto e complexo vocabulário, de forma que os alunos apresentam dificuldades em 

compreender e diferenciar os conceitos envolvidos, que muitas vezes são abstratos, como é o caso 

de termos como genótipo e fenótipo (CID; NETO, 2005).  

Neste contexto cabe ao professor uma mudança na sua postura, procurando planejar 

metodologias diferenciadas que procurem estimular os alunos a apropriar-se deste conteúdo. 

Podemos citar uma gama de opções de metodologias que podem ser utilizadas pelos docentes 

para tornar suas aulas mais interessantes e atrativas como, por exemplo: dinâmicas, práticas 

laboratoriais, jogos, vídeos, modelos didáticos, esquemas explicativos, imagens, ente outros. 

Sabemos que existe certa dificuldade na realização de aulas com metodologias 

diferenciadas, devido a vários fatores, como falta de tempo dos profissionais, que normalmente 

trabalham em mais de uma escola e lecionam em várias turmas, a falta de estrutura da escola, que 

muitas vezes não possui laboratórios e nem oferece recursos para os professores realizarem tais 

atividades, sendo o livro didático, muitas vezes, o único material disponibilizado para os 

professores e alunos.  

Porém mesmo com as dificuldades advindas de questões que são constantemente 

discutidas como a desvalorização docente e a falta de investimento na educação, o professor deve 

procurar realizar o seu papel que é o de mediar o conhecimento para seus alunos e ensina-los a 

aprender, refletir e pensar criticamente. 

3 MODELO DIDÁTICO COMO MEIO DE ENSINO NAS AULAS DE GENÉTICA 
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A proposta da pesquisa consistiu em trabalhar o modelo didático como meio de ensino nas 

aulas de genética, com o intuito de proporcionar uma aula interessante para os alunos, 

procurando torna-los mais participativos, passando de meros espectadores para agentes ativos no 

processo de aprendizagem.  

Os meios de ensino são “todos os meios e recursos materiais utilizados pelo professor e 

pelos alunos para a organização e condução metódica do processo de ensino e aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 1994, p.173). 

Esses meios diferenciados são muito importantes, pois cada vez mais a escola vem 

perdendo espaço para outras atividades que despertam a curiosidade e o interesse dos alunos 

como, por exemplo, programas de televisão, vídeo games, internet e etc, que não requerem 

maiores compromissos e responsabilidades, e acabam tornando-se grandes barreiras aos métodos 

de ensino utilizados pelo professor. 

Partindo desta realidade, planejamos um momento de atividade participativa que 

procurasse envolver os alunos nas aulas de genética.  Pois como relatado anteriormente, os alunos 

apresentavam dificuldades em assimilar tal conteúdo, desta forma, procuramos com esta 

metodologia diferenciada, dinamizar a aula e aproximar o conteúdo dos alunos, sendo uma 

proposta que pode ser utilizada pelos professores em suas aulas. 

3.1 CONFECÇÃO DO MODELO DIDÁTICO 

Confeccionamos 4 modelos que consistiam na representação de um cruzamento de uma 

geração parental de duas plantas para uma determinada característica,  foram escolhidos 

materiais com baixo custo, fácil acesso, e facilidade na confecção.  

A base do modelo foi feita a partir de EVA marrom que foi colado sobre uma peça de 

isopor para que este ficasse mais rígido e os alfinetes pudessem ser colocados. 

Alguns pedaços de EVA foram recortados formando círculos para representar 

características hereditárias fenotípicas, que no caso da atividade descrevemos como sendo a cor 

da pétala de uma flor. Os círculos vermelhos representavam flores com pétalas vermelhas e 

círculos de EVA brancos pétalas de flores brancas.  

Além disso, cortamos pedaços pequenos de EVA pretos para que estes representassem os 

cromossomos, e alfinetes das mesmas cores dos círculos de EVA para simbolizar os genes, sendo 

que os vermelhos representavam genes com característica de dominância em relação aos brancos, 

sendo assim, os alfinetes brancos seriam os genes recessivos.  

Por último montamos 4 kits contendo a base, círculos vermelhos e brancos, alfinetes nas 

mesmas cores, e os pedaços de EVA pretos, material que pode ser trabalhado pelos professores 

com um total de 4 grupos de alunos. 
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3.2 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA: O USO DO MODELO DIDÁTICO NAS AULAS DE GENÉTICA 

O momento participativo o qual planejamos, consistiu na realização de uma atividade 

prática utilizando o modelo didático que produzimos anteriormente na sala do PIBID no IFRN.  

Levamos os modelos e realizamos a atividade com os alunos, para tanto, eles foram 

divididos em quatro grupos em que cada grupo recebia um kit contendo a base do modelo feita de 

isopor e EVA marrom com a representação de um cruzamento entre duas plantas, alfinetes 

brancos e vermelhos, círculos de EVA brancos e vermelhos, e pedaços de EVA pretos. 

Cada grupo realizou o cruzamento representado no seu respectivo modelo, já que os 

modelos indicavam cruzamentos diferentes, e descobriu qual seria o genótipo e fenótipo dos 

descendentes, depois dessa etapa levando em consideração os resultados obtidos pelo 

cruzamento, os alunos responderam as questões da atividade entregue juntamente com o 

modelo.  

No final cada grupo, apresentou os resultados obtidos no cruzamento, já que os modelos 

eram diferentes e desta forma as respostas também, sendo assim, a apresentação foi importante 

para o compartilhamento da experiência vivenciada pelos colegas, além do que as dúvidas que 

ainda existiam sobre o assunto anteriormente trabalhado pela professora foram superadas. 

Isto por que além de tornar a aula mais interessante, já que os alunos ficaram bem 

animados em realizar a atividade, o uso do modelo didático proporcionou que os alunos 

visualizassem a representação de alguns conceitos da genética que podem ser difíceis de serem 

assimilados apenas por alunas expositivas. 

Sendo assim, os modelos didáticos são um bom recurso para promover a socialização de 

um determinado assunto, já que este tange ao aspecto visual como forma de explicação de um 

determinado processo o que propicia na fixação dos conteúdos, assim como na resolução dos 

problemas evidenciados no modo como os professores desenvolverão na execução da sua prática 

constituindo-se como fator de interação para construção do conhecimento (SETÚVAL; BEJARANO, 

2009).   

O aspecto visual nas aulas de biologia se mostra relevante à medida que “grande parte das 

informações desta disciplina é obtida pela observação direta dos organismos ou fenômenos; 

observação de figuras e modelos entre outros. Ver diretamente a realidade torna-se muito mais 

interessante do que apenas ouvir” (GOMES et al, 2008, p. 06). 

 Este se apresenta ainda como uma alternativa de baixo custo, em relação à utilização de 

laboratórios e equipamentos sofisticados que geralmente não se tem acesso nas escolas de 

educação pública, sendo o modelo de fácil manuseio por parte dos alunos e do professor.  

Os alunos precisam ser instigados com uma problematização a cerca do tema, sendo o 

principal objetivo do modelo à demonstração da transmissão de características fenotípicas a partir 

do cruzamento de genótipos, aproximando os alunos de um tema de fundamental importância e 

difícil assimilação, possibilitando-os à construção do próprio conhecimento (OLMO et al, 2014). 

2796



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Percebemos ainda que a quebra da rotina das aulas motivou a participação dos alunos, que 

tiveram interesse em manusear o modelo, a fim de responder as questões referentes ao resultado 

que eles iriam encontrar ao montá-lo.  

Nessa perspectiva Vidmontas et al (2005, p.1655) relatam que “a didática utilizada pelos 

professores são fatores delimitantes para a personalidade dos aprendizes. As formas como os 

conteúdos são aplicados podem fazer com que eles amem o que estão estudando ou também o 

contrário”. 

Esta atividade possibilitou ainda uma troca de conhecimentos entre os alunos, já que os 

componentes dos grupos conversavam e discutiam sobre o assunto a fim de verificar de que 

forma realizariam as combinações corretas dos genes a partir do uso do modelo, e quais cores 

seriam resultantes dos cruzamentos.  

Esta troca de conhecimentos pode vir a resultar em uma aprendizagem colaborativa e 

cooperativa, que ocorre em duas vertentes: alunos-alunos e alunos-professor.  Na medida em que 

um grupo com um componente mais experiente pode apoiar os demais alunos, facilitando o 

processo de aprendizagem do grupo, e do próprio aluno, já que ao expor suas ideias para seus 

colegas este adquire uma maior experiência cognitiva individual, bem como aqueles que tinham 

dificuldade com o conteúdo podem compreendê-lo melhor em grupo do que sozinho. 

E no caso da relação entre os alunos e o professor, o docente constrói um caminho para 

que os alunos possam discutir o assunto e chegar ao resultado do problema apresentado, e 

expondo isso pode-se desenvolver um diálogo em que serão expostas as inquietações dos 

discentes e o professor surge como mediador do conhecimento, procurando sanar as duvidas que 

persistirem. 

Sendo assim, esta estratégia diferenciada tem potencial de promover uma aprendizagem 

mais ativa, por meio do estimulo ao pensamento crítico a partir da resolução de problemas, 

desenvolvimento de capacidades de interação, negociação de informações e desenvolvimento da 

capacidade de auto-regulação do processo de ensino aprendizagem, levando aos alunos a 

assimilar conceitos e construir conhecimento de uma maneira mais autônoma (ROSSASI; 

POLINARSKI, 2012). 

Tais características refletem ao perfil interacionista, teoria desenvolvida por Lev 

Semenovich Vygotsky (1896-1934), que relaciona o desenvolvimento do indivíduo com a interação 

dele com a cultura e a história da sociedade da qual faz parte. Logo, para Vygotsky o aprendizado 

envolve sempre a interação com outros indivíduos e a interferência direta ou indireta deles 

(MOREIRA et al, [200-]).  

Dessa forma, a interação social possuí grande relevância, pois é considerada por ele o 

veículo fundamental de transmissão dinâmica do conhecimento, é definida como sendo a relação 

entre pessoas, que trocam reciprocamente informações, ”num envolvimento em que a ação dos 

envolvidos, proporciona diferentes experiências e conhecimentos, em termos quantitativos e 

qualitativos” (ARAÚJO,*200-], p.58). 
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Por conseguinte, com a realização dessa atividade percebemos que as interações sociais 

dentro da sala de aula devem ser não somente valorizadas, mas também incentivadas pelo 

docente, pois, nesse processo ocorre o compartilhamento do conhecimento entre os alunos e o 

professor e a exposição de opiniões, na medida em que resultam, em conhecimento do outro e 

em conhecimento construídos com os outros, contribuindo para a aprendizagem escolar (DAVIS et 

al, 1989).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização da atividade interagimos diretamente com os alunos que foram muito 

participativos e se mostravam animados às novas experiências. Conseguimos perceber que 

trabalhando os conceitos de genética de forma mais lúdica a turma apresentava maior interesse e 

através da atividade proposta eles conseguiram fixar os conteúdos e compreender processos 

como a segregação independente que se tornam cansativos quando trabalhados apenas de forma 

expositiva. 

Com tudo que foi vivenciado e relatado acreditamos que a utilização desse modelo foi 

válida, promovendo uma aula dinâmica e estimulante, tanto para os alunos quanto para nós 

bolsistas do PIBID que estávamos orientando os discentes nessa atividade. Essas experiências 

serão levadas para nossa prática docente para que promovamos um ambiente de construção de 

conhecimento e não de exposição tradicional do conteúdo. 
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RESUMO 

O Projeto de Extensão “RoboPub – do lixo ao saber: 

robótica, cidadania e educação pública” é uma 

iniciativa dos alunos dos Cursos de Informática e 

Mecatrônica do Campus Parnamirim do IFRN, 

sistematizado no Projeto Integrador desenvolvido nos 

3ºs anos em 2014.2, como uma proposta de 

intervenção social. Em 2015 está sendo realizado na 

Escola Municipal Ivanira Paisinho, com os alunos do 

Ensino Fundamental que fazem parte do Programa 

Mais Educação. Integrando conhecimentos de 

Informática, Mecatrônica, Robótica, Sociologia e Meio 

Ambiente, o projeto leva para escola pública do 

município de Parnamirim/RN o ensino da Robótica 

Educacional através de um “kit” de robótica feito de 

lixo eletrônico. O projeto realiza encontros semanais 

com duas turmas de alunos da escola parceira, 

socializando noções teórico-práticas de Robótica, uso 

das Tecnologias e conteúdos básicos de Eletrônica e 

Programação. Tem abordado, também, temáticas 

sobre o Meio Ambiente e Cidadania, entre outros 

aspectos que visam colaborar com a formação integral 

das crianças que participam das ações. Trata-se de 

uma nova proposta de inserção tecnológica no espaço 

das escolas públicas através da conscientização sobre 

o uso e o descarte correto de equipamentos

eletrônicos, tratando as informações e conhecimentos

de forma lúdica, como a montagem de protótipos de

robôs, oficinas, além de visitas técnicas aos

laboratórios do Campus Parnamirim do IFRN.

ROBOPUB – FROM GARBAGE TO KNOWLEDGE: ROBOTICS, CITIZENSHIP 

AND PUBLIC EDUCATION 
ABSTRACT 

The following extension project “RoboPub – 
from garbage to knowledge: robotics, citizenship and 
public education” is an initiative from the students of 
the Computing and Mechatronics courses at IFRN – 
campus Parnamirim. It is set in the High School 
Integrating Projects developed in the 3rd grade classes 
during the semester 2014.2. It is a social intervention 
proposal. The project is carried out at Escola Municipal 
Ivanira Paisinho in 2015. Students from Programa Mais 
Educação participate on the activities. They integrate 
computing, mechatronics, robotics, sociology and 
environmental knowledge. The extension activity
the correct use of electronic equipment in a ludic 
motivation that has the mounting of robot 
prototypes.  

brings the teaching of educational robotics through a 
robotics “kit” made from electronic garbage. The 
project has weekly meetings with students from the 
chosen school. During the meetings, theoretical and 
practical notions of robotics, the usage of 
technologies and basic contents of electronics and 
programming are shared. Also, the project also 
approaches issues involving the environment and 
citizenship and other aspects that collaborate on the 
complete formation of children who are part of the 
process. This work deals with a new proposal of a 
technological approach in public schools through a 
process of awareness about Also, it has specific 
technical laboratory classes at IFRN - campus 
Parnamirim. 
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PALAVRAS-CHAVE: Robótica Educacional, Tecnologias, Lixo Eletrônico Cidadania, Educação. 

KEY-WORDS: educational robotics, technologies, electronic garbage, education. 
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1 INTRODUÇÃO

A iniciativa “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação pública” tem 
como objetivo inserir o ensino da robótica nas escolas públicas, evidenciando que a mesma 
faz parte do universo atual do uso de tecnologias e da relação entre homem e máquina. 
Sonhar com robôs inteligentes e de grande mobilidade que auxiliem nas atividades diárias e 
na atuação de áreas como da medicina, educação, meio ambiente e outros, é irresistível.  

Segundo STEFFEN, H. H., 2002, a robótica, por ser um assunto muito interessante pode 
promover a integração dos conhecimentos, criando um ambiente de aprendizagem, 
exercitando a mente e aprendendo a lhe dar com desafios e situações-problemas. A robótica 
com fins educativos configura-se como uma das novas possibilidades de uso tecnológico que 
está adentrado o universo escolar e modificando a forma de transmissão de conteúdo, a 
aprendizagem do aluno e a relação entre os atores do processo educativo.    

Diante do exposto, o projeto está intervindo no contexto de formação de crianças que 
estão na escola pública, de maneira que, além de pensarem sobre o uso das tecnologias, 
possam perceber e pensar também sobre os problemas acarretados pelo descarte do lixo 
produzido por essa mesma tecnologia. Hoje em dia fica nítido com o avanço tecnológico e a 
constante inovação de aparelhos eletrônicos, um elevado descarte dos equipamentos 
considerados fora de linha, o que tem causado sérios danos ambientais já que não contamos 
com locais adequados para esse descarte. 

Aliado a esses fatores, é possível identificar um contraste da realidade entre escolas 
privadas e escolas públicas no que se refere, entre outros aspectos, a questão do acesso à 
Robótica Educacional. No ensino privado é comum esse componente curricular e a utilização 
de “kits” sofisticados de robótica; mas na escola pública, no caso abordado pelo projeto, 
municipal, a realidade evidencia que o acesso a conhecimentos de robótica é limitado e/ou 
inexistente. Esse é, portanto, o contexto que se pretende intervir, buscando melhorar ou 
amenizar o contraste exposto, fazendo com que o projeto seja direcionado a esse público de 
alunos e alunas de escolas públicas municipal de Parnamirim/RN. 

O projeto “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação pública” tem 
então, inserido a Robótica Educacional na Escola Municipal Ivanira Paisinho, tratando 
questões relacionadas ao uso das tecnologias e o lixo eletrônico, noções de Robótica, 
Eletrônica e Programação, de modo que as crianças integrantes possam dar cada vez mais 
importância à reutilização de materiais que juga-se inutilizável e também buscar diminuir os 
danos causados ao meio ambiente, pelo descarte inapropriado desse tipo de lixo. 

De forma sistemática, o projeto tem como objetivos: a) promover o acesso de 
alunos da escola pública municipal de Parnamirim aos conhecimentos da Robótica 
Educacional; b) socializar de forma lúdica, conhecimentos teórico-práticos de noções de 
Robótica, Eletrônica e Programação, aliados a temáticas como lixo eletrônico, cidadania e 
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meio ambiente junto aos alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ivanira Paisinho, 
através de um programa de ações a serem realizadas na escola em parceria com o Campus 
Parnamirim do IFRN; c) desenvolver protótipos de robôs com as crianças, feitos de lixo 
eletrônico e sucatas, ensinando posturas éticas em relação ao cuidado com o lixo eletrônico, 
o meio ambiente, o uso das tecnologias e a responsabilidade individual e coletiva de preservar
o planeta; e, por fim, d) contribuir com a formação futura das crianças integrantes do projeto, 
ao promover o acesso a conhecimentos, informações e experiências junto ao Campus 
Parnamirim do IFRN, que poderá ser a escolha futura de vários deles.

2  MATERIAL E MÉTODOS
O Projeto de Extensão “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação 

pública” integra vários conhecimentos e áreas de atuação específicas, tanto da Informática 
como da Mecatrônica, como Programação e Eletrônica, respectivamente. Dialoga, também, 
com conhecimentos relacionados à Sociologia e Meio Ambiente, abordando a questão do lixo 
eletrônico e a cidadania. Nesse contexto, fundamenta-se em uma concepção integral de 
conhecimento, aliando as áreas técnicas conteúdos de formação humana. 

Nascendo com uma proposta de intervenção social, identificou dois problemas: a 
questão do lixo eletrônico e a falta de acesso na escola pública municipal aos conhecimentos 
relacionados à Robótica Educacional, realidade já existente na escola privada; a última 
situação se explica pelo alto custo de um “kit” de Robótica e isso levou os alunos a 
desenvolverem um “kit” alternativo feito de lixo eletrônico e material de descarte de fácil 
acesso. 

O “kit” é um resultado da elaboração de robôs, cujas construções e funções baseiam-
se em elementos simples baratos que possam ser retirados de aparelhos tecnológicos 
ultrapassados ou com defeito. A baixo será relacionado os itens que foram utilizados através 
da reciclagem pra a construção dos três protótipos de robôs do “kit” didático.   

Tabela 01 - Componentes eletroeletrônicos reciclados. 

Materiais 

Drives CD/DVD 

Motor Vibra Call/Celulares 

Rodas/Brinquedos 

Carcaça Gabinetes 

Componentes Eletrônicos 

O “kit” é constituído de três robôs modulares, o quer dizer que cada aluno ou grupo 
pode personalizar ou construir os robôs da forma que desejar ou com características 
especificas. O “kit” alternativo diferencia-se dos “kits” convencionais porque insere no 
processo de aprendizagem a possibilidade criativa dos alunos, que podem construir modelos 
diferentes, além de promover acesso a noções de mecânica, eletrônica e programação.  

O primeiro robô é de execução e construção mais simples, batizados pelos próprios 
alunos como “Baratinha Robótica”, ele é construído com um simples motor Vibra Call, 
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retirados de celulares velhos, uma escova de dente e duas pilhas, robô este que incentiva os 
alunos a entrarem no mundo da robótica e mostra a criatividade dos mesmos. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 01 - “Baratinha Robótica”, primeiro robô do Kit. 
 
O segundo protótipo é guiado através de um diodo emissor de luz (LDR), que 

posicionado na parte frontal do robô, havendo uma variação na resistência do LDR, faz com 
que ele se movimente e vá para frente. A construção dele baseando-se na utilização de um 
circuito eletrônico simples e um motor de Driver CD/DVD, um mouse e rodinhas de 
brinquedos antigos, como mostra a imagem abaixo. 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

Figura 02 - “Mouse car” e circuito eletrônico simples.  

  O terceiro robô exige um conhecimento mais aprofundado nas áreas de 
eletrônica e de programação, já que sua movimentação utiliza duas plataformas 
programáveis, o Arduino e o Android. No Arduino estará contida a programação baseada em 
C++, que irá orientar o controle dos motores através de um sistema de Ponte H, utilizados e 
também um modulo bluetooth, que irá realizar a comunicação entre o aplicativo e o Arduino. 
Como mostra a figura abaixo. 
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Figura 03 - Dispositivos eletrônicos utilizados na confecção do projeto e robô 
montado.   

O aplicativo foi desenvolvido no MIT Inventor2, software de licença gratuita, para 
criação de aplicativos android, baseado na linguagem Python utilizando uma interface lúdica, 
a programação é feita em blocos tornando mais divertida a aprendizagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 04 – IDE do software para desenvolvimento de aplicativos Android. 

 
Com o exposto, o projeto apresenta uma nova proposta de inserção tecnológica no 

espaço das escolas públicas através da Robótica Educacional e todas as possibilidades de 
aprendizado que a mesma permite, como diz STEFFEN, H. H., 2002 e da conscientização sobre 
o uso e o descarte correto de equipamentos eletrônicos. À medida em que se permite ao 
aluno aprender robótica, permite também refletir sobre o uso das tecnologias, o problema 
generalizado do lixo eletrônico, com um diferencial significativo, que é o baixo custo, por 
utilizar materiais reciclados e de fácil acesso. Inclusive, para a efetivação da proposta, tem 
sido com investimentos de custo mínimo, pois tem feito os robôs de material provenientes de 
doações e lixo eletrônico adquirido entre os alunos do IFRN. 

O projeto tem utilizado uma metodologia desenvolvida desde o Projeto Integrador, em 
2014.2. Sistematicamente, os alunos do IFRN têm desenvolvido no “kit”, tem estudado os 
conteúdos relacionados à Robótica, Eletrônica e Programação e se preparado para abordar as 
temáticas sobre o uso das tecnologias, lixo eletrônico, meio ambiente e cidadania. 

Figura 05 – Produção das oficinas 
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Todas as ações, os estudos, os protótipos e o diálogo com a escola parceira vêm sendo 
acompanhada pelos orientadores, professores de Informática e Programação – no que se 
refere aos conteúdos teórico-práticos das áreas técnicas envolvidas – e de Sociologia no que 
tange ao desenvolvimento do projeto na escola e a relação com os temas de lixo eletrônico, 
meio ambiente e cidadania. Tudo envolve a leitura sistemática de material teórico aliado à 
prática, que se fundamenta na integração de conteúdos e experiências. A figura abaixo mostra 
a integração dos alunos durante as aulas. 

Figura 06 – Aula inaugural de robótica 

A metodologia contempla ainda o desenvolvimento de ações junto a Escola Municipal 
Ivanira Paisinho, o que foi possível através de reuniões com a diretoria e coordenações; além 
das oficinas realizadas pelos alunos do IFRN, que tem atuado diretamente na formação dos 
alunos da escola e aplicado a proposta ensinando robótica de forma lúdica e criativa. As 
oficinas contemplam aulas teórico-práticas semanais, anteriormente agendadas e integradas 
às ações da escola, com os alunos do Programa Mais Educação. O trabalho ainda contou com 
uma visita aos laboratórios do IFRN-Campus Parnamirim, onde os alunos se depararam com 
uma realidade completamente diferente da que eles vem enfrentando em sua escola, o que 
os fez ficarem entusiasmados e ainda mais motivados, para que em um futuro próximo 
venham fazer parte da nossa instituição. O projeto está sendo avaliado tanto pelos 
orientadores como pela coordenação e monitores da escola, o que tem colaborado 
significativamente para o bom desempenho do projeto. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação pública” 
apresenta como resultados uma nova proposta de inserção tecnológica no espaço das escolas 
públicas, levando uma perspectiva atual da tecnologia através da conscientização sobre o uso 
e o descarte correto de equipamentos eletrônicos. O diálogo com a escola municipal 
demonstra a viabilidade do projeto, bem como a disponibilidade do material através de 
doações e do fácil acesso ao lixo eletrônico. 
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Como o projeto está em andamento, os resultados apresentados são parciais, 
podendo serem alterados no decorrer das ações, uma vez que sua previsão de término é 
primeiro semestre de 2016. No entanto, podemos já observar resultados significativos no que 
se refere, principalmente, a atuação direta com os alunos da escola. Um aspecto importante 
e visivelmente observado é a recepção e participação dos alunos nas oficinas. Desde o 
primeiro momento de apresentação da proposta eles despertaram interesse e se dispuseram 
participar ativamente do que vem sendo realizado. 

Outro aspecto interessante tem sido a relação dos alunos com a robótica. Em 
um diagnóstico inicial, foi identificado que os mesmos tinham uma visão limitada da robótica, 
como algo de ficção científica, viável apenas nos filmes e desenhos animados. Ao se 
depararem com a real possibilidade de que a robótica é possível de ser aprendida e aplicada 
de forma prática, despertaram de várias formas, integrando-se totalmente às oficinas. Com as 
aulas semanais, tem se percebido que a criatividade é um componente muito evidente entre 
eles e que essa característica vai contribuir com os resultados que se deseja alcançar.  

Figura 07 – Desenho desenvolvido pelos alunos, o que é um robô. 

Com o uso de desenhos, atividades práticas e informações sobre o uso das tecnologias 
e do lixo eletrônico, as crianças envolvidas tem dado as respostas desejadas, evidenciando 
que é possível ensinar Robótica Educacional de maneira criativa no contexto da escola pública, 
bem como criar alternativas de baixo custo para que a educação possa democratizar 
conteúdos e oportunidades.  

4 CONCLUSÕES

 Podemos concluir que o Projeto de Extensão “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, 
cidadania e educação pública” é uma iniciativa viável e necessária. Viável porque vem sendo 
colocada em prática de maneira satisfatória, porque tem sido adaptada à realidade da escola 
pública e porque tem um custo acessível que dribla as dificuldades financeiras que “justificam” 
a falta de acesso à Robótica Educacional na educação pública, por exemplo. 
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 Necessária, porque integra vários conhecimentos de maneira dialogada e trata de um 
problema real da sociedade contemporânea que atinge a todos, de uma maneira geral, o lixo 
eletrônico. Ao abordar questões relacionadas ao uso das tecnologias, o projeto se insere num 
universo complexo de reflexão sobre a produção, o uso e o descarte de aparelhos 
tecnológicos, eletroeletrônicos que fazem parte do cotidiano das pessoas, mas que se não 
forem objeto de atenção, podem gerar além de benefícios, problemas irreversíveis.  

 Outro aspecto interessante é a participação das crianças que se dispuseram a conhecer 
e a interagir com os conteúdos e temas abordados. Ao contribuir com a formação deles, o 
projeto tem a possibilidade de incentivar posturas mais adequadas para a preservação do 
meio ambiente, cuidados com o uso das tecnologias e o descarte apropriado do lixo 
eletrônico. Também, desperta possibilidades para ocuparem espaços de formação, como o 
próprio IFRN, escola disponível para eles no futuro. 

Figura 08 – Alunos durante visita ao IFRN 

 Como uma iniciativa ousada e inovadora, a experiência tem gerado benefícios para os 
envolvidos, tanto para os alunos da Escola Ivanira Paisinho, como para o IFRN. No que se 
refere à escola, a parceria tem possibilitado um diferencial na formação dos alunos e no IFRN, 
gerado conhecimentos e ações que integram conteúdos e áreas distintas. Tem contribuído 
muito com a formação dos alunos que estão desenvolvendo a proposta e gerado uma 
produção científica que já tem sido divulgada em eventos acadêmicos e científicos, à exemplo 
do III Fórum Mundial de Educação profissional, ocorrido em maio de 2015 em Recife/PE; com 
a aprovação na Mostra Nacional de Robótica, além de ser um dos três projetos selecionados 
para representar o IFRN no CONNEPI 2015 que será realizado em Dezembro na cidade de Rio 
Branco- Acre. O projeto “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação pública” 
é apenas uma sementinha, e no qual nos asseguramos colher belos frutos. 

2807



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

5 REFERÊNCIAS

BEIRIZ, F. A. S. Gestão ecológica de resíduos eletrônicos: Proposta de modelo 

conceitual de gestão, Niterói, 2005, p.20-90. 

CASTRO, V. G. de. RoboEduc: especificação de um software educacional para ensino 

da robótica às crianças como uma ferramenta de inclusão digital, Dissertação de Mestrado - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica e de Computação, Natal, RN, 2008. 

DANTÉS, G.B.; PORTUGAL, S.M. Diagnóstico da geração de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos (REEE). Revista de Resíduos em Referência. Belo Horizonte/MG, p. 16-

21. Dez. 2010. Disponível em: 

<http//www.cmrr.mg.gov.br/media/uploads/2012/01/24/Revista%20Tecnica%201%20Edica

o.pdf>. Acesso em: 20, jul. 2015

MARTINS, A.(1993). O que é robótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8 ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília/DF: UNESCO, 2003. 

STEFFEN, H. H. Robótica pedagógica na educação: um recurso de comunicação, 

regulagem e cognição. São Paulo, 2002, 113f. Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Comunicação. Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, SP, 2002

2808



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

CARACTERIZAÇÃO DO RENDIMENTO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

VERDES GERADOS NO IFRN/Campus Mossoró. 

A.P da S. Câmara¹; L. P.de Brito1 ; V. da S. Santos2; I.B. de Almeida 2   e  M.A.A. Lima2

E-mail: Patricia9117@hotmail.com1; Lucinelya@hotmail.com1; Isac.Barbosa@ifrn.edu.br  2.

michele.lima@ifrn.edu.br2.

RESUMO 

Este estudo tem por finalidade diagnosticar os 
resíduos verdes gerados pela existência de uma 
grande área verde e uma grande quantidade de 
árvores no Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte campus Mossoró detectando os problemas 
causados pelos resíduos que são tratados como 
rejeitos com destino final ao aterro sanitário de 
Mossoró. A pesquisa irá caracterizar as espécies 
vegetais, quantificar os resíduos verdes gerados e 
identificar possíveis soluções para o tratamento 
desses resíduos no campus, utilizando-se de 

métodos viáveis e de baixo custo. O trabalho 
destacará a contribuição da reciclagem dos 
resíduos verdes para o meio ambiente 
contribuindo para valorização do mesmo, 
descrever algumas contribuições possíveis como a 
compostagem, adubo para o solo e se ocorrerem 
podas das árvores serem enviadas para alguma 
unidade de produção de pallets, encaminhar para 
fábrica de briquetes ou artesão da cidade que 
trabalhe com madeira. 

INCOME CHARACTERISTICS AND MEASUREMENT OF GREEN WASTE 
GENERATED IN IFRN / Campus Mossoro. 

ABSTRACT
This study aims to diagnose green waste generated 
by the existence of a large green area and a lot of 
trees in Federal do Rio Grande Institute North 
Campus Mossoro detecting the problems caused 
by waste that is treated as waste with final 
destination to landfill Mossoro. The research will 
characterize the plant species, quantify the 
generated green waste and identify possible 
solutions for the treatment of such waste on 

campus, using methods of viable and cost-
effective. The work will highlight the contribution 
of recycling of green waste to the environment 
contributing to appreciation of it, describing some 
possible contributions as composting , fertilizer for 
the soil and if there are pruning the trees can be 
sent to any pallet production unit, refer to 
briquette factory or craftsman of the city that work 
with wood. 

PALAVRAS-CHAVE: resíduos, árvores, diagnosticar, compostagem. 

KEY-WORDS: waste , trees, diagnose, composting. 
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1  INTRODUÇÃO

Segundo o Decreto – Lei nº73/2011 de 17 de Junho, legislação fundamental no âmbito da

gestão de resíduos, que transpõe a Diretiva nº 2008/98/CE, de 19 de novembro e altera e 

republica o Decreto – Lei nº178/2006, definem-se como resíduos “quaisquer substâncias ou 

objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer”. 

A definição do conceito de resíduo, consignada na legislação europeia desde 1975, não tem 

sido significativamente alterada ao longo do tempo, no entanto a Diretiva nº2008/98/CE 

apresentam-se novos conceitos, como subproduto e de fim do estatuto de resíduo, que clarificam 

a definição de resíduo, reforçando os princípios da sua valorização e utilização. 

O fim do estatuto de resíduo para determinados materiais, quando estes satisfazem 

critérios específicos, permite que estes sejam abrangidos pelos objetivos estipulados de 

valorização e de reciclagem, favorecendo a sua reintegração nos mercados econômicos e 

aumentando a eficiência da utilização dos recursos (PINHEIRO, 2011). 

A classificação de resíduos pode ser feita consoante a sua origem, a sua forma ou estado, 

as suas propriedades físico-químicas, a definição legal, entre outros. Quanto à origem, os resíduos 

podem ser classificados como resíduos hospitalares, resíduos domésticos, resíduos industriais, 

resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos agrícolas, resíduos urbanos e resíduos 

orgânicos. 

Os resíduos orgânicos biodegradáveis são definidos legalmente como aqueles “que podem 

ser sujeitos a uma decomposição biológica anaeróbia ou aeróbia, designadamente os resíduos 

alimentares e de jardim, o papel e o cartão” (Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de Agosto, relativo á 

deposição em aterro controlado). Desta forma, existem diversos resíduos que se classificam como 

resíduos orgânicos biodegradáveis, como Resíduos Urbanos Biodegradáveis, RUB, e os resíduos 

orgânicos agrícolas e industriais (ROCHA, 2007). 

O Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de Junho, consagra especial importância ao conceito de 

biorresíduos, definindo-os como "os resíduos biodegradáveis de espaços verdes, nomeadamente 

os de jardins, parques, campos desportivos, bem como os resíduos biodegradáveis alimentares e 

de cozinha de habitações, das unidades de fornecimento de refeições e de retalho e os resíduos 

similares das unidades de transformação de alimentos”. 

Os resíduos verdes são todos os resíduos biodegradáveis resultantes da manutenção de 

jardins, parques e campos desportivos, da agricultura e floresta. Por definição, considera-se a sua 

existência apenas quando são recolhidos (SINIAmb, 2015). Apesar de representarem uma parcela 

importante dos resíduos biodegradáveis, não são disponibilizados dados estatísticos específicos, 

verificando-se uma enorme lacuna informativa, nomeadamente em relação à sua composição. No 

entanto, atendendo à origem dos resíduos verdes prevê-se que a sua composição e quantidade 
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sejam bastante diversificadas, dependendo de fatores como as estações do ano, o clima e as 

estratégias de gestão de resíduos. 

Os resíduos verdes muitas vezes são destinados aos aterros sanitários como rejeito e 

podendo ser aproveitado em áreas verdes através da compostagem trazendo benefícios para o 

solo e plantas através da adubação. Cada solo precisa de um tipo de nutriente a ser utilizado e 

com estudos feitos no solo que poderemos detectar a necessidade da adubação a ser manejada 

no local preciso. 

A importância das áreas verdes no sentido de desempenharem 

papel destacado no ambiente urbano no que se refere à qualidade 

ambiental pela contribuição na amenização do clima urbano, redução e 

condução dos ventos, redução de poeira, aumento da evapotranspiração e, 

consequentemente, da umidade relativa do ar, diminuição de ruídos, 

atenuação do impacto pluvial, auxílio na captação das águas pluviais, além 

das atribuições recreativas e de lazer da população, bem como na proteção 

de encostas com declives, na estruturação do solo de modo a possibilitar a 

infiltração da água, auxiliando nos padrões de estética, oferecendo habitat 

para fauna silvestre, garantia de boa qualidade do ar na medida em que 

absorve o monóxido de carbono e libera oxigênio, proporciona 

sombreamento, melhora saúde física e mental da população. (MINAKI; 

AMORIM; MARTIN, 2006). 

Com o objetivo de aproveitar os resíduos dessas áreas verdes está se utilizando a 

reciclagem da matéria orgânica como adubo para as plantas devolvendo ao solo nutriente 

retirados por algum impacto antrópico ou até mesmo biótico. 

Compostagem é um processo simples que permite a reciclagem da 

matéria orgânica que sobra da manutenção do jardim (verdes de menores 

granulometrias) e dos restos orgânicos não cozinhados que sobram na 

cozinha (cascas de fruta, restos de legumes, cascas de ovos, etc.). A maioria 

dos restos vegetais pode ser decomposta tal como se encontra, mas os 

restos de ramos podados (até 10-15 cm de diâmetro) devem ser triturados 

antes de serem compostados (COSTA, 2009). 

As áreas verdes são de grande importância para a qualidade do ar, a preservação de 

espécies, qualidade ambiental e muitas vezes não nota se a importância dessas áreas causando 

impactos negativos no local e até mesmo na cidade. Os resíduos verdes é uma alternativa da 

adubação sustentável que se compromete na eficiência com alguns orgânicos biodegradáveis com 

a função de nutrir e manter o pH neutro para tornar o solo fértil e manter o ciclo. 
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Essa pesquisa tem como principal meta diagnosticar os resíduos verdes gerados no Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte do Campus Mossoró detectando os possíveis problemas causados 

pelos resíduos que são tratados como rejeitos com destino final ao Aterro Sanitário do município 

de Mossoró. O estudo elaborará algumas das possíveis soluções para o tratamento desses 

resíduos verdes utilizando métodos viáveis para destinação final. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os resíduos de jardim normalmente agrupam-se em quatro grupos com diferentes

propriedades físicas, químicas e biológicas. As folhas, plantas herbáceas, ramos e galhos de 

arbustos, árvores e aparas de relva. 

Os resíduos verdes são normalmente utilizados em processos de compostagem como 

agentes estruturantes com o objetivo de aumentar a degradação da matéria orgânica, 

introduzindo alguns nutrientes essenciais para o crescimento microbiano, como o azoto 

(nitrogênio). Alguns dos resíduos verdes mais utilizados como agentes estruturantes são folhas de 

jardim, resíduos de casca de arroz, e outros resíduos agrícolas como cascas de amendoim, palha 

ou feno (HAY et al., 1988). 

Segundo de Guardia et al., 2002 as aparas de relva (grama), folhas e ervas daninhas são 

materiais com elevado teor em umidade e ricos em azoto (nitrogênio), que possibilitam uma taxa 

de biodegradação maior. Já os ramos e galhos de árvores e arbustos, embora possam ser 

importantes como estruturantes, favorecendo o arejamento das pilhas de compostagem, 

apresentam uma taxa de degradação baixa. 

Ham; Komilis, (2003) e Benito et al., (2005) relataram nas suas publicações estudos sobre a 

caracterização especificada de resíduos verdes para EUA e Espanha, respetivamente. Já Williams, 

(1998) realizou a caracterização de diferentes frações de resíduos verdes. Os estudos envolviam a 

caracterização da matéria orgânica através da análise dos teores de carbono, azoto (nitrogênio) e 

da consequente razão C/N. 

Em um estudo realizado por Bary et al., (2005) durante a primavera e o verão, nos EUA, 

foram recolhidas em quatro instalações de compostagem cinco vezes amostras de resíduos 

verdes. Entre as diferentes instalações observaram uma variação composicional, estando incluída 

nos resultados analíticos uma vasta série de parâmetros físico-químicos. A principal fonte de 

variação composicional foi observada na relva (grama) cortada. 

Já Ward et al., (2005) realizaram a determinação do teor de matéria orgânica, cloro, 

carbono, azoto e potássio e a razão C/N, a partir de amostras recolhidas de nove instalações de 

compostagem no Reino Unido, durante um ano, tendo-se observado padrões sazonais para os 

teores de azoto e potássio. 

Segundo Haug [18], de uma forma geral as aparas de relva constituem cerca de 70 % dos 

resíduos verdes, 25 % são folhas e os restantes 5 % constituem uma mistura de galhos e ramos de 
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árvores e arbustos. As folhas e a relva apresentam caráter sazonal e geralmente um elevado teor 

em umidade. As folhas recolhidas no outono possuem um elevado teor de carbono e baixo teor 

em azoto. Já as aparas de relva são caracterizadas pelo elevado teor em azoto e poderão ser 

responsáveis pela emissão de óxidos de azoto, se combinados com outros resíduos, em projetos 

de recuperação de energia. A estrutura natural das plantas herbáceas frescas degrada-se 

rapidamente e as mais maduras apresentam um tempo de degradação mais lento. 

Segundo Doran, Parkin,( 1994) apud Bayer, Bertol (1999) a importância da matéria 

orgânica em relação às características químicas, físicas e biológicas do solo é amplamente 

reconhecida. A sua influência sobre as características do solo e a sensibilidade às práticas de 

manejo determinam que a matéria orgânica seja considerada um dos principais parâmetros na 

avaliação da qualidade do solo. 

O uso de plantas de cobertura do solo tem sido uma estratégia 

capaz de aumentar a sustentabilidade dos agroecossistemas, trazendo 

benefícios para as culturas de interesse econômico, o solo e o ambiente, 

mostrando-se uma alternativa economicamente viável e ecologicamente 

sustentável. Para adubação verde, as leguminosas são as preferidas, pelo 

fato de as raízes dessas plantas fixarem N2 atmosférico, em associação 

com bactérias diazotróficas, enriquecendo o solo com esse nutriente. Além 

do N, as leguminosas produzem biomassa geralmente rica em P, K e Ca e 

apresentam sistema radicular bem ramificado e profundo, que permite a 

reciclagem dos nutrientes no solo que serão assimilados pela planta, que, 

ao se decompor, irá torná-los disponíveis para as culturas econômicas 

(COSTA, 1993 apud GAMA-RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES; BRITO, 2007). 

    De acordo com D`ALMEIDA; VILHENA, (2000) apud Soares et al., (2007) é 

considerado que parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas ainda possui valor 

comercial, se manejado de maneira adequada, deve-se adotar uma nova postura e começar a ver 

o lixo como uma matéria-prima potencial. Sendo assim, considerando a complexidade das

atividades humanas, pode-se verificar que resíduos de uma atividade podem ser utilizados para

outra, e assim sucessivamente. O material que não for consumido nesse ciclo será nomeado como

lixo

Estudos recentes têm enfatizado também, os benefícios da 

compostagem na estratégia na redução dos impactos ambientais, como o 

aquecimento global e mudanças climáticas. Um dos mais abrangentes, 

realizado na Europa, comparou 12 usinas de tratamento de resíduos 

sólidos existentes, com diferentes processos (incineração, digestão 

anaeróbica e compostagem). Os parâmetros avaliados foram o potencial 

de aquecimento global, chuva ácida, eutrofização da água, produção de 
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foto-oxidantes e emissão de toxinas. A conclusão foi que a compostagem e 

digestão anaeróbica são as melhores escolhas, quando há uma demanda 

para utilizar o composto produzido e, portanto, conduz à substituição de 

produção de fertilizantes sintéticos, reduzindo as emissões oriundas desses 

processos industriais (PROFU, 2004 apud ZAGO; BARROS, 2013). 

A degradação de diferentes resíduos depende das condições locais 

e regionais como clima, tipo de solo, vegetação, fauna e microrganismos 

decompositores. A diversidade bioquímica de substratos 

macromoleculares indica que os organismos devem possuir amplo 

espectro de enzimas extracelulares para convertê-los em metabolitos 

assimiláveis. As propriedades do solo, tais como, argila, pH, matéria 

orgânica, tensão de água e aeração atuam como fatores ambientais do 

processo de decomposição. (TAUK, 1990) 

     De acordo com Chagas (2004) A vulnerabilidade dos produtos químicos diante da 

capacidade de sobrevivência dos parasitas, faz com que eles tenham tempo de uso pré - 

determinado. No entanto, acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar um 

desenvolvimento bem mais lento da resistência. Além de normalmente atingir somente espécies 

alvo, serem biodegradáveis, não causam poluição ambiental e diminuem drasticamente o 

problema dos resíduos. 

3  METODOLOGIA

Foi feito um levantamento bibliográfico com consultas nas ferramentas de pesquisa como

Portal CAPES, Google acadêmico, Scielo, Domínio Público e outros que contribua para o 

desenvolvimento e clareza do projeto. 

Identificar e quantificar todas as árvores, medir e calcular toda área coberta por grama 

existentes no campus Mossoró para analisar os resíduos gerados e fazer a pesagem desses 

resíduos verdes. 

Consultar e entrevistar os funcionários encarregados pela podagem de árvores, capinagem 

e limpeza dessas áreas verdes, também incluindo os resíduos gerados na cozinha da alimentação 

dos alunos que produzem resíduos orgânicos vegetais para que possam ser pensado em um meio 

viável para destinação final. 

No laboratório serão pesados e calculados o rendimento diário, semanal e mensal de todos 

os resíduos verdes caracterizado no campus Mossoró. 

   Elaborar uma tabela diagnóstica que detalhe e especifique cada resíduo verde gerado 

para se obter um controle desses resíduos verdes produzidos no IFRN campus Mossoró. A consulta 

bibliográfica irá auxiliar diretamente nas opções viáveis para esclarecer as condições necessárias 
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para o planejamento do projeto. Durante meses serão identificado, coletado e pesado os resíduos 

verdes gerados no IFRN campus Mossoró para estabelecer a quantidade de resíduos gerados.  

4. RESULATODS E DISCUSSÕES

 A perspectiva do trabalho é contribuir para valorização dos resíduos orgânicos 
como facilitador de finalidades viáveis para auxiliar na diminuição de resíduos que são 
muitas vezes tratados como rejeitos e direcionados para o aterro sanitário ou lixões e 
aterros controlados causando o apodrecimento desses resíduos e gerando o gás metano 
que contribui para o aquecimento global e muitas vezes contaminando o solo e lençol freático. 

A conscientização no meio acadêmico sugerindo novas fontes a ser estudado para 
dar continuidade ao assunto abordado e cooperar na educação ambiental trazendo um olhar 
criterioso e sensível no meio, ajudando a construir ações voltadas para a sensibilização do meio 
ambiente como um todo. 

 Posterior identificação das necessidades de pré-processamento e reciclagem, assim 
como condições processuais que possam servir de apoio em uma futura unidade de 
compostagem, se ocorrerem podas das árvores serem enviadas para alguma unidade de 
produção de pallets, encaminhar para fábrica de briquetes ou artesão da cidade que trabalhe 
com madeira. 

Contribuir na educação ambiental através de palestras, seminários, exposições, 
participação em congressos, eventos do (IFRN, locais, regionais, nacionais e internacionais), 
workshops e publicação em artigos cientifíficos da área. 

      Em suma, o estudo caracterizará e quantificará os resíduos verdes e com esses dados 
elaborará algumas possíveis soluções para o tratamento desses resíduos verdes utilizando 
métodos viáveis para destinação final. 

5  CONCLUSÃO

A pesquisa bibliográfica é de grande relevância desde inicio ao final do estudo, pois, se 

trata de um assunto não muito discutido no meio social e acadêmico trazendo clareza e pontos a 

serem tratados e analisados com maior desempenho a serem desenvolvidos. 

O estudo aborda os resíduos verdes questionando qual a melhor maneira de 

reaproveita los de forma sustentável para assim haver a contribuição da redução dos 

resíduos que são descartados como rejeitos em lixões, aterros controlados e aterros sanitários 

diminuindo a vida útil dos aterros. 
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RESUMO 

O professor no seu dia a dia aprende a lidar com a 
falta de motivação, interesse, atenção, concentração 
e até mesmo de compreensão que acabam por 
impedir com que o aluno possa se apropriar do 
conteúdo. Na busca de envolver e inovar, tornando as 
aulas de Química mais atraente e próxima da 

realidade do aluno, o professor pode utilizar a 
atividade lúdica como meio para induzir o raciocínio, 
a reflexão e consequentemente a construção do 
conhecimento junto aos alunos. Para auxiliar a 
prática docente esse trabalho apresenta uma 
proposta de jogo didático composto por informações 
referentes ao conteúdo de química do ensino médio. 

PALAVRAS-CHAVE: Química-geral, interação, ensino/aprendizagem. 

PLAYFUL ACTIVITY: CHEMICAL WORLD 

ABSTRACT 

The teacher in their day to day learn to deal with the 
lack of motivation, interest, attention, concentration 
and even understanding that ultimately prevent the 
student can take ownership of the content. In seeking 
to engage and innovate, making the chemistry 
lessons more appealing and close to reality of the 
student, the teacher can use the play activity as a 

means to induce reasoning, reflection and 
consequently the construction of knowledge to the 
students. To assist the teaching practice this work 
presents a proposal of didactic game consists of 
information regarding the content of high school 
chemistry. 

KEY-WORDS: Chemical-general, interaction, teaching / learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades lúdicas, especialmente os jogos educativos para o Ensino de Química, são 

estratégias cada vez mais frequentes em sala de aula e em trabalhos. Dessa maneira, alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem podem beneficiar-se do jogo como recurso facilitador 

na compreensão dos diferentes conteúdos pedagógicos (ALVES, 2010). 

É importante pontuar que “lúdico” é uma palavra que deriva do termo latino ludus, que 

remete às brincadeiras e aos jogos (CUNHA, 1997). O termo lúdico significa, portanto, aquilo que 

se refere tanto ao brincar quanto ao jogar.  

Segundo Freire (2001), ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades 

para sua produção ou sua construção. A introdução de jogos lúdicos é propor aprendizagens 

diferenciadas, atraindo assim a atenção do aluno, ajudando na construção do aprendizado, já que 

os jogos motivam e ajudam a desenvolver habilidades cognitivas importantes para o processo de 

aprendizagem. 

Há muito tempo o professor, em seu dia a dia, aprende a lidar com a falta de motivação, 

interesse, atenção, concentração e até mesmo de compreensão que acabam por impedir que o 

conteúdo aplicado seja apropriado (FIALHO, 2010). Pensando nisso propomos o jogo Mundo 

Químico, esse deverá ser aplicado no 3º ano do ensino médio, possibilitando ao aluno resgatar 

assuntos que foram abordados nos anos anteriores, como química-geral e físico-química. 

O professor busca envolver e inovar, tornando as aulas de Química mais atraentes e 

próximas da realidade do aluno. A atividade lúdica propicia o meio para que o aluno induza o seu 

raciocínio, a reflexão e consequentemente a construção do seu conhecimento. Nessa perspectiva, 

o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um

empréstimo da ação lúdica para a aquisição de informações (KISHIMOTO, 1996).

A dificuldade que muitos alunos da rede pública de ensino sentem ao chegar ao final do 

ensino médio, sobre os conteúdos químicos vêm da grande dificuldade de abstração em 

determinados conteúdos como, estrutura atômica, cinética, matéria e suas transformações entre 

tantos outros. Por outro lado, tornar esse abstrato em algo concreto para o entendimento dos 

estudantes é uma jornada árdua. 

O objetivo deste trabalho é resgatar alguns assuntos que são tratados desde a 1ª série a 3ª 

série do ensino médio, além de possibilitar o aluno desenvolver o raciocínio, testar seus 

conhecimentos, analisar resultados, chegando às suas próprias conclusões de forma lúdica e 
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autônoma, mesclando simulações e jogos num enriquecimento ímpar do processo de 

ensino/aprendizagem. 

2 METODOLOGIA 

2.1 REGRAS DO JOGO 

Participantes: 2 a 5. 

A – Material 

Caixa com perguntas, com conhecimentos específico de cada nível. 

Pinos (um para cada participante) 

Dados (um para cada jogador) 

Uma roleta indicadora do nível das perguntas. 

B – Nome do Jogo 

Mundo químico 

C – Estrutura das questões  

Serão 36 questões subdivididas em 3 níveis. 

Nível 1 – Química Geral (cor verde) 

Nível 2 – Físico-Química (cor amarela) 

Nível 3 – Química Orgânica (cor vermelho) 

D – Categorias das Questões 

 A seguir o quadro com as divisões de níveis e suas respectivas categorias de conteúdos e a 

quantidade de questões, assim como a quantidade de questões. 

Níveis das Questões Quantidades de Questões 

 Nível 1 - Química Geral 12 
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 Nível 2 - Físico-Química 12 

Nível 3 - Química Orgânica 12 

Quadro 1: Quantidade e níveis das questões. 

E – Especificações de Categorias 

a. Conhecimento específico: são questões de química geral, físico-química e química

orgânica. Os acertos de cada questionamento proporcionam conhecimento adquirido,

e pontuação que levará o aluno a ganhar o jogo. .

b. Coringas (representado por um cientista): são citações da boa influência química na

sociedade e suas contribuições e avanços. Chegar nessa casa significa avançar no jogo,

tantas casas que estivem indicadas no tabuleiro.

c. Bombas: será situação de um químico nas quando pinos caírem nessa casa receberá a

penalidade de voltar casas.

F – Objetivo do jogo  

Aprender conhecimentos químicos brincando. 

G – Modo de Jogar 

1. Os jogadores lançam seus dados para definir a ordem de participação dos

jogadores. Será o primeiro a jogar aquele que tiver maior número, e o último será o

menor número.

2. Feito isso. Cada jogar lança seu dado, e se posiciona na casa que o número do dado

indicar.

3. Vai até a roleta, gira. A cor que sair indicará o nível das perguntas (nível 1 – química

geral; nível 2: físico-química; nível 3: química orgânica).

4. Acertando a questão permanece na casa. Porém, ao errar voltará uma casa.

5. Vence quem chegar primeiro com o maior número de respostas corretas.

2.1.1 O Jogo e a Química 

  Torna-se para o aluno um verdadeiro quebra-cabeça conseguir entender e absorver todo 

esse emaranhado químico. E sabendo que jogos lúdicos sempre fazem sucesso em sala, pensamos 
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no Mundo Químico, a fim de treinar a mente dos alunos para de forma descontraída possibilitar 

ao aluno aprender brincando. 

A utilização de um jogo didático de química com a finalidade de proporcionar o 

conhecimento amplo das representações utilizadas em química parece ser bem promissora, 

especialmente quando se deseja desenvolver no estudante a capacidade de entender os conceitos 

químicos e aplicá-los em contextos específicos (Cunha, 2012). 

O jogo foi estruturado em três níveis. O nível 1 trabalha questões de química geral, o nível 2 traz 

questionamentos de físico-química, já o nível 3 apresenta a química orgânica. Com proposições 

simples, mas por muitas vezes esquecida pelos alunos. A fim de desenvolver as competências e 

habilidades necessárias para que o estudante possa compreender e utilizar de maneira satisfatória 

os conceitos químicos elencamos os seguintes conteúdos por níveis que selecionamos para treinar 

no alunado na tabela 1. 

Tabela 1: Conteúdos abordados por cada nível. 

H – Cartas com as perguntas do Jogo. 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Matéria e suas 

transformações 
Propriedade 

coligativas 

Hidrocarbonetos 

Densidade 
Reações químicas 

Substâncias 

orgânicas 

Mudanças de fase Transformação 

química 

O carbono e seus 

compostos 

Separação de 

Misturas 

Termoquímica Funções orgânicas 

Substâncias 

simples e composta 

Cinética Isomeria 

Equações iônicas Equilíbrio químico Polímeros naturais 

e artificiais 

Estrutura atômica 
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Figura 1: Modelo das cartas perguntas. 

I – O Jogo. 

Figura 2: Tabuleiro do jogo. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este jogo foi planejado para ser aplicado por qualquer professor de Química, tendo como 

finalidade tornar o processo de ensino aprendizagem mais agradável, dinâmico e eficiente. 

Segundo Benedetti Filho, et al (2009) a utilização de atividades lúdicas pode contribuir para 

o despertar dessa motivação, favorecendo o interesse pelo aprendizado de novos conhecimentos.

Propomos o jogo Mundo Químico, para facilitar a aprendizagem na disciplina, 
possibilitando ao aluno novo método de conhecimento, pois muitos estudantes da rede pública de 
ensino sentem dificuldades ao estudar certos conteúdos químicos. A abordagem do jogo em sala 
vem não apenas como mero introdutor de um conteúdo, mas sim rever o quanto os alunos 
compreenderam sobre os assuntos proposto em sala pelo o professor. Assim, o professor pode 
avaliar o avanço do conhecimento adquirido pelos seus alunos ao decorrer das séries. 
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RESUMO 

 

A disciplina de química não é fácil de ser 
compreendida entre os alunos. Despertar o interesse 
e a curiosidade dos alunos em relação à química 
requer, do professor, muitas pesquisas e criatividade. 
A própria disciplina de química por si só já apresenta 
dificuldades, começando pela necessidade de fazer 
relações, inferências e também de se recorrer a 
modelos muito teóricos, que muitas vezes parecem 

desinteressantes, o que acaba por desmotivar e 
levando assim o aluno a abandonar as atividades 
referentes a disciplina. O presente trabalho, tem 
como intuito discutir sobre a importância das aulas 
práticas na construção do conhecimento de química, 
e também como instrumento de motivação desses 
alunos.

  

PALAVRAS-CHAVE: química, aprendizagem, motivação, aulas práticas. 

 

THE IMPORTANCE OF PRACTICAL CLASSES AS MOTIVATION FORM AND 
LEARNING IN CHEMISTRY DISCIPLINE 

ABSTRACT 
 
The chemistry discipline is not easy to understand 
among students. Arouse the interest and curiosity of 
students in relation to chemical requires, teacher, 
much research and creativity. The self-discipline of 
chemistry in itself presents difficulties, starting with 
the need to make relationships, inferences and also 
to resort to very theoretical models, which often 

seem uninteresting, which ultimately discourage and 
so leading the student to abandon activities related 
discipline. This work has the intention to discuss the 
importance of practical classes in the construction of 
chemical knowledge, as well as motivation of these 
students instrument. 

 
 
 

KEY-WORDS: chemistry, learning , motivation, practical classes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de química não é fácil de ser compreendida entre os alunos. Despertar o 

interesse e a curiosidade dos alunos em relação à química requer, do professor, muitas pesquisas 

e criatividade. 

Com o avanço da tecnologia e as descobertas alcançadas nas diversas áreas cientificas por 

meio da química, é cada vez mais primordial o incentivo e o investimento nas escolas públicas.  A 

capacitação dos professores e a construção de laboratórios didáticos são de grande relevância 

para uma melhor explanação dos conteúdos ministrados em sala de aula, e assim despertar no 

aluno o interesse nessa área cientifica, além de facilitar o aprendizado. As aulas experimentais é 

um recurso muito aceito tanto pela grande maioria dos professores, que conseguem reproduzir os 

fenômenos químicos, quanto para os alunos que podem similar a teoria aprendida em sala de aula 

com a prática através dos experimentos realizados nos laboratórios. Para Piconez (2003), a 

maioria das pessoas aprende melhor de maneira experimental, quando envolve participação 

pessoal, física, mental e emocional em atividades e oportunidades para descoberta e realização 

pessoal.  

Sabe-se que uns dos maiores desafios ao que se refere a disciplina de química nas escolas 

públicas é que além da falta de professores na área, e pouca capacitação dos já existentes a 

disciplina de química, assim como física e matemática, por exemplo, não é as das mais queridas 

entre os alunos, já que estas, exigem dos alunos um esforço maior para sua compreensão, desta 

maneira a maioria dos alunos perdem o interesse e consequentemente ficam desestimulados ao 

realizar as atividades relacionadas a química. 

A maneira como os conteúdos químicos são abordados nas escolas contribui bastante para a falta 

de interesse de alunos, já que os conceitos são apresentados de forma puramente teórica e, portanto, 

entediante para a maioria deles (WANDERLEY, K, A et al). Daí percebe-se a importância de desenvolver 

recursos que torne a disciplina de química mais interessante para os alunos. 

Diante dessa realidade na área de química, é de suma importância que se desenvolva 

recursos para estimular no ensino básico de educação o aprendizado e interesse nessa disciplina. 

O presente trabalho, tem como intuito discutir sobre a importância das aulas práticas na 

construção do conhecimento de química, e também como instrumento de motivação desses 

alunos. Sendo assim, a pesquisa foi realizada com os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola 

Estadual Monsenhor Honório (EEMH), da cidade de Pendências/RN. Por meio de um questionário 

simples com questões relacionadas ao tema, os resultados dessa pesquisa foram utilizados como 

base nesse trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Muitos autores abordam em seus trabalhos a importância do uso de aulas experimentais 

afim de promover um maior aprendizado no aluno em relação as aulas de química.  

Quanto mais integrada a teoria e a prática, mais sólida se torna a aprendizagem de 

química, ela cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, contribuindo para a construção do 

conhecimento químico, não de forma linear, mas transversal, ou seja, não apenas trabalha a 

química no cumprimento da sua sequência de conteúdo, mas interage o conteúdo com o mundo 

vivencial dos alunos de forma diversificada, associada a experimentação do dia-a-dia, 

aproveitando suas argumentações e indagações. (RUSSEL, 1994). 

A disciplina de química oferece muitas dificuldades aos alunos, dentre elas a complexidade 

dos conteúdos, que por muitas vezes os estudantes por se sentirem incapazes de realizar as 

atividades competentes a disciplina acabam perdendo o interesse, e consequentemente passam a 

abandoná-las. 

A disciplina de Química oferece uma série de dificuldades ao estudante, começando pela 

necessidade de fazer relações, inferências e também de se recorrer a modelos muito teóricos, que 

muitas vezes parecem desinteressantes para o aluno, que não vendo interesse e relação com seu 

cotidiano, acabam por abandoná-los.(LIMA, 2009) 

Portanto, para que o aprendizado de química seja eficaz é crucial que se haja um estimulo 

para que esse aluno se sinta interessado em aprender e a desenvolver atividades relacionadas a 

essa ciência.  

Um aluno motivado apresenta entusiasmo na execução de tarefas e orgulho dos resultados 

que obtém, podendo em alguns casos superar previsões baseadas em suas habilidades ou 

conhecimentos prévios (GUIMARÃES, 2004). 

A motivação pode ser intrínseca ou extrínseca, a primeira está relacionada com a própria 

atividade em si, a execução da própria atividade por si só já produz motivação. O envolvimento 

ocorre pelo fato dela ser interessante e de alguma forma geradora de satisfação. Segundo Knuppe 

(2006), a atividade possui um fim em si mesma e não corresponde a um meio para outras metas. A 

motivação extrínseca está relacionada com alguma forma de beneficio exterior. O que produz 

motivação tem a ver com uma ação, uma meta, ou um propósito diferente da própria atividade, e, 

portanto externo a ela(SANTOS, 2008). 

Ainda para Guimarães (2004), para promover um aumento na motivação intrínseca, além 

do sentimento de competência é necessário que se tenha uma percepção de autonomia, ou seja, 

os estudantes devem ser capazes de se sentirem responsáveis pelo próprio desempenho 

competente.  

Desta maneira, os experimentos aproximam o aluno da química fazendo com que ele seja 

capaz de analisar o lhe que foi repassado pela teoria, possibilitando a vivência necessária para a 

assimilação, além de despertar o interesse do aprendiz pelo estudo da Química. 
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3 METODOLOGIA 

Os resultados da pesquisa foram adquiridos por meio de um questionário simples, 

contendo perguntas pertinentes ao tema. No total foram feitas 6 perguntas objetivas com duas 

opções de respostas: sim ou não. O questionário foi apresentado a 24 alunos do 3º ano do ensino 

médio da Escola Estadual Monsenhor Honório (EEMH), da cidade de Pendências/RN. O 

questionário continha 6 questões com mostra o modelo abaixo: 

Questionário 

1. Você tem aulas de química com frequência? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

2. Você tem laboratório de química ou ciências? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

3. Você tem aulas de laboratório com frequência? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

4. Você sempre teve aulas de laboratório? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

5. Você passou a ter algum interesse a química após as aulas de laboratório? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

6. Você apende melhor com a junção: teoria e prática? 

SIM(  )  NÃO(  ) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos foram classificados em um único momento: a ida a escola para 

aplicação dos questionários com os alunos, onde os dados foram colhidos. A EEMH apresenta 

aulas frequentes de química conforme as respostas dos alunos. A escola também apresenta um 

laboratório de ciências bem equipado e funcional construído e utilizado a pouco mais de dois 

anos. Os efeitos trazidos pela implementação do laboratório foram inúmeros, dentre eles o 

melhor aprendizado e a motivação entre os alunos na área de química. Os resultados obtidos 

podem ser observados no gráfico abaixo: 
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Figura 1: Percentual das respostas dos alunos 

 

Ao que se pode observar dos resultados, a EEMH apresenta 100% de frequência de aulas 

de química e de utilização do laboratório de ciências, realidade nova para todos os alunos dessa 

turma já que 100% dos alunos nunca tiveram aulas de laboratório antes em sua vida escolar, como 

mostra a Questão 4, no gráfico acima.  De acordo com a Questão 5, cerca de 63,5% dos alunos 

após as aulas de laboratório passaram a ter afinidade com a disciplina de química, o que é muito 

importante já que todos aprendem melhor, quando se há interesse. A Questão 6, revela que 100% 

dos alunos aprendem melhor de forma experimental, quando há junção entre a teoria e a prática. 

5 CONCLUSÃO 

Conclui-se, por tanto, que a o uso de aulas práticas é de suma importância para o ensino da 

disciplina de química, já que a mesma possui em seus conteúdos a necessidade de fazer relações, 

inferências e também de se recorrer a modelos muito teóricos, o que acaba causando o 

desinteresse. Sendo assim a teoria atrelada a química, oferece ao aluno uma maior chance de 

entender os conteúdos de forma mais abrangente. A pesquisa também revela, que as aulas 

práticas acabam por aproximar mais o aluno a disciplina de química, servindo assim como 

estimulo e motivação ao que se refere a realização das atividades pertinentes a disciplina de 

química. 
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ABSTRACT 
This study treat yourself to a wide literature on the 
subject of media in education, making a synthesis of 
its historical process and pointing their relevance in the 
context of initial teacher training. We sought to 
evaluate its use as a teaching resource, and possible 
direct and indirect contributions in the process of 
teaching and learning, seeing the context of initial 
teacher training. Works were studied concerning the 
subject (Media in Education) in scientific papers 
found on the internet site. Which they were made 
analysis and reflections generating theoretical 
background on the subject. Thus it found that the 
process of communication has always been linked to 

education, and with the advanced technology and 
media development, such means are present  in all 
institutions, and the school is no different. Given this 
current scenario are outlined school challenges on this 
subject in an attempt to answer as it can help ensure 
that children and young people to become creative 
and critical users of these tools, incorporating the 
means to methodological resources that promote 
learning. Allowing the school to build individual 
thinking about the media, and not just mere recipients 
of passive information, so those can take ownership, 
analyze and reconstruct through active and creative 
interaction with the media. 
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RESUMO 
O presente estudo tratar-se de uma ampla pesquisa 
bibliográfica sobre a temática das mídias na 
educação, fazendo uma síntese de seu processo 
histórico e apontando sua relevância no contexto 
da formação inicial docente. Buscou-se avaliar sua 
utilização como recurso didático, e possíveis 
contribuições diretas e indiretas no processo de 
ensino e aprendizagem, vislumbrando o contexto da 
formação inicial docente. Foram estudados trabalhos 
referentes à temática (Mídias na Educação), em 
artigos científicos encontrado em site da internet. Ao 
qual foram feitas análise e reflexões gerando 
embasamento teórico sobre a temática. Assim foi 
possível verificar que o processo da comunicação 
sempre esteve atrelado ao da educação,

e com o avançado desenvolvimento tecnológico e 
midiático, esses meios estão presentes em todas as 
instituições, e com a escola não é diferente. Diante 
desse cenário atual, se delineiam os desafios da 
escola sobre esse tema na tentativa de responder 
como ela poderá contribuir para que crianças e jovens 
se tornem usuários criativos e críticos dessas 
ferramentas, incorporando os meios aos recursos 
metodológicos que propiciam a aprendizagem. 
Possibilitando a escola a construção de individuo 
pensante sobre os meios, e não apenas meros 
receptadores passivos das informações, assim esses 
poderá se apropriar, analisar e reconstruir através de 
interação ativa e criativa com as mídias.

ABSTRACT 
This study treat yourself to a wide literature on the 
subject of media in education, making a synthesis of 
its historical process and pointing their relevance in the 
context of initial teacher training. We sought to 
evaluate its use as a teaching resource, and possible 
direct and indirect contributions in the process of 
teaching and learning, seeing the context of initial 
teacher training. Works were studied concerning the 
subject (Media in Education) in scientific papers 
found on the internet site. Which they were made 
analysis and reflections generating theoretical 
background on the subject. Thus it found that the 
process of communication has always been linked to 

education, and with the advanced technology and 
media development, such means are present  in all 
institutions, and the school is no different. Given this 
current scenario are outlined school challenges on this 
subject in an attempt to answer as it can help ensure 
that children and young people to become creative 
and critical users of these tools, incorporating the 
means to methodological resources that promote 
learning. Allowing the school to build individual 
thinking about the media, and not just mere recipients 
of passive information, so those can take ownership, 
analyze and reconstruct through active and creative 
interaction with the media. 
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1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje que presenciamos o avançado desenvolvimento tecnológico e das mídias no 

planeta e a nossa volta, a cada ano somos bombardeado com novos recursos e ferramentas que 

trazem transformações tecnológicas, mudando nossos modos de vida, e assim são formadas novas 

culturas, novas formas de interações entre povos. Vivenciamos assim atualmente a chamada 

sociedade da informação, gerada do processo de globalização um dos frutos do sistema 

capitalista. 

 Essas ferramentas invadem nossos mundos de forma sedutora e impactante, e por mais 

tradicionais os universos, não suporta o assedio e vantagens que são oferecidas nesse novo 

mundo chamado tecnologia da informação. Através dessas ferramentas podemos interligar-se 

com todo mundo, informações são trocadas em tempo real, facilitando o acesso aos 

acontecimentos em todo o planeta. 

Nesse contexto o ambiente escolar não esta imune aos processos sócio-culturais que 

ocorrem fora de seus muros, assim todas as transformações culturais e sociais chegam à cena 

escolar, por diferentes vias, logo é preciso conhecer todos os meios e suas linguagem, fazer uma 

filtragem dos variados recursos, e assim planejar de forma racional a utilização dessas 

ferramentas, de forma que possam contribuir na prática docente. 

 Que através de um processo de reconstrução, promover o despertar do pensamento 

critico dos educando, para formação de um indivíduo que possa compreender melhor seu 

significado dentro da nossa sociedade, para ajudar na sua democratização, onde cada pessoa 

possa exercer integralmente a sua cidadania. (MORAN, 2008) 

Assim é preciso adaptar a escolar ao novo contexto social a que está inserida, tornando-a 

mais viva, e situar os profissionais da educação sobre o novo papel que deverá exercer na sala de 

aula. No entanto não se trata de opor os meios de comunicação às técnicas convencionais de 

educação, mas de integrá-los, de aproximá-los para que a educação seja um processo completo, 

rico, estimulante. (MORAN, 2008) Aproximando a prática pedagógica do contexto social dos 

discentes, através do uso de diferentes meios e linguagens utilizadas pelo homem 

contemporâneo.   

 Logo, diante desse novo cenário social e consequentemente educacional, este estudo 

buscou levantar um referencial teórico das publicações acerca da temática das mídias, bem como, 

da sua utilização como ferramenta didática para a prática docente, buscando assim aproximar-se 

através da leitura e reflexões do universo das mídias e a educação, e assim despertar uma visão 

critica sobre essa temática, como forma de análise e projeções das possibilidades de utilização das 

mídias no processo pedagógico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 As mídias educacionais em um breve contexto histórico. 

“Ao falarmos propriamente sobre mídia, faz-se necessário reportar-se à sua complexidade, 

ao situá-la como produto que se desenvolveu a partir dos anos de 1940, no contexto da ordem 

industrial.” (DORIGONI E SILVA, [200-]) 

Atualmente é impossível negar o poder que as tecnologias exercem, nos mais diferentes 

setores da sociedade. Assim como, ao longo dos tempos, o pensamento criativo humano gerou 

novas ferramentas tecnológicas, essas consequentemente acabaram modificando as relações 

entre as pessoas que as utilizam, ou seja, mudança na forma de comunicação e socialização entre 

as pessoas.  

Para Sá e Moraes ([200-]), a impressora tipográfica de Gutemberg, inventada no século XV, 

pode ser considerada a primeira tecnologia moderna de massa. Pois a partir dessa invenção iria 

promover mudança na forma de comunicação. As mesmas autoras afirmam que:  

“Essa invenção possibilitou o surgimento de jornais e de livros impressos, muito mais 
baratos do que os pergaminhos e os livros manuscritos. O livro proporcionaria a 
educação sua entrada na modernidade, pois seria o primeiro recurso, ou a tecnologia 
de ensino a distância.” (SÀ E MORAES, *200-] p. 5) 

Segundo Dorigoni e Silva ([200-]), Desde a década de 1950, “Já havia preocupações no 

sentido de que os meios de comunicação constituíam uma escola paralela onde as crianças e os 

adultos estariam encantados e atraídos em conhecer conteúdos diferentes da escola 

convencional.” (DORIGONI E SILVA, *200-] p.4) 

No entanto segundo as mesmas autoras, a educação para as mídias como perspectivas de 

um novo campo de saber e de intervenção vem se desenvolvendo desde os anos de 1970 no 

mundo inteiro com o objetivo de formar usuários ativos, criativos, críticos de todas as tecnologias 

de informação e comunicação. (DORIGONI E SILVA, [200-] p.1) 

No Brasil uma das primeiras mídias a ser usada foi à música, teatro e desenhos pelos 

padres jesuítas para catequiza os índio. Segundo Maciel e Lago (2012), o principal percurso da 

inserção dessas mídias aqui no Brasil foi o padre Manuel de Nóbrega, que modificou o método de 

ensino, trazido de Portugal, para um método que fosse mais benéfico na catequização dos índios. 

Ele observou que estes ficavam sensibilizados e mostravam grande interesse nestas atividades, e 

ficavam impressionados com os aparatos das cerimônias religiosas. Maciel e Lago (2012, p.6), 

ainda concluir que “o conhecimento da língua indígena foi outra tecnologia preponderante para a 

conversão dos gentios, pois nada mais significativo do que alguém fala e outro entender”. 
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No período imperial uma característica importante foi que o governo, preocupou-se em 

criar as escolas para os cegos e surdos, organizando alguns Institutos para este atendimento. Silva 

(2005). Com isso novas formas de mídias foram inseridas na educação. Como a criações de 

ferramentas metodologias especificas que enfatizasse a audição, tato e o aperfeiçoamento dos 

professores no uso de libras, para atender a esse novo publico.  

Os impactos sociais causado pelas penetrações das chamadas novas mídias nos últimos 

anos ocasionaram e vêm ocasionando intensas transformações no processo de ensino e 

aprendizagem. Nas concepções de Dorigoni e Silva. [200-]. Ao longo do século XX, especialmente 

entre os anos de 1940 e 1970, o telefone, o cinema, o rádio, as revistas e a televisão constituíam-

se em um sistema, que foram as bases para o surgimento de avanços tecnológicos atuais como: 

telefones celulares, TV interativa e a Internet. 

Embora alguns professores se sintam inseguros e despreparados, muitos educadores já 

perceberam o potencial dessas ferramentas e o convívio que a maioria dos alunos tem com essas 

novas tecnologias e procuram levar novidades para a sala de aula, seja com uma atividade prática 

com uso da TV, computador e até mesmo com o celular. 

Sá e Moraes ([200-]), concluir que: 

“O desenvolvimento e o aprimoramento das mídias disseminaram o processo 
comunicativo e a conexão entre os povos. As mídias obtêm participação efetiva na 
educação. Sua penetrabilidade no processo educativo torna-se, pois, um 
acontecimento marcante e irreversível.” (SÀ E MORAES, *200-], p. 7) 

Essas novas formas de comunicação trazem novas maneiras de conhecer o mundo, 

representar e transmitir o conhecimento, através da linguagem. Todo esse conhecimento fica à 

espera de ser acessado, capturado, utilizado e reutilizado. Basta o professo saber utiliza e 

programa para que essas novas mídias possam favorece na formação de seres críticos dentro e 

fora da escola. (SÁ e MORAES, [200-]) 

Porém desde já, é preciso salientar que para aplicação dessa forma de 

ensino/aprendizagem abordando a mídia, é necessário evitar o deslumbramento, assumir a 

criticidade, abandonar práticas meramente instrumentais, excluir a visão apocalíptica que 

favorece o conformismo e não a reflexão. (DORIGONI E SILVA, 200- p.3) 
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3. METODOLOGIA

Para realização do presente estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito 

da temática trabalhada, em site de busca na internet, seguindo os pressupostos metodológicos 

qualitativos, descritivos, de caráter exploratório. Ao qual, se procurou estudo com enfoque na 

utilização e reflexão do uso das variadas mídias na prática educacional. Buscando certificar a 

ocorrência de estudos por pesquisadores, analisando dentro de parâmetros científicos. Logo, foi 

possível a aproximação com o assunto, o que possibilitaram as analise e reflexões sobre a 

utilização das mídias dentro do contexto da educação. Contribuindo assim, este trabalho, como 

fonte de pesquisa para orientar no debate sobre as potencialidades das mídias como ferramentas 

pedagógicas. Destacando a relevância desse debate durante a formação inicial docente, para o 

planejamento e promoção de uma prática docente criativa e diferenciada. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O debate sobre a melhora da escola e sua adaptação aos novos contextos sociais é 

marcante nos dias atuais, e as mídias educacionais são colocadas como ferramenta importante na 

construção desse processo, na busca por uma escola mais adaptada à vida moderna, tornando-a 

mais eficaz. Uma nova forma de ensino exige novas práticas docentes e discentes, diferentes das 

que são encontradas hoje na escola, de forma a trazer, principalmente ao professor, dificuldades 

não usuais. (FAUSTINO E SILVA, 2012) 

Assim esse novo caminho do ensino, deve começa a ser fomentado desde a formação 

inicial dos licenciando para a educação, que devem capacitar-se a apropriação de todos os 

recursos comunicativos e informativos disponíveis, e através de um processo de 

recontextualização, ao ressituar as mídias e seus conteúdos em um contexto próprio, com suas 

finalidades, sentidos e especificidades.   

“Para Caldas (2006) citado por Faustino e Silva (2012), a utilização de mídias na 

formação de professores possibilita a eles uma nova leitura do mundo, na qual podem 

compreender melhor o poder da mídia e o papel ocupado pelos diferentes veículos no 

espaço público. Dessa forma, poderão fazer a leitura crítica da mídia e, 

conseqüentemente, “ensinar os alunos a pensarem, refletirem sobre os conteúdos 

noticiosos e, então, desenvolverem formas autônomas de pensar o mundo.” 

Dessa forma desde o inicio de sua formação inicial os licenciando devem ter contatos com 

as diferentes mídias de forma critica, construindo os alicerceis de um profissional com leitura de 

mundo, e assim possibilitará no futuro uma atuação que permita a construção de discentes 

cidadãos com pensamento crítico. 
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Segundo Alcântara et al. (2007), A universidade como instituição social responsável pela formação 

científica, profissional e moral, está se abrindo progressivamente para a utilização das tecnologias 

da informação e comunicação (ALCÂNTARA, et al. 2007). Os professores universitários não podem 

ignorar que a Sociedade do Conhecimento possibilita o grande encontro entre as linguagens Oral, 

Escrita e Digital (FREIRE citado por ALCÂNTARA, et al. 2007. p.2 ). 

Assim Bévort e Belloni, (2009), “Defende uma ideia e uma prática indispensáveis para que 

a formação de educadores cumpra sua função social:”  

“A ideia de que não pode haver cidadania sem apropriação crítica e criativa, por todos 
os cidadãos, das mídias que o progresso técnico coloca à disposição da sociedade; e a 
prática de integrar estas mídias nos processos educacionais em todos os níveis e 
modalidades, sem o que a educação que oferecemos às novas gerações continuará 
sendo incompleta e anacrônica, em total dissonância com as demandas sociais e 
culturais.” (BÉVORT e BELLONI, 2009 p.1082) 

No entanto essa inserção das mídias no contexto escolar não acontece de forma tranqüila 

e pacífica, trata-se de um movimento de mudança paradigmática que são permeadas por questões 

que exigem um processo de investigação e reflexão aprofundado. (ALCÂNTARA, 2007) 

Nesse contexto por se tratar de uma temática complexa existem várias opiniões divergentes e 

convergentes sobre as mídias educacionais e sua utilização no processo educacional, justamente 

pelas multiplicidades de olhares sobre o assunto.  

Logo, surgir à necessidade de se fazer reflexões sobre a atuação das mídias no contexto 

educacional, buscando evidenciar quais suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem, 

revelando seu papel direto e indireto no processo educacional. 

Nessa perspectiva Moran ([200-]), alerta que não se trata de opor os meios de 

comunicação às técnicas convencionais de educação, mas de integrá-los, de aproximá-los para que 

a educação seja um processo completo, rico, estimulante. (MORAN, [200-] p.2) 

“Assim, os docentes necessitam agir de maneira reflexiva para não adotarem recursos de 

forma acrítica, descontextualizada dos meios e da repercussão social, econômica, política e 

cultural no qual estão inseridos.” (ALCÂNTARA, et al. 2007) 

Porém, desde já é preciso está claro o pressuposto que o processo educacional acontece em 

quatro diferentes espaços, o familiar (Privado), a cultura (espaço social) e aprendizagens práticas 

do fazer (espaço profissional). Sendo assim, observamos que nesses três espaços, sem exceção, 

está presente a comunicação e seus meios (ou mídias).  Por último temos o espaço escolar, como 

espaço legítimo do saber, que fornece a aprendizagem via ensino. (BRAGA e CALAZANS, 2001 

citado por SÁ e MORAIS) 
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Diante desse contexto, estando às mídias presentes em todos os espaços educacionais, e como a 

educação sempre esteve a serviço da sociedade, acompanhando seu desenvolvimento histórico e 

social. A escolar é chamada a formar e socializar os estudantes para uma sociedade midiatizada, 

uma vez que já chegam até ela assim. 

Assim Segundo Sá e Moraes ([200-]): 

“A comunicação, através das mídias, acaba sendo a ação propiciadora do vínculo social, 

ou seja, insere o indivíduo na socialidade, incluindo-o na conversação social. No 

entanto chama atenção para o fato de que não basta estudar os meios em si, mas como 

as pessoas interagem com eles.” (SÁ E MORAES, [200-]) 

Ou seja, é preciso está atento aos resultados que são produzidos na interação dos 

indivíduos com o meio (Mídia), sendo esses resultados frutos do tipo de interação, significação e 

apropriação que os receptores farão dos conteúdos, conforme as múltiplas mediações possíveis. 

(SÁ e MORAES) 

E é nesse contexto que surgir o novo papel do professor em sala de aula, que consiste em 

introduzir os meios no cenário escolar de forma bem planejada e criativa, filtrando aquilo de mais 

relevante que pode estar contribuindo com a construção de aprendizagem significativa, e partir 

daí mediar às interações dos alunos com as mídias, buscando a formação de um olhar critico dos 

discentes para com elas, já que a penetrabilidade das mídias no processo educativo torna-se, pois, 

um acontecimento marcante e irreversível.      

Existem atualmente vários gêneros de mídias disponíveis que podem servir de recursos 

didáticos em sala de aula, como as mídias escritas (Jornais, Revista e Texto de Divulgação), de 

áudio (Músicas, Entrevista e o Rádio), audiovisuais (Televisão, Filmes, Propagandas e Vídeos). 

Sendo também diversificadas as fontes de busca, por essas ferramentas sociais, podemos destacar 

como fonte de fácil acesso a internet, onde podemos encontra diferentes tipos de mídias em seus 

variados gêneros. (FAUSTINO e SILVA, 2012) 

Agora cabe aos futuros profissionais da educação, como também os já atuante nas nossas 

escolas, se apropriar dessas ferramentas como recurso para o desenvolvimento de suas práticas, 

proporcionando uma aprendizagem significativa. Contribuindo para o ensino e aprendizagem seja 

de qual for à área ou conteúdo ministrado, fazendo diferentes articulações entre conhecimentos, 

além de permitir o despertar de percepções integral do processo de informação e comunicação 

veiculadas nas mídias, para assim construir uma visão critica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises e reflexões que permeiam o assunto abordado, ou seja, as mídias e 

educação foram possíveis verificar que ao longo do tempo o processo de comunicação se 

desenvolveu atrelado ao da educação, e diante o avanço tecnológico que se colocou presentes em 

todos os setores da vida social, e na educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse 

avanço se efetiva como processo social atingindo todas as instituições. 

E sabendo que tradicionalmente a sociedade atribuiu às instituições escolares à 

responsabilidade na formação da personalidade do indivíduo tendo em vista a transmissão 

cultural e do conhecimento acumulado historicamente. (DORIGONI E SILVA, [200-]) 

Assim se delineiam os desafios da escola sobre esse tema na tentativa de responder como 

ela poderá contribuir para que crianças e jovens se tornem usuários criativos e críticos dessas 

ferramentas, evitando que se tornem meros consumidores compulsivos de representações novas 

de velhos clichês (BELLONI, 2005, p.8 apud. DORIGONI E SILVA [200-] p.3). 

Logo percebemos os vários desafios e obstáculos que surgir dentro da integração eficiente 

das mídias no processo educacional, pois se trata de uma situação nova, complexa e geradora de 

reflexões divergentes. Porém de grande relevância ao contexto social e educacional atual. 

Assim, é preciso se pensar mecanismos que permita essa integração dos meios a escola de 

forma racional, e o mais importante, que os profissionais da educação, venham a se aprimorar 

frente a esses mecanismos, desde a sua formação inicial, como também através de formação 

continuada.  
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RESUMO 

O presente trabalho desenvolvido na Escola Estadual 
Professora Clara Teteo no município de Macau-RN 
têm como objetivo apresentar as atividades 
desenvolvidas pelo subprojeto de Biologia (PIBID) do 
IFRN Campus Macau no ano de 2015, com o 
propósito de contribuir para a melhoria da 
aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, nas 
ciências biológicas da educação básica pública. No 
universo das atividades, participamos efetivamente 
no Projeto Escolar, intitulado como “Valorização à 
vida”, na qual trabalhamos com alunos do 2° ano B 

com o tema “Protozoários e Algas”, além disso foi 
desenvolvida uma aula sobre o Reino Plantae. No 
projeto tivemos uma grande colaboração dos alunos 
da referida escola, o qual facilitou bastante o nosso 
trabalho, e com isso pode-se perceber o real 
entendimento deles acerca das algas e protozoários. 
Na prova prática realizada sobre as plantas, 
percebemos de acordo com as respostas que muitos 
de fato compreenderam o assunto abordado durante 
as aulas teóricas ministradas pela Professora 
Supervisora. 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID, Biologia, Atividades extras, Projetos Escolares. 

INTERVENTION OF BIOLOGY PIBID / IFRN IN STATE SCHOOL TEACHER CLARA 
TETÉO 

The present work developed at the School State 
Teacher Clara Teteo in the municipal district of 
Macau-RN they have as objective presents the 
activities developed by the subproject of Biology 
(PIBID) of IFRN Campus Macau the year of 2015, with 
the purpose of contributing for the improvement of 
the students' of the Medium Teaching learning, in the 
biological sciences of the public basic education. In 
the universe of the activities, we participated indeed 
in the School Project, entitled as “Valorization to the 
life”, in the which we worked with the 2° year-old 

students B with the theme “Protozoa and Algae”, 
besides a class was developed on Reino Plantae. In 
the project we had a great collaboration of the 
students of the referred school, which facilitated 
plenty our work, and with that it can be noticed 
his/her Real understanding concerning the algae and 
protozoa. In the practical proof accomplished on the 
plants, we noticed in agreement with the answers 
that many in fact understood the subject approached 
during the theoretical classes supplied by Teacher 
Supervisora.

KEY-WORDS: PIBID, Biology, extra activities, School Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a Biologia compreende bem mais que conceitos acerca dos seres vivos, que 

está ligada diretamente a aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. A escola 

como instituição de ensino formadora de conhecimentos, deve buscar com isso, fazer uma relação 

entre a Biologia e o cotidiano de seus alunos. As Universidades que possuem os cursos voltados a 

licenciatura, ficam responsáveis pela formação de professores que busquem trabalhar com a 

interdisciplinaridade, facilitando com isso, o processo de ensino-aprendizagem. Abordar para os 

alunos a importância da biologia, enfatizando os seres vivos e o meio ambiente como parte 

integrante do convívio social e cultural poderá acarretar várias transformações positivas da visão 

biológica diante do contexto social e da preservação do meio ambiente.  

O processo de ensino de biologia deve ser ajustado de maneira como o raciocínio dos 

estudantes se desenvolve, ressaltando o aprendizado ativo por meio do envolvimento em 

atividades de descoberta (KRASILCHIK 2008). Para tornar essa realidade mais presente em nosso 

cotidiano, surge o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que é 

uma oportunidade para os licenciandos ter os primeiros contatos com a prática de sala de aula. O 

PIBID é implantado nas Instituições de Ensino Superior, através de parcerias com a CAPES, e 

considera-se um programa importantíssimo na formação de docentes mais capacitados e 

empenhados em tornar a Biologia uma disciplina na qual os alunos tenham prazer em estudar.  

Mesmo diante das dificuldades encontradas na maioria das escolas públicas, questões 

estruturais e financeiras, os professores devem buscar por novas metodologias que aflorem a 

vontade de estudar dos discentes. No entanto, os docentes interessados em mudar essa realidade 

se encontram com o seguinte questionamento: Como estimular os alunos a estudarem a disciplina 

de Biologia de forma prazerosa? Diante deste pressuposto, o artigo tem como objetivo apresentar 

as atividades desenvolvidas pelo subprojeto de Biologia (PIBID) do IFRN Campus Macau no ano de 

2015, com o propósito de contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos do Ensino 

Médio, nas ciências biológicas da educação básica pública. No universo das atividades foram 

realizadas com alunos do 2° ano “B” do Ensino Médio, turno matutino, intervenções referentes ao 

projeto escolar “Valorização à vida” e aulas sobre o Reino Plantae.  

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Krasilchik (1987, p. 52), afirma que: “para muitos alunos, aprender Ciências é decorar um 

conjunto de normas, fórmulas, descrições de instrumentos, substâncias e enunciados de leis”. 

Como futuras professoras da disciplina de Biologia e diante da realidade que muitas escolas 

enfrentam em busca de materiais que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, percebemos 
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que boa parte dos alunos encontram dificuldades no entendimento desta disciplina, por isso, 

concordamos com a fala do autor. Podemos perceber que ao se tratar a Biologia apenas com 

conteúdos teóricos o rendimento de alunos cai bastante, pois são poucos que se interessam de 

fato pela matéria. Reconhecendo as dificuldades para se ministrar conteúdos de Biologia no 

ensino fundamental e médio, optamos por pensar em uma forma de contribuir para os processos 

de ensino e aprendizagem nestes níveis de ensino. Surge com isso, a ideia de podermos contribuir 

na elaboração de um projeto escolar, onde os bolsistas do PIBID ficaram responsáveis pela 

elaboração de temas e palestras para somar juntamente com outros professores. O PIBID é 

implantado nas Instituições de Ensino Superior, através de parcerias com a CAPES. As instituições 

que recebem este convênio têm como objetivo fazer com que seus alunos (bolsistas) vivam a 

realidade das escolas municipais, estaduais e federais, participando ativamente junto com a 

professora supervisora de cada escola (CAPES, 2015). Isso faz com que haja uma relação mútua 

entre ambos os ambientes, tanto os bolsistas, iniciantes na vida docente, quanto os professores já 

formados são beneficiados com essa realidade. Com todas essas atribuições, fica claro que 

qualquer instituição receberia com grande interesse esse convênio, pois é a partir dele que os 

licenciados irão poder fazer parte do ciclo de ensino, aplicando os conteúdos teóricos com a 

prática em sala de aula. 

 Para (MORALES et al., 2011, p. 01), 

 
É de grande importância a inclusão do licenciado no contexto escolar desde o início da sua 
formação, para que a iniciação à docência ocorra antes mesmo de chegar o estágio. O 
Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), traz essa essência nos 
seus objetivos, oferecendo aos discentes a oportunidade de intensificar e qualificar o 
processo de formação e iniciação à docência através de participação em pesquisas, 
planejamento e execução de metodologias inovadoras, além de ao vivencia o ambiente 
escolar, suas rotinas e dinâmicas em Relato de Experiência atividades de monitoria ou 
ligadas a espaços como biblioteca e laboratórios, o graduando estará mais capacitado para 
desempenhar suas funções de educador. Sem esquecer que o projeto ressalta também a 
importância deste para formação continuada dos professores das escolas envolvidas. 
 

O PIBID é um programa importantíssimo na formação de futuros professores, com ele os 

licenciandos podem conviver com diversos alunos e professores formados, nos quais contribuem 

de forma significativa em sua formação docente, atuando de forma ativa na Escola, tivemos a 

oportunidade de elaborar juntamente com os alunos um projeto escolar. 

O Projeto intitulado como “Valorização à vida” onde todos os professores das mais diversas 

disciplinas deveriam montar palestras e oficinas de acordo com suas matérias.  Nas palavras de 

Moço (2011), “Um bom projeto é aquele que indica intenções claras de ensino e permite novas 

aprendizagens relacionadas a todas as disciplinas envolvidas”. O trabalho com projetos envolve 

uma série de ações para se chegar a uma meta, o que exige tempo e dedicação. Num projeto 
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espera-se que o aluno desenvolva as habilidades como elaborar, refletir, selecionar, ampliar, 

melhorar a prática da escrita e da leitura, revisar, registrar, pesquisar, argumentar, saber respeitar 

a opinião dos colegas, trabalhar de forma cooperativa, desenvolver a autonomia e a 

responsabilidade. Já o professor deve agir como mediador, auxiliar, criar situações desafiadoras, 

intervir quando necessário e essas habilidades são desenvolvidas no andamento do projeto.  

Segundo Hernandez (1998), o tema do projeto pode surgir com base nas ações e atitudes 

apresentadas pelos alunos e o professor, atento às manifestações dos alunos, conseguirá 

identificar o problema e sugerir um projeto. O aluno deve interagir com o projeto, estar por 

dentro de todo o assunto e se sentir livre para opinar, desenvolver, planejar, se posicionar diante 

dele, favorecendo o desenvolvimento da autonomia.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e 
participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, 
organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar de gestão de ações 
coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos etc. (BRASIL, 2001, p. 94).  

É de extrema importância que o professor crie situações para que o aluno possa trabalhar 

de forma independente, construindo sua aprendizagem de maneira significativa. 

Além disso, sabendo da necessidade de implantar novas metodologias, como aulas 

práticas, jogos didáticos, aulas que consigam manter o aluno atento e interessado. As aulas 

práticas têm como função despertar e manter o interesse dos alunos pela ciência, envolvendo os 

mesmos em investigações científicas para que eles possam desenvolver habilidades de resolver 

problemas do contexto científicos (HOFSTEIN & LUNETTA, 1982).  O ensino por meio de 

experiências práticas originou-se nas universidades como objetivo de promover um estímulo para 

a formação de novos cientistas (GALIAZZI, 2001). A formação com bases em um caráter científica 

está diretamente ligada a maneira de como se constrói o conhecimento (FUMAGALLI, 1993).  

Para Cunha (1988), "O estímulo aos processos criativos, a manutenção do prazer na 

atividade e o cultivo ao autoconceito positivo são princípios fundamentais no processo 

educacional”. As aulas expositivas, práticas e os jogos, são metodologias que facilitam o processo 

de ensino-aprendizagem e fazem com que a Biologia se torne menos “decoreba”, pois muitos 

alunos ainda possuem esse entendimento sobre a disciplina e cabe a nós, futuros professores, 

tentarmos mudar essa realidade com a prática docente.  

3  METODOLOGIA 
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Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a importância do PIBID e a 

relevância que os projetos de ciências e as aulas expositivas e práticas têm para o ensino de 

biologia na formação de alunos mais participativos. Os procedimentos metodológicos adotados 

por este trabalho constituem-se de descrição e análise de atividades realizadas pelo PIBID-

Biologia/IFRN – campus Macau durante a permanência como bolsistas PIBID na Escola Estadual 

Professora Clara Tetéo no ano de 2015, na qual foram realizadas intervenções ao Projeto Escolar, 

intitulado por “Valorização à vida”, onde as bolsistas assumiram a responsabilidade em preparar 

uma palestra e oficinas juntamente com os alunos. As oficinas tiveram como título “Algas e 

protozoários” assuntos estudados durante o bimestre em questão, foram realizadas coletas de 

macroalgas na praia de Camapum, localizada na cidade de Macau, logo após foi realizada a 

limpeza e identificação desses organismos, para que os alunos pudessem expô-los ao público local.  

Além disso, com a ajuda da Professora Supervisora, aplicamos uma prova prática, tratando 

sobre o Reino Plantae, a aula se deu da seguinte maneira: a sala foi dividida em grupos de 7 

componentes, e foram expostos cartazes contendo questões acerca do conteúdo, onde cada 

grupo teria 15 minutos para a elaboração das respostas, na atividade continham questões 

referentes a: estrutura da flor, frutos verdadeiros e falsos, ordem evolutiva das plantas, 

monocotiledôneas e dicotiledôneas. Com essa atividade, podemos avaliar os conhecimentos dos 

alunos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com as intervenções realizadas pelas bolsistas PIBID do Subprojeto 

Biologia/IFRN, pode-se perceber a interação e envolvimento dos alunos. Sabendo-se que a 

biologia é uma disciplina de difícil entendimento, devido aos seus nomes científicos que são 

complicados, além de ser abstrata, onde um determinado processo biológico, fica difícil de ser 

interpretado de forma apenas oratória, com isso, é preciso que os futuros docentes estejam 

empenhados em tornar a biologia uma disciplina mais atrativa, fazendo com que os seus alunos 

tenham prazer em desvendá-la. Fica claro a importância que os bolsistas do PIBID têm na 

facilitação do processo de ensino-aprendizagem, visto que somos responsáveis pela elaboração de 

aulas práticas, onde estas sejam dinâmicas e busquem a participação efetiva dos alunos. Como 

primeira proposta, fornecemos suporte ao projeto escolar, intitulado por “valorização à vida”, 

onde solicitamos a presença de alunos da sala onde atuávamos, estes foram extremamente ativos, 

realizando juntamente conosco a coleta de macroalgas (Figura 1), para podermos expor no projeto 

em questão, os alunos compreenderam as diversas aplicações das algas em nosso dia-a-dia, além 

de terem estudado afundo o conteúdo para poder apresentar a comunidade local.  
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Figura 1: Separação, limpeza e identificação de macroalgas 

As oficinas sobre “Algas e Protozoários” foram bastante proveitosas para os alunos 

responsáveis pela aplicação destas. No momento de preparação do conteúdo que seria exposto, 

os discentes se mostraram bastante empenhados em conseguir os objetivos propostos, como 

podemos observar na figura 2. Além disso, conseguiram aplicar os conhecimentos obtidos 

durantes as aulas teóricas, no momento da apresentação. Se mostraram extremamente seguros, 

recebendo elogios de todo o corpo escolar, na figura 3 podemos observar os alunos juntamente 

com nós bolsistas de iniciação à docência.  

Figura 2: Preparação do conteúdo teórico das oficinas 
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Figura 3: Alunos do 2° ano “B” e bolsistas do PIBID 

 

 Além do projeto, aplicamos uma prova prática juntamente com a Professora Supervisora, 

acerca do conteúdo “Reino Plantae”. Podemos comprovar a partir dessa atividade que o conteúdo 

de botânica precisa ser bem construído, pois os alunos mostraram ter dificuldades no 

entendimento desse conteúdo. Porém, a aula contou com a participação de todos e mesmo alguns 

não sabendo determinadas questões, eles se empenharam para realizar a atividade na qual valeria 

como nota e revisão para a prova teórica. A disputa sempre faz com que o aluno mostre mais 

interessa a determinado assunto e isso foi bem visível. Na figura 4 podemos observar um grupo 

realizando a atividade proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Grupo 1 no momento da atividade 

 

Percebe-se que quando tratamos a Biologia com novas metodologias que fujam do quadro 

branco, fazemos com que os alunos participem mais ativamente e se mostrem interessados em 

aprender determinado conteúdo, como nós bolsistas ficamos responsáveis pela a elaboração 
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dessas aulas mais dinâmicas, temos o prazer de tentar mudar a realidade em que se encontra a 

disciplina de Biologia da Escola Clara Tetéo, podemos perceber com base em nossas vivências que 

os alunos são bem mais dispostos e empenhados quando fazemos uso de métodos que instiguem 

a participação destes.  

5 CONCLUSÃO 

Diante do que foi estudado sobre a importância que as aulas práticas têm para o ensino de 

biologia, percebemos que ao fazer uso dessa metodologia facilitamos a construção do 

conhecimento dos alunos, pois como a biologia é tida como uma disciplina de difícil 

entendimento, devido os seus nomes científicos e por ser tão abstrata, precisamos trabalhar com 

o simples e fazer com que os alunos criem interesse pela disciplina.

Com tudo isso, foi perceptível a importância destas aulas, bem como das observações 

feitas a partir da aula da professora supervisora. Tudo isso, contribuiu de maneira significativa 

para o nosso processo de formação docente, pois, sabemos que os alunos se interessam muito 

mais quando tratamos da biologia com a utilização de métodos que façam com que eles se 

aproximem de determinado processo biológico.  Fica mais do que claro que o PIBID tem grande 

contribuição na formação de professores que se preocupam com o real sentido da aprendizagem, 

através desta bolsa conseguimos realizar as mais diversas atividades na escola atuante 
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RESUMO 

Neste artigo é apresentado um Estudo de Caso acerca 
da implantação do Building Information Modeling 

(BIM), em um curso técnico de nível médio. A 
experiência ocorre no curso de ‘Edificações’ do IFRN. 
A discussão se inicia com algumas iniciativas de BIM no 
meio acadêmico, assim como por algumas tendências 

para o ensino em turmas de adolescentes, uma faixa 
etária denominada hoje como nativos digitais. Na 
sequência, é apresentada uma metodologia que utiliza 
gamificação, proposta para o curso técnico de nível 
médio, sendo identificados os sucessos e as 
dificuldades encontrados nesta experiência. 

PALAVRAS-CHAVE: bim, cursos técnicos, nativos digitais, gamificação. 

A GAMIFIED EXPERIMENT OF BIM AT TECHNICIAN COURSES 

ABSTRACT 

This article presents a case study that proposes the 
implementation of Building Information Modeling 
(BIM) at secondary technician course. This experiment 
takes place in ‘Edificações’ course at Federal Institute 
of Education Science and Technology of RN. The 
analysis begins with some BIM academia initiatives, as 

well as some teaching trends in classes for teenagers, 
an age range today called digital natives. The paper 
concludes with a methodology that uses gamification 
proposed for the secondary technical course and 
identify the successes and the difficulties encountered 
in this experiment. 

KEY-WORDS: bim, technical courses, digital natives, gamification. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo toma por base uma investigação de doutorado em andamento, no Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Civil, através de um convenio entre o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Universidade do Minho - Portugal (UMinho). 

Justifica-se, a partir dos muitos benefícios demonstrados na utilização de um novo 

paradigma (MENEZES, 2011), na área da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), o 

Building Information Modeling (BIM), o qual, tem culminado em aumento de eficiência e em 

diminuição de custos finais. 

Define-se o BIM, aqui, então, como um processo de trabalho, tanto de projeto, quanto de 

execução de obra e gerenciamento de manutenção durante o uso da edificação. Além disso, no 

cerne desta filosofia encontra-se a atividade em equipe de todos os profissionais envolvidos, 

amparada pela modelagem computacional do edifício, a qual pode chegar a um nível de 

detalhamento tão preciso, quanto o que se encontra executado na prática. 

Não somente escritórios e construtoras da AECO, mas também algumas instituições 

governamentais ((AEC UK, 2012); (BCA, 2013); (COBIM, 2012); (NIBS, 2012); (STATSBYGG, 2011)), 

em várias partes do mundo, têm adotado esta prática, e, nesse contexto, as instituições acadêmicas 

começaram a trabalhar para suprir a escassez de profissionais BIM, adotando duas abordagens 

básicas (BARISON e SANTOS, 2014). Segundo estes autores, a primeira abordagem apresentou-se 

como facilitadora do ensino/aprendizagem, utilizando o BIM em várias unidades do currículo. A 

segunda, ‘surgiu como a peça central de uma estratégia pedagógica e de um currículo revisado’, 

com o ensino da filosofia (princípios, conceitos) BIM em uma ou duas unidades curriculares, novas 

e autônomas. Estas propostas, por sua vez, têm ocorrido para cursos superiores de Arquitetura e 

Engenharia Civil, mas não para cursos técnicos de nível médio. 

Nesse contexto, e voltando a atenção para os 562 Institutos Federais Brasileiros, no que se 

refere à área de AECO, encontra-se o curso técnico de Edificações, onde se conjugam 

conhecimentos básicos, tanto de arquitetura como de engenharia civil num mesmo currículo. 

Para o modelo técnico integrado, os alunos adentram a instituição muito jovens, com idades 

variando em média, entre 13 e 15 anos, e desenvolvem o nível médio em um período de quatro 

anos. Alunos nesta faixa etária têm sido designados na literatura por ‘nativos digitais’ (PRENSKI, 

2001), despertando o interesse de pesquisadores quanto aos seus estilos de aprendizagem, 

relacionados aos seus comportamentos típicos. 

Assim, uma vez que apenas propostas metodológicas BIM, para universitários, têm sido 

trabalhadas, tanto no Brasil, como no exterior, esta investigação busca propor recursos 

metodológicos de BIM no ensino dos cursos técnicos de nível médio em Edificações dos Institutos 

2850



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Federais Brasileiros e, como mencionado anteriormente, faz parte de uma tese de doutorado, já em 

suas etapas finais.  

Iniciando a discussão, a próxima seção fará a introdução desta análise, através da revisão 

bibliográfica acerca das tendências do BIM na comunidade acadêmica. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De 1990 até 2014, a maioria das universidades, que de alguma forma utilizaram BIM, o 

fizeram em disciplinas isoladas (em uma ou duas matérias no início ou final do curso, ou em várias 

matérias apenas como recurso didático) (BARISON e SANTOS, 2014), sendo relatada a colaboração 

entre disciplinas, cursos e instituições. A partir de 2010, surgiram algumas poucas colaborações 

transdisciplinares interníveis multinacionais ((BARISON e SANTOS, 2011); (RUSCHEL, ANDRADE e 

MORAIS, 2013)). A ideia de um currículo totalmente focado em BIM, por sua vez, tem sido 

observada, em pós-graduações strictu-sensu, especializações e capacitações MBA, salvo o modelo 

teórico proposto por Barison e Santos (BARISON e SANTOS, 2012) em uma tese de doutorado da 

Poli-USP (e que faz uso de uma ferramenta online de apoio à criação de currículos BIM) e o modelo 

prático proposto para o curso superior de Engenharia Civil por Érica de Sousa Checcucci para a UFBA 

(CHECCUCCI, 2014). Apesar do fato da educação em BIM já estar apresentando significativa 

transformação e melhoria (BARISON e SANTOS, 2010), vários estudiosos têm criticado as 

instituições de ensino por alguma falta de estratégia ou capacidade para, efetivamente, 

introduzirem e impulsionarem o BIM nos cursos existentes ou propostos (WU, 2013). Assim, a 

inserção dos formandos no mercado de trabalho não seria o único objetivo da educação 

universitária em BIM, mas também dever-se-ia vislumbrar BIM como uma alavanca com o potencial 

de fornecer melhores resultados de aprendizagem para os alunos, podendo melhorar seus 

desenvolvimentos profissionais e, ao mesmo tempo, atender às demandas na indústria da 

construção civil. 

 Wu (2013), inclusive, ao analisar um questionário aplicado nas construtoras e escritórios de 

AEC nos Estados Unidos, citou como a principal crítica recebida (no que se refere à atual educação 

BIM americana), a ‘falta de compreensão do modelo de gestão multidisciplinar’, além da ‘falta de 

experiência em projetos BIM relevantes’. Nesse contexto, a própria comunidade acadêmica tem 

contra argumentado, relatando o desafio de se criar um ambiente multidisciplinar, com o uso de 

projetos BIM reais para dar aos alunos a oportunidade de praticar modelos de gestão, citando-se, 

inclusive, que os departamentos acadêmicos e suas respectivas unidades, não são tão colaborativos 

como deveriam ser, quando se compara com a colaboração obrigatória exigida em uma equipe de 

projeto real. Além disso, no que se refere à falta de experiência em projetos BIM relevantes, chega-

se a outra discussão, relacionada à escolha para a indústria de AECO, de modelos educacionais BIM 

mais especialistas ou mais generalistas (apesar de se argumentar, também, que essa decisão se 
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daria com base nas disciplinas, levando-se em conta a especificidade das funções de trabalho e a 

disponibilidade de recursos instrucionais). 

O BIM, contudo, é muito pouco citado em contextos onde os alunos são muito jovens, como 

ocorre nos cursos técnicos integrados dos Institutos Federais. Alguns autores, inclusive, 

recomendam novas metodologias de ensino para essa faixa etária. Dessa forma, e abordando a 

análise em torno do ensino-aprendizagem com os nativos digitais, tem-se, como referência 

importante geralmente associada ao termo ‘nativo digital’ ou ‘geração net’, o trabalho de Marc 

Prensky, com o relato de uma nova geração de estudantes (imersos em tecnologia desde o 

nascimento e com sofisticadas habilidades técnicas), que estaria adentrando o sistema de ensino 

tradicional, o qual, por sua vez, poderia estar despreparado para lidar com novas preferências de 

aprendizagem (PRENSKY, 2001). Aquele autor considerava os professores de então, como aqueles 

que necessitavam aprender a se comunicar na língua e estilo de seus alunos, sem prejuízo do 

significado daquilo que fosse importante.  

Outros autores discordaram desse pensamento, a exemplo de Bennett et al (2008), que 

argumentavam que nem as habilidades dos jovens, nem o uso das TICs, eram uniformes. Embora a 

tecnologia estivesse incorporada em suas vidas, haviam diferenças sociais e culturais que influíam 

fortemente nessas habilidades.  

Apesar dessas diferenças, entretanto, através de exemplificações práticas, Marc Prensky 

continuou tendo sua proposta considerada por muitos. Um exemplo por ele apresentado foi o de 

um grupo de professores que haviam desenvolvido um software CAD para engenheiros mecânicos 

e que era considerado, segundo relatou, superior aos programas utilizados na época. O referido 

software, entretanto, não foi rapidamente adotado como fora previsto, esbarrando em forte 

resistência, uma vez que requeria muita aprendizagem, haja vista as centenas de novos botões, 

opções e acessos a serem dominados. Para resolver o problema da aprendizagem, foi criado pelo 

grupo um videogame para computadores denominado ‘The Monkey Wrench Conspiracy’ (A 

Conspiração da Chave Inglesa). Nesse jogo, o usuário personificava um agente secreto que 

necessitaria salvar uma estação espacial de um ataque. A única maneira de derrotar o inimigo seria, 

então, utilizar o novo software CAD, que construiria ferramentas, consertaria armas e desfaria 

armadilhas. O jogo continha 30 ‘tarefas’ que poderiam levar de 15 minutos a várias horas, 

dependendo do nível de experiência de cada um, para serem executadas. As instruções do jogo 

baseavam-se em filmes muito curtos, e o acesso às informações poderia se dar de forma randômica. 

Monkey Wrench foi reconhecido como um sucesso ao atrair os jovens no conhecimento daquele 

software. Ainda hoje é mundialmente utilizado por estudantes de engenharia, tendo sido feitas mais 

de 1 milhão de cópias em 2001, com edição em diversos idiomas. 

O autor, todavia, relatou que para a criação desse jogo, a equipe de designers nativos digitais 

demonstrou grande facilidade, e, em contrapartida, o grupo de professores teve grande dificuldade, 

uma vez que estavam acostumados a lecionar suas disciplinas com instruções escritas e linguagem 
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pedagógica tradicionalmente sequencial, sendo, por outro lado, chamados a praticamente ‘eliminar 

qualquer linguagem que tivesse traços de educação tradicional’. Ao final desse empreendimento, 

todo o grupo conseguiu êxito, apesar de se ter despendido o dobro do tempo esperado, devido ao 

esquema mental requerido. Algo interessante neste relato (PRENSKY, 2001) é que, ao se utilizar o 

jogo na prática, aqueles professores adotaram a nova metodologia gamificada em sala de aula, com 

ou sem a utilização de jogos, alcançando grande aumento na velocidade de aprendizagem.   

Além dessa exemplificação e deste autor, muitas propostas estão disponíveis na literatura 

acadêmica, acerca de implementações bem-sucedidas de jogos sérios, ou serious games, como são 

comumente designados. Vale salientar, entretanto, que o desenvolvimento desta pesquisa não 

conta até o presente momento com a adesão de um designer de jogos, assim, a proposta para o 

IFRN foi elaborada utilizando elementos de jogos, não se tratando propriamente do uso de serious 

games, mas de gamificação, como será apresentado posteriormente. 

Ainda percorrendo a revisão bibliográfica, verificou-se que o ensino de BIM nas Escolas 

Técnicas do exterior recebeu destaque em proposições da Austrália e Finlândia (NATSPEC, 2014), 

tendo-se mostrado inovador. O Western Australia AIA BIM Group estava colaborando em 2013 com 

a Curtin University, a University of Western Australia, e a Central TAFE and the Construction Industry 

Training Board (CITB), que é uma escola técnica, para alavancar a educação BIM.  No Brasil, contudo, 

a utilização de BIM em um curso técnico ainda é uma novidade. Analisando os currículos de vários 

Institutos Federais brasileiros, pôde-se perceber que não havia espaço para a inserção de novas 

disciplinas que utilizassem BIM. Dessa forma, foi proposto para o IFRN um esquema de introdução 

de BIM, conforme a metodologia apresentada a seguir. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida acerca da implantação do BIM no IFRN foi realizada na Diretoria 

Acadêmica de Construção Civil (DIACON) do Campus Natal Central, a partir de sua inserção em 

projetos de pesquisa do grupo Qualidade e Produtividade no Setor da Construção Civil, com 

propostas para aulas de apoio aos professores, além das possibilidades existentes para o ‘projeto 

integrador’ e os trabalhos de conclusão de curso. Entretanto, a inserção do BIM na sua forma 

gamificada, ocorreu em uma disciplina já existente no currículo, denominada ‘Elementos de 

Projetos Arquitetônicos’ (aqui denominada E.P.A.). Esta gamificação se deu com a utilização do site 

docente da professora da disciplina, aliado ao Google Forms, e alguns elementos de jogos que foram 

associados aos conteúdos da aula, como poderá ser observado na seção dos resultados e discussões. 

É importante relatar, ainda, que a participação nas aulas presenciais semanais, teve como 

incentivo de extrema importância, a concessão de um laboratório computacional no Instituto, com 

25 computadores equipados com os softwares (como por exemplo o Autodesk Revit, Robot 

Structural Analysis e Navisworks) necessários para a realização da implementação citada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Uma vez que, dentre os cursos técnicos de nível médio dos Institutos Federais, esta análise 

manteve o seu foco no curso de Edificações Integrado, necessitou-se observar alguns aspectos. 

Dentre eles, um é o cerne dos conteúdos programáticos de E.P.A., e diz respeito às 

competências dos formandos, uma vez que, em um espaço de tempo de quatro anos, o curso 

habilita o estudante a ser responsável por projeto e execução de edifícios com até 80,00 m² de área 

construída, de acordo com a legislação vigente do CONFEA/CREA. 

Esta iniciativa ocorreu de forma presencial, a partir do 1º semestre de 2015, em duas turmas 

(turnos manhã e tarde), totalizando 64 alunos, no Laboratório de Informática 01 da DIACON, da 

referida disciplina, a qual tem a carga horária de 3 horas aulas diárias, e ocorre uma vez por semana, 

durante um semestre. Utilizou-se a ementa em vigor, entretanto, com uma nova metodologia de 

apresentação da mesma. O perfil dos jogadores nesta atividade gamificada, poderia ser descrito 

como o de nativos digitais, alunos do 4º ano, do curso técnico em Edificações, com idades variando 

em torno de 16 a 19 anos. Ressalta-se aqui, que, avaliando o perfil desses ‘jogadores’ e o BIM (cuja 

natureza básica é essencialmente colaborativa), pretendeu-se realizar atividades gamificadas que 

apelassem muito mais para a colaboração do que para a competição. 

Ressalta-se que o BIM, nesta disciplina, foi utilizado juntamente com a gamificação, para 

auxiliar o ensino/aprendizagem. Entretanto, pode-se afirmar que, além de se usar, também se 

ensinou BIM. Não houve um aprofundamento nesse ensino de BIM, é bem verdade, entretanto, 

foram apresentados alguns conceitos como o de interoperabilidade com Industry Fundation Classes, 

IFC (apesar de se trabalhar com arquivos proprietários), de Level of Detail, LOD, de 

papeis/competências, e, de forma muito mais enfática, aprofundou-se na filosofia de trabalho 

colaborativo, uma vez que essa disciplina abre um espaço para, juntamente com o desenvolvimento 

do projeto arquitetônico, se entrelaçar os projetos complementares da engenharia civil. Ou seja, 

apesar da ênfase ser na arquitetura, conseguiu-se algum espaço para a engenharia (interligação 

com projeto elétrico, hidráulico e de estruturas).  

Descrevendo o roteiro de gamificação da disciplina, pode-se relatar que foi concebido em 

quatro etapas ou passos (SIMÕES, 2015). O primeiro passo foi a definição das tarefas alvo, para cada 

um dos comportamentos alvo escolhidos. Essas tarefas, resumiram-se em I - Auxílio mútuo entre 

alunos e grupos de alunos (colaboração); II - Descobrir erros nos projetos (atenção); III - Responder 

aos questionamentos propostos (fixação de conteúdos específicos); e IV – Avaliação do rendimento 

do aluno (participar da avaliação). O segundo passo tratou da definição dos objetivos das tarefas 

alvo. Assim, tomando por exemplo a tarefa ‘auxílio mútuo entre alunos’, utilizou-se o elemento de 

jogos denominado ‘eXperience Points’, ou XP. Dessa forma, cada vez que um aluno concluía a sua 

tarefa, poderia auxiliar outro colega que estivesse em dificuldade (comportamento colaborativo), 

acumulando pontos extras em sua nota bimestral. Utilizou-se aqui também o elemento de jogo 

‘bonificação’, trazendo pequenos prêmios (como uma caixa de chocolate, por exemplo), para quem 

obtivesse maior XP. Para a situação idealizada de um serious game, entretanto, imaginou-se 
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também a utilização de outros elementos de jogos, como premiações por ‘troféus’ ou as 

‘bonificações’ na forma de acesso a outros níveis do jogo que estivessem bloqueados. Referindo-se 

ao passo 3, que trata da aplicação das técnicas de jogos, necessitou-se definir que técnicas seriam 

utilizadas para alcançar os objetivos, os quais deveriam estar representados através dos níveis de 

um jogo. Pode-se relatar, portanto, que basicamente fez-se uso dos já mencionados XPs, das 

bonificações, mas algo simples a relatar, mesmo sem o uso do ‘jogo’ propriamente dito, foi a 

utilização da ‘progress bar’ ou ‘barra de progressão’ e da ‘leaderboard’ ou ‘tabela de líderes’ (para 

acompanhar o andamento das aulas no transcurso do bimestre e semestre, e das notas de todos os 

alunos em cada bimestre, respectivamente). 

Assim, o andamento bimestral das aulas teve por base uma associação com a logomarca do 

IFRN (fig. 1a). A tabela de líderes, exibida na figura 1b, por sua vez, trouxe as notas dos alunos no 

primeiro bimestre, de acordo com a execução feita para as tarefas propostas. 

a)  b) 

Figura 1: Elementos de jogos - a) Barra de Progressão; b) Tabela de Líderes. 

O quarto passo constou da implementação da atividade gamificada, que, conforme relatado 

anteriormente, foi realizada no próprio site docente, tendo-se, entretanto, a pretensão de, em uma 

futura etapa, convergir para a elaboração de um serious game, a exemplo do Monkey Wrench. 

Dessa forma, teve-se na implementação (durante as aulas de E.P.A. no laboratório de 

informática da DIACON), a utilização de estudo dirigido estruturado através do Google Forms, para 

os conteúdos relacionados com a legislação projetual (Plano Diretor e Código de Obras).   

Já para o desenvolvimento dos projetos, realizou-se a sua totalidade, desde os primeiros 

esboços, em software BIM (Autodesk Revit 2015). Esta utilização demonstrou grande produtividade 

em sala, principalmente com respeito à visualização da iluminação natural, com simulação do 

percurso solar, definindo corretamente a disposição dos ambientes na casa, de forma a 

proporcionar o conforto ambiental dos seus habitantes. A figura 2a, exibe um exemplo de projeção 

de sombras em um terreno específico, em dia e horário definido, no referido programa 

computacional. Por sua vez, a figura 2b mostra toda a canalização de água fria e quente, com todas 

as conexões utilizadas, facilitando enormemente o entendimento, algumas vezes problemático 
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quando visualizado apenas em um diagrama bidimensional. Finalmente, a figura 2c, mostra uma 

peça em concreto armado, com sua ferragem longitudinal e estribos, também contribuindo para a 

compreensão da estrutura, através da visualização tridimensional. 

    

               a)                        b)                                                                 c) 

Figura 2: Modelagens com o Autodesk Revit - a) Sombreamentos; b) Projeto hidráulico; c) Concreto Armado. 

 
Para uma melhor análise dos progressos alcançados por essa implementação, ao final do 

semestre, um novo formulário foi disponibilizado on-line. Das 59 respostas coletadas, algumas 
considerações foram tecidas, sendo um rápido resumo discutido a seguir. 

Observou-se, quanto ao perfil dos alunos das duas turmas, que a metodologia de ensino por 
resolução de problemas, com grande apelo visual, foi adequada para esta disciplina, tendo em vista 
que a maioria (81,4%) sente que apreende mais os conteúdos curriculares de uma forma sensorial 
(vê, ouve, experimenta), do que de uma forma intuitiva (reflete). Que o canal sensorial de percepção 
de informação externa mais utilizado é o visual (91,5%), em contrapartida ao auditivo. Que se 
sentem mais confortáveis (74,6%) em seus aprendizados quando a informação externa é organizada 
de forma indutiva (análise de fatos e observações) em contrapartida com a dedutiva (dedução 
através das leis e dos princípios dados anteriormente). Que preferem (94,9%) processar a 
informação da aprendizagem na forma ativa (experiências, resolução de problemas, discussão dos 
conteúdos) ao invés da reflexiva (introspecção, pensamento). E que para a maioria (84,7%), a 
compreensão dos conteúdos curriculares, progressivamente ocorre na forma sequencial (vai 
entendendo os conteúdos à medida em que vão sendo ensinados) ao invés da global (só tem o 
entendimento dos conteúdos quando foram todos ensinados). 

 

 
Figura 3: Estilos de aprendizagem dos alunos do curso de Edificações integrado do CNAT em 2015.1. 
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Referindo-se às atividades gamificadas, 91,6% dos alunos consideraram que as mesmas 
auxiliaram, de alguma forma, a manter o interesse na disciplina. Entretanto, utilizar XPs para 
incentivar a colaboração, não se mostrou tão proveitoso quanto pretendido, uma vez que 79,6 % 
dos alunos consideraram que, na verdade auxiliou a manter a competitividade, contra 86,4 % que 
consideraram auxiliar a manter o sentimento de colaboração em E.P.A., uma diferença pequena 
entre as duas ideias antagônicas. 

Já com respeito à própria introdução do BIM, percebeu-se que ainda não foi alcançado o 

patamar ideal de compreensão de conceitos (possivelmente pela insuficiência de carga horária) ao 

se observar que 25,4% dos alunos ainda definiram o BIM como sendo um software, um erro que 

pode ser considerado grosseiro. Quanto às ‘n’ dimensões do modelo utilizado, houve uma excelente 

compreensão, uma vez que 93,2% apontaram o modelo como 3D, e 6,8% como 5D, pelo simples 

fato de se ter extraído automaticamente quantitativos de materiais para elaboração de orçamentos. 

Observa-se que, ao se perguntar aos alunos se o conhecimento adquirido sobre BIM em 

E.P.A. seria útil, 96,6% consideraram essa utilidade, havendo, entretanto, como sugestão para 

formas de inserção no currículo mais populares entre os respondentes, a utilização do mesmo em 

várias disciplinas já existentes (67,8%), seguida de projetos de pesquisa e/ou integradores (47,5%). 

A necessidade da criação de uma nova disciplina exclusiva não foi bem vista (6,8%). 

5 CONCLUSÕES 

Implantar a filosofia BIM em um curso técnico de nível médio é uma tarefa inovadora. 

Seguindo a formação universitária em Engenharia Civil ou Arquitetura, o aluno terá um grande 

diferencial, que o auxiliará a desempenhar com desenvoltura papeis referentes ao BIM, desde que 

o ensino superior também siga por esse caminho. A experiência pioneira do ensino de BIM

gamificado para adolescentes ainda está nos seus primeiros estágios, mas já apresenta ganhos,

quando se considera a nova motivação inserida dentro das turmas. As dificuldades percebidas

referem-se basicamente ao pouco espaço no currículo, o que leva à necessidade de que o aluno, se

quiser ter uma maior proficiência no software, utilize momentos fora da sala de aula, o que se torna

possível hoje em dia, dado o número crescente de cursos gratuitos disponíveis na internet.
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o índice de 
alunos de 3º e 4º dos cursos técnicos do Campus São 
Gonçalo do Amarante, visando identificar se os 
estudantes que estão na iminência de concluir o 
ensino médio técnico na instituição de ensino estão 
dispostos a serem inseridos no mercado de trabalho 
das respectivas áreas que iniciaram as aprendizagens. 
Tais resultados serão explanados graficamente e 
teoricamente a partir de uma pesquisa com os alunos 

das turmas da modalidade integrada aos cursos 
técnicos em Logística, Edificações e Informática do 
IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante. Analisando 
e comparando os dados entre um curso e outro 
constatou- se que o curso que mais satisfaz e 
encaminha seus cursores ao mercado de trabalho é o 
curso técnico de Informática, segmentando assim a 
principal indagação que obteve de modo geral uma 
resposta positiva à sua estimativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Vocação Profissional, Mercado de Trabalho, IFRN, Identidade Profissional. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN IFRN - SÃO GONÇALO DO AMARANTE AND 

PROFESSIONAL CHOICE OF YOUNG STUDENTS 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the students index 
3rd and 4th of technical courses Campus São Gonçalo 
do Amarante , to identify whether students who are 
about to complete the technical high school in the 
educational institution are willing to be inserted in the 
market work in their respective areas who started the 
learning . These results are explained graphically and 
theoretically from a survey of students in classes of 

integrated modality technical courses in Logistics , 
Building and Computer IFRN - Campus São Gonçalo do 
Amarante . Analyzing and comparing data between 
one course and another was found that the course 
that best meets their cursors and forward to the labor 
market is a technical course of Informatics, thus 
breaking up the main question that got generally 
positive response to his estimate .

KEY-WORDS: Professional vocation, Labour Market , IFRN , Professional Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da vida é necessário realizar diversas escolhas, entretanto a decisão profissional requer 

atenção, pois defini-la significa o estabelecimento do que fazer, de quem ser e a que lugar pertencer 

no mundo através do mercado de trabalho (Bohoslavsky, 1977). Quando indivíduo forma a 

identidade profissional, consequentemente complementa a pessoal, uma vez que esta contribui na 

integração da personalidade, esta escolha envolve diversas atitudes como: mudanças de hábitos, 

perdas, medos e até mesmo fracassos, elaborando alguns conflitos e requerendo reavaliações 

constantes no planejamento. Mesmo que o futuro do indivíduo não dependa somente da escolha 

profissional e sabendo que, em algumas situações, podem ser modificadas, as questões vocacionais 

está se tornando cada vez mais importante. Nesse sentido, a problemática vocacional e suas 

consequentes derivações teórico-metodológicas assumem, também, um papel importante na 

pesquisa psicológica contemporânea (Bardagi et. Al., 2003). 

Ao realizar estas escolhas, muitas vezes, as pessoas não buscam conhecer sobre a totalidade 

das implicações destas, em termos de tarefas, dificuldades e responsabilidades. Além disso, não 

existe uma preocupação sistemática da escola ou da família em ensinar a filhos ou alunos 

habilidades de tomada de decisão. Nesse sentido, Müller (1988) salienta que em algumas escolas, 

por exemplo, não ensina a escolher, a pensar, a resolver conflitos, a refletir sobre as realidades: 

social, cultural, histórica e profissional; se o faz, isso acontece de forma ocasional e desarticulada. A 

ausência destas oportunidades ao longo do desenvolvimento vocacional que pode ser caracterizado 

como um processo de decisões e mudanças ao longo da vida do indivíduo, principalmente na 

adolescência, pode resultar em imaturidade e insegurança nos jovens e adultos em períodos 

posteriores da vida profissional, muitas vezes incapacitando-os para a formulação de projetos 

profissionais consistentes. 

Contrapondo com o pensamento de Muller, surge o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte que é caracterizado por uma prática de construção do 

conhecimento, articulada com o ensino e a extensão, a pesquisa é basicamente um processo de 

aprendizagem, tanto do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade. Um dos princípios 

educacionais do IFRN é a realização de pesquisas aplicadas, dessa forma, estimulando o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade, e ainda 

formar técnicos que sejam capazes de atuar o mercado de trabalho, em suas respectivas áreas. 

Sendo assim, o objetivo do presente artigo é avaliar o índice de alunos de 3º e 4º dos cursos técnicos 

integrados do Campus São Gonçalo do Amarante que estão dispostos a serem inseridos no mercado 

de trabalho das respectivas áreas que iniciaram as aprendizagens. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 A adolescência é um estádio do ciclo de vida no qual o indivíduo passa por transições que 
acarretam grandes mudanças em sua vida (Santos, 2005). Pois, é nessa fase que o jovem se depara 
com uma série de escolhas que definirão o seu futuro, dentre elas a escolha profissional. A 
problemática da adolescência foi estudada a fundo por Erikson (1972). De acordo com este autor, é 
neste período que se organiza a construção da identidade do eu, sendo esta a base do 
desenvolvimento do indivíduo. 

A opção por uma profissão nem sempre é algo fácil e pode tornar-se um desafio para o jovem 
que necessita posicionar-se diante de uma profissão. Isso ocorre porque normalmente a escolha é 
feita numa época de transformações e mudanças físicas e psíquicas, o que por si só já gera conflitos. 
Além disso, a sociedade, a família e os amigos cobram urgência num posicionamento para o qual 
nem sempre o jovem está preparado (Mello, 2002). 

A formação da identidade profissional complementa a identidade pessoal e contribui para a 
integração da personalidade, sendo que uma boa escolha é avaliada pela forma como é tomada e 
pelas consequências cognitivas e afetivas que produz (Bardagi et. al., 2001). A escolha envolve 
mudanças, perdas, medo do fracasso e da desvalorização (Veinstein, 1994), supõe a elaboração de 
lutos e conflitos consigo mesmo e com outros significativos (Bohoslavsky, 1977) e requer 
reavaliações constantes. Embora o futuro de um indivíduo não dependa exclusivamente de sua 
opção profissional e mesmo sabendo que esta opção pode ser modificada, as questões vocacionais 
têm se tornado cada vez mais importantes para as pessoas. Nesse sentido, a problemática 
vocacional e suas consequentes derivações teórico-metodológicas assumem, também, um papel 
importante na pesquisa psicológica contemporânea (Bardagi et. al., 2006). 

O desenvolvimento vocacional pode ser caracterizado como um processo que ocorre ao 
longo da vida do indivíduo (Osipow, 1999; Savickas, 1995; Super, 1963, citado por Brown & Brooks, 
1996 - apud Bardagi et. al., 2006). Decisões, mudanças e dúvidas vocacionais aparecem não somente 
no momento da adolescência, sendo cada vez maior o número de pessoas colocadas em vários 
pontos do desenvolvimento vocacional que buscam auxílio ou simplesmente desafiam os técnicos 
da orientação profissional a elaborarem novos modelos explicativos e métodos de ação (Prenh, 
1997; Teixei-ra, 1998). Osipow (1999), pesquisador do tema indecisão profissional, aponta que esta, 
originalmente focada na questão da escolha de adolescentes, agora engloba um espectro maior da 
vida por causa da crescente frequência de eventos que exigem que as pessoas reavaliem suas 
decisões de carreira ao longo do tempo. 
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Neste âmbito, é necessário obter a satisfação profissional do indivíduo que é um conceito 
multifacetado e engloba aspectos pessoais, vocacionais e contextuais da realidade do trabalho. 
Super et. al. (1996) definem que a satisfação profissional do indivíduo resulta da percepção de que 
o trabalho é uma expressão do seu autoconceito, ou seja, de que é possível, através do exercício
profissional, expressar os próprios valores, interesses e características de personalidade. Nesse
sentido, em um contexto de formação profissional como o período universitário, satisfação pode
ser entendida como um sentimento de identificação, ajustamento à área de formação em termos
de bem-estar e comprometimento (Bardagi et. al., 2006) .

3. METODOLOGIA

O presente artigo tem como objetivo avaliar o índice de alunos de 3º e 4º dos cursos técnicos 

integrados do Campus São Gonçalo do Amarante, que estão dispostos a serem inseridos no mercado 

de trabalho das respectivas áreas que iniciaram as aprendizagens. Para explicitar estes resultados 

obtidos será efetuada uma pesquisa com os alunos das turmas de 3º e 4º ano da modalidade 

integrada aos cursos técnicos em Logística, Edificações e Informática do IFRN -Campus São Gonçalo 

do Amarante, visando identificar se os estudantes que estão na iminência de concluir o ensino 

médio técnico na instituição de ensino prosseguirão na área a qual iniciaram no campus. 

Por conseguinte, o artigo estrutura-se em seis etapas, sendo elas: (a) Problema de Pesquisa; 

(b) revisão bibliográfica - que permite ao investigador se utilizar de informações necessárias à

condução da pesquisa de origem secundária; (c) estruturação dos questionários; (d) aplicação; (e)

análise dos Dados - utilizou-se a abordagem qualitativa e método estatístico, a partir das estatísticas

descritivas; (f) Considerações finais e a análise do grau de inovação. Para sintetizar o processo

metodológico a Figura 1, objetiva demonstrar os passos deste trabalho:

Problema de Pesquisa:

- Escolha do tema;

- Formulação dos objetivos;

- Escolha do local de pesquisa;

- Definição do método;

- Produção e escrita do artigo

Revisão bibliográfica
Estruturação  e aplicação do 

questionário

Análise dos dados Resultado obtido

Figura 1 – Metodologia da Pesquisa 
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4.RESULTADO

Levando-se em consideração os resultados obtidos por meio da aplicação do questionário, 

observa-se alguns resultados em relação aos alunos que pretendem ingressar nas áreas que 

iniciaram as aprendizagens. A figura 2 aponta os resultados alcançados através do questionário: 

Você estuda em qual curso? De acordo com as respostas fornecidas pelos usuários verifica-se que 

o percentual dos entrevistados os quais cursam logística, edificações e informática é,

respectivamente: 20,17%, 35,96% e 43,85%.

Figura 2: Percentual de entrevistados 

A partir da figura 2, percebe-se que grande quantidade dos entrevistados os quais estão na 

iminência de concluir o curso é estudante de informática, em seguida, edificações, logo após, 

logística, tendo o menor número de entrevistados. 

A figura 3 exibi o seguinte questionário: Você se identifica com a área/curso? De acordo com 

os resultados, obteve-se dos cursos respostas “sim” e “não”, respectivamente: Logística sendo 

equivalente à 52,17% e 47,82%; Edificações 78,04% e 21,95% e Informática 66% e 34%. Deste modo, 

65,54% dos entrevistados alegam “sim” e 32,45% “não”. A figura 4 apresenta os resultados a 

respeito da seguinte indagação: Como é seu desempenho acadêmico nas matérias técnicas? Tendo 

como alternativas: “Excelente”, “Bom”, “Regular”, “Ruim” e “Péssimo”, respectivamente, os 

entrevistados dos cursos responderam: Logística, 8%, 65,21%, 13,04%, 4,34%, 4,34%; Edificações, 

14,63%,63,41%,19,51%,2,43%,0%; Informática8%, 62%, 26%, 4%, 0%; Resposta Média entre os 

cursos 10,52%,63,15%, 21,05%, 3,50%, 0,87%. 
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       Figura 3: Identificação com o Curso   Figura 4: Desempenho nas matérias Técnicas 

Analisando a figura 3, nota-se maior número de indivíduos os quais se identificam com os 

seus respectivos cursos, apesar dos que não se identificarem representarem um número grande. A 

partir da figura 4 observa-se que grande quantidade dos entrevistados avalia seu auto desempenho 

como “bom”, sobretudo, com relação aos outros cursos o de Informática destaca - se pela maior 

escolha de “regular”, e Logística, por uma menor quantidade de alternativas equivalentes a 

“regular”. 

A figura 5 responde ao questionário: Como você considera os métodos de ensino dos 

professores das disciplinas técnicas? Possuindo como alternativas: Excelente, Bom, Regular, Ruim, 

Péssimo, as respectivas respostas dos entrevistados por curso foram: Logística, 17%, 65,21%, 

13,04%, 4,34%, 0%; Edificações, 9,75%, 75,60%, 14,63%, 0%, 0%; Informática, 10%, 60%, 24%, 6%, 

0%; Resposta Média entre os cursos, 9,64%, 66,66%, 18,42%, 5,50%, 0%. A figura 6 demonstra o 

seguinte questionário: Você acha que o curso proporciona boas expectativas ou oportunidades da 

inclusão no mercado de trabalho? De acordo com as respostas obtidas as quais poderiam ser “sim” 

ou “não”, os entrevistados responderam, respectivamente: Logística, 82,60% e 17,40%; Edificações, 

82,92% e 17,08%; Informática, 100% e 0%; Resposta Média entre os cursos, 90,35% e 9,65%. 

 Figura 5: Consideração dos métodos de ensino    Figura 6: Expectativas para o mercado de trabalho  
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Analisando a figura 5, nota-se que todos os cursos, em geral, possuem professores os quais 

aplicam boas técnicas de ensino, neste caso, destacando-se o curso de edificações, tendo maior 

quantidade de escolhas para a opção “bom”, e o curso Logística, tendo menor quantidade de 

escolhas para o mesmo. A partir da figura 6, percebe-se, em geral, a maioria dos estudantes tem 

boas expectativas de inclusão no mercado de trabalho, sendo assim, informática o curso onde os 

estudantes acreditam totalmente na futura inclusão no mercado. 

A figura 7 possui como respostas ao questionário: Quais são as suas expectativas para o 

futuro? Tendo como possíveis respostas: “Mercado de trabalho”, “Curso de Graduação”, “Curso 

profissionalizante”, “Outros”, deste modo, tem-se como respostas dos estudantes por curso, 

respectivamente:  Logística, 21,73%, 56,52%, 8,69%, 13,04%; Edificações, 17,07%, 70,73%, 12,19%, 

0%; Informática, 24%, 54%, 6%, 34,78%; Resposta Média entre os cursos, 21%, 60,52%, 8,77%, 

9,64%. A Figura 8 por ser direcionada para os entrevistados os quais responderam anteriormente 

que tem uma expectativa voltada para o Curso de Graduação propõe o seguinte questionamento: 

Caso selecione “Curso de Graduação” pretende fazer no IFRN? Entre as alternativas “Sim” e “Não”, 

os avaliados de cada curso responderam, respectivamente: Logística, 17,39% e 82,61%; Edificações, 

21,95% e 78,05%; Informática,28%, 72%; Resposta Média entre os cursos, 23,68% e 76,32%. 

    Figura 7: Possibilidades de futuras atuações     Figura 8: Realizar o curso de graduação no Campus 

Com respeito a figura 7, observa-se que o curso de graduação é o mais almejado dentre os 

estudantes após a conclusão do curso técnico. Em Logística equivalente à 56,52%, em Edificações 

70,73%, em Informática 54% e de forma geral 60%. Deste modo, demonstrando que os alunos 

preferem qualificar-se ainda mais antes de serem inseridos no mercado de trabalho. A figura 8 está 

relacionada com o Curso de Graduação do IFRN, desta maneira, observa-se o número elevado de 

estudantes de forma específica relacionada aos cursos e de maneira geral que optam por não 

realizar o curso de graduação no Instituto Federal. 
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 A figura 9 apresenta o seguinte questionário: Você vai seguir carreira profissional na área do 
curso técnico atual? Para possíveis respostas: “Sim” e “Não”, obteve-se os respectivos dados: 
Logística, 26,08% e 73,92%; Edificações, 80,48% e 19,52%; Informática, 46% e 54,00; Resposta 
Média entre os cursos, 54,38% e 45,62%. A figura 10 por ser relacionada aos entrevistados que 
responderam à questão anterior, cuja questão é: Se você não for seguir na área, responda: Qual 
motivo pelo qual você não seguirá na área? Tendo como respostas alternativas: “Não se identifica 
com a área”, “Não tem um bom desempenho acadêmico”, “Não compreende o assunto pelos métodos 
adotados”, “Não tem mercado de trabalho na área do seu curso”, “Outros”, assim, por curso, tem-se como 
respostas, respectivamente: Logística,73,91%, 0%, 4,34%, 21,73%; Edificações, 25%, 12,50%, 12,50%, 
12,50%, 37,50%; Informática, 60%, 20%, 5%, 15%, 0%; Resposta Média entre os cursos, 61,56%, 9,61%, 
5,76%, 1,92%, 21,15%. 
 
 

 

     Figura 9: Nível alunos os quais prosseguirão na área                 Figura 10: Motivo pelo qual não seguir na área 

 
 

 De acordo com os dados representados na figura 9, é de extrema relevância citar o alarmante 
dado apontado pelo curso técnico de logística, o qual apresenta um elevado número de indivíduos 
os quais não estão interessados em permanecer na área. Diferentemente do curso técnico de 
Edificações, que apresenta um número extremamente superior de indivíduos que pretendem seguir 
a carreira da área atuante. Além de demonstrar certo balanceamento de respostas para o curso 
técnico em informática, da mesma forma condizendo no que se refere ao quesito geral. 
Submetendo-se a uma análise da figura 10, constata-se que há a existência de impulsionadores que 
agem de forma negativa com relação ao seguimento na área atuante, nota-se um maior percentual 
de alunos que não se identificam com a área. Além da adversidade estabelecida no que se refere à 
compreensão pelos métodos adotados e o fato de na Figura 5 que equivale ao questionamento: “ 
Como você considera os métodos de ensino dos professores das disciplinas técnicas? “, a qual 
grande parte dos alunos respondeu “ bom “. Aonde também é de extrema relevância citar a 
adversidade relacionada a resposta dos discentes do curso técnico em Logística responderem não 
haver mercado de trabalho à sua área ao fato de estarem sendo abertos vários campos da área no 
estado. 
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5.CONCLUSÃO

A pesquisa realizada, a qual foi apresentada anteriormente, possibilitou conhecimento do 
atual estado dos alunos do IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante, no que se refere ao 
posicionamento dos alunos em relação à sua formação e ao mercado de trabalho.  

Nota-se que o curso técnico de Informática tem proporcionado total satisfação aos seus 
cursores, tal como o curso técnico de Edificações. Todavia, comparando-os ao curso técnico de 
logística, percebe-se um percentual alarmante ao esperado até mesmo pelos coordenadores do 
curso, apresentando alunos que não se identificam com a área, nem mesmo entendem o material 
ministrado. Seguir com a área ou não, vai além não apenas da preferência, como também do 
interesse dos alunos, ou seja, é algo muito subjetivo e relativo. O máximo a ser feito é a influência 
que os professores podem exercer sobre tais discentes.  

Logo, em suma do que já foi apresentado, de maneira geral o Instituto tem cumprido com 
seu objetivo, assim, tendo mais da metade dos discentes atuando no mercado de trabalho com sua 
área de formação (54,38%), agregando valores não só aos estudantes os quais seguirão com a área, 
como também aos outros que não seguirão no que se refere aos conhecimentos necessários e 
fundamentais aplicados de forma prática no cotidiano. 
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FLONA DE AÇU E SUAS POTENCIALIDADES: 

uma proposta de aula de campo interdisciplinar 
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RESUMO 

Este construto objetiva discutir acerca da aula de 
campo, enquanto proposta metodológica, atrelado a 
análise de uma possível interdisciplinaridade que 
pode ser efetuada na Reserva Florestal de 
Assú/FLONA Assú. A partir de uma abordagem 
qualitativa, utilizou-se como técnica de coleta de 
dados um questionário semiestruturado, 
respaldando-se ainda em uma pesquisa bibliográfica 
e documental em diversas obras que fornece-se 
subsídios para discussão da temática. Sobretudo nos 
autores Leal (et al. 2005), Seniciato e Cavassan 

(2004), Viana (2010), Souza (et al. 2014), Ventura (et 
al. 2011) e MMA (2008). A partir das análises pode-se 
compreender que a aula de campo, enquanto 
proposta metodológica constitui-se como fator 
relevante ao oferecer possibilidades de 
interdisciplinaridade e uma configuração de 
laboratório a ceu aberto, de modo a relacionar o 
conteúdo abordado com o meio natural, e no caso da 
pesquisa, a reserva FLONA de Açu, assim 
influenciando a construção do conhecimento dentro 
de um processo diferente de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Conservação, aula de campo, FLONA Assú, interdisciplinaridade. 

UNIT OF CONSERVATIVE AÇU FLONA AND YOURS POTENTIALITIES: a proposed 

interdisciplinary field class 

ABSTRACT 

This construct aims to discuss about the field of class, 
as methodological approach, linked to a possible 
interdisciplinary analysis, that can be performed in 
Forest Reserve Assú/FLONA Assú. From a qualitative 
approach, was used as data collection technique, a 
semi-structured questionnaire, basing themselves still 
in a bibliographical and documentary research in 
various works that themselves provide subsidies for 
the thematic discussion. Especially in the authors Leal 
(et al. 2005), and Seniciato Cavassan (2004), Viana 

(2010), Souza (et al. 2014), Ventura (et al. 2011) and 
MMA (2008).From the analysis it can be understood 
that the class field,while methodological proposal 
constitutes a relevant factor to offer interdisciplinary 
opportunities and a lab setting the open sky, in order 
to relate the content addressed with the natural 
environment, and in the case of research, the Açu 
FLONA reserve, thereby influencing the construction 
of knowledge within a different process of teaching 
and learning. 

KEY-WORDS: Unit Conservation, Field of Class, FLONA Assú, interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino prático de ciências e biologia que condicione a realidade, a estrutura curricular do 

discente, tem se mostrado fator primordial no processo ensino aprendizado, sobretudo em função 

de que aulas práticas estimulam interesses dessa classe acerca do conteúdo, além de incumbirem 

as múltiplas funções da inteligência do aluno, auxiliando, quando bem planejada uma construção 

reflexiva do conhecimento (VENTURA, et al. 2011).  

Neste sentido as aulas de Ciências e Biologia, desenvolvidas em ambientes naturais têm 

sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e 

jovens nas atividades educativas (VENTURA, et al. 2011), quanto por constituírem um instrumento 

de superação da fragmentação do conhecimento, tendo em vista que esse ponto, associado a um 

ensino conservador, propicia dificuldades no aprendizado de conceitos e processos biológicos 

(PEDRANCINI, et al, 2007). Destarte, o ambiente natural pode ser utilizado como ferramenta 

didática, tendo por objetivo avaliar a educação ambiental, promovendo mudanças de valores e 

posturas em relação à natureza (SENICIATO; CAVASSAN, 2004).  

Visto, portanto a importância dessa prática na atuação docente objetiva-se com essa 

pesquisa discutir acerca da aula de campo, enquanto proposta metodológica, atrelado a análise de 

uma possível interdisciplinaridade que pode ser efetuada na Reserva Florestal de Assú/FLONA 

Assú. O texto encontra-se construído em três momentos, sumariamente uma breve análise sobre 

as unidades de conservação, haja vista que área citada se enquadra nesse patamar, 

posteriormente, uma discussão acerca da aula de campo enquanto proposta metodológica e, por 

fim, tece-se considerações acerca da utilização da unidade conservadora FLONA de Assú, como 

uma proposta de aula de campo interdisciplinar. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Caraterização da área de estudo 

A Floresta Nacional de Açu - FLONA Açu é uma unidade de conservação federal criada, a 

partir da portaria n. 245, de 18 de julho de 2001, que embora em seu artigo primeiro, tenha 

finalidade de contribuir com plano de Manejo, nessa unidade não há o beneficiamento da área 

para esse fim; tendo por presidente o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade - ICMBio, além de 

diversos outros órgãos dirigentes como a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 

Norte - EMPARN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e o Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte - EMATER/RN (BRASIL, 2001). 

Localiza-se a 214 km da capital do estado, Natal/RN e a 70,9 km da cidade de Mossoró/RN. 

Abrange uma área correspondente a 218,46 hectares, em processo de ampliação para 432 
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hectares, limitando-se em sua porção sul com a área urbana da cidade de Assú. Inserida na 

microrregião do vale do Açu, região central do estado e, resigna-se como um local de floresta de 

caatinga remanescente, com ampla vegetação do tipo arbóreo-arbustiva aberta (SOUZA, et al. 

2014), constituindo uma das poucas Unidades de Conservação desse Bioma no estado.  

O Seu clima característico é seco, com uma estação chuvosa que se concentra entre março 

a abril, com variações que oscilam entre 1,4 mm a 1.627,1 mm e com uma média anual de 585,8 

mm ao que condiz a umidade relativa do ar média em torno de 70% e com uma temperatura 

girando em torno de 28,1 °C e um relevo predominante suave ondulado e ondulado (PMA, 2015; 

SOUZA, et al. 2014). .  

A sua vegetação pertencente ao Bioma caatinga, ao que caracteriza-se, portanto, como 

hiperxerófila, com espécies de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas, possuindo 

elevada biodiversidade também animal sendo ambos selecionados evolutivamente e possuindo 

adaptações que lhes permite conviver num ambiente com regime de chuvas altamente variável e 

estressante (LEAL, et al. 2005). 

Na área da FLONA de Açu é possível identificar dois tipos distintos de vegetação, ao que se 

analisa o setor arbóreo com espécies vegetais que atingem até 15 m de altura, bem como o setor 

arbustivo com espécies que atingem em torno de 3 a 4 metros (SOUZA, et al. 2014). “O setor 

arbóreo localiza-se entre os pontos 5° 34’43’’ S 36° 56’ 27’’ W e 5º 34’ 37’’ de latitude sul e 36° 56’ 

40’’ [...] O setor arbustivo localiza-se entre os pontos 5° 34’ 33’’ S 36° 57’ 08’’ W e 5° 34’ 27’’ de 

latitude sul e 36º 57’ 19’’de longitude oeste” (SOUZA, et al. 2014, p. 33). 

4.2 Levantamentos dos dados e informações 

A partir de uma abordagem qualitativa, utilizou-se como técnica de coleta de dados um 

questionário semiestruturado ao gestor da FLONA de Assú, uma vez que essa área situa-se como 

estudo de caso da pesquisa, dado que foram analisadas as informações inerentes, bem como 

creditando significância ao fenômeno estudo para o objeto de estudo proposto, aula de campo 

enquanto ferramenta metodológico no ensino de ciências e biologia, respaldando-se ainda em 

uma pesquisa bibliográfica e documental em diversas obras que fornece-se subsídios para 

discussão da temática  (PRODANOV e FREITAS, 2006). Sobretudo nos autores Leal (et al. 2005), 

Seniciato e Cavassan (2004), Viana (2010), Souza (et al. 2014), Ventura (et al. 2011) e MMA (2008). 

3 UMA BREVE ANÁLISE SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O meio ambiente, enquanto lócus externo ao organismo e espaço de condições sob o qual 

um indivíduo vive, sendo este meio natural ou não (HOLZER, 1997), tem se tornando fator 

preponderante nas discussões no palco da problemática da qualidade de vida, principalmente 

influenciado a disseminação do pensamento crítico, acerca das questões ecológicas, ao passo que 

vê-se maiores pressões sobre os órgãos governamentais, em busca de uma contextualização das 
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políticas públicas conservacionistas sobre os biomas e ecossistemas existentes, enquanto produto 

da expansão de uma consciência ambiental, além de contribuir para a institucionalização e 

aumento da extensão de cada vez mais de áreas e/ou unidades de conservação (VALLEJO, 2002).  

Destarte, as unidades de conservação têm se comportado como ferramenta chave contra a 

degradação ambiental e se conjecturando como espaços naturais de proteção a biodiversidade 

biológica (fauna e flora) e recursos genéticos, associado a sua importância para: 

regulação da quantidade e qualidade de água para consumo; fertilidade 
dos solos e estabilidade das encostas (relevo); equilíbrio climático e 
manutenção da qualidade do ar; alimentos saudáveis e diversificados; base 
para produção de medicamentos para doenças atuais e futuras; áreas 
verdes para lazer, educação, cultura e religião; fornecer matéria-prima. 
(MMA, 2008) 

O Brasil, um dos países mais ricos em biodiversidade, possui um sistema de conservação de 

algumas áreas naturais, espalhadas em todos os biomas brasileiros, dentre esses a Amazônia, a 

Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal, além da Zona Costeira e Marinha, o 

qual se configura em 320 Unidades de Conservação federais, possuindo por setor gestor o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBio1, que atua na fiscalização e 

licenciamento, desde agosto de 2007 (TORRES et al, 2014). Essas unidades permitem diversos 

tipos de manejo, dependendo da unidade, porém que auxiliem na preservação das espécies ali 

existentes (TORRES, et al, 2009). Ainda existindo, instituído por lei, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), que objetivam paralelo a preservação do meio, o uso desses 

locais para pesquisas científicas e limitam a visitação pública apenas ao acesso para fins 

educacionais, devidamente autorizadas (BRASIL, 2000).  

Todavia, há paralelo a implantação dessas unidades, enormes discussões nos setores rurais 

em função da desterritorialização (VALLEJO, 2002), ainda ocorrendo inúmeros problemas 

relacionados à falta de articulação com os antigos proprietários, de uma efetiva demarcação, a 

falta de infraestrutura básica e de pessoal, a elevada vulnerabilidade desses locais ao uso indevido, 

como caça, queimada, desmatamento (LEAL, et al, 2005). Outro ponto a se analisar são os fundos 

direcionados a sua consolidação e manutenção, uma vez que esses recursos são muitas vezes 

insatisfatórios e ou insuficientes, situando-se abaixo da média dos demais países da América do 

Sul, próximo a média dos países não desenvolvidos e cerca de vinte vezes menor que a média de 

países Europeus e demais países desenvolvidos. 

1
 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia em regime especial. Criado dia 28 de 

agosto de 2007, pela Lei 11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama). 
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No estado do Rio Grande do Norte existem 4 unidades de conservação federais que somam 

423.61 mil hectares, que abrangem áreas marinhas, costeiras, mata atlântica e caatinga, além 8 

unidades de conservação estadual que somam 238 mil hectares, em sua maior parte 

correspondendo ao ecossistema marinho. Embora que seja preocupante que algumas áreas de 

extrema importância ambiental, como cavernas, não se encontram inseridas nessas unidades de 

conservação (FERREIRA, et al, 2010).  

4 AULA DE CAMPO ENQUANTO PROPOSTA METODOLÓGICA 

O ensino de ciências e Biologia encontram-se imbuído de uma não relação prática com a 

natureza, concentrando-se seus esforções educacionais a aulas teóricas, genéricas, conceituais e 

restrita as quatros paredes da escola. Ao que surge desse modo a aula de campo como 

componente essencial, para compreensão dos conceitos vistos na teoria, ao que permite aos 

alunos a aquisição do conhecimento e procedimentos que lhe favoreça, a compreensão da 

realidade (VENTURA, 2011). 

Todavia, a sua significância não encontra-se, como fundamento, o tão somente trabalhar 

no campo, mas remete-se a esses fatores como pontos indissociáveis, uma vez que atuar, no 

sentido de trabalhar em sua aula nesse laboratório de pesquisa natural, permite ao aluno uma 

superação da fragmentação do conhecimento (VENTURA, 2011). Os recursos didáticos 

desenvolvidos funcionam como suporte e motivam os interesses dos estudantes para contribuir, 

ao passo que incentiva o processo de ensino e aprendizagem e construção de um conhecimento 

reflexível, visto que o meio natural delibera um pluralismo em nível estratégico de ferramentas 

didáticas, bem como fornece subsídios para uma significativa aprendizagem dos diferentes 

conteúdos explorados (VIVEIRO; DINIZ, 2009).  

Para o professor realizar uma aula de campo é imprescindível que se sigam passos, como 

coleta informações do local escolhido, dados como distância, utensílios necessários, as 

interdisciplinaridades que o local abrange, logo as disciplinas que ali podem ser trabalhadas, 

realizar o percurso que será feito pelos alunos, para definir os locais ideais para condução da 

explicação (OLIVEIRA; ASSIS, 2009). Desse modo, havendo um planejamento para articular um 

ensino de qualidade, visto que a aula de campo na disciplina de ciências e biologias possibilitam 

um programa de educação ambiental para o complemento da reflexão (VIVEIRO; DINIZ, 2009).  

Em uma pesquisa realizada por Seniciato e Cavassan (2004) sobre a contribuição de aula de 

campo com alunos do ensino fundamental, acerca de um ecossistema natural como contribuinte 

para aprendizagem dos conteúdos científicos, investigou como os discentes sentem-se durante as 

aulas de campo, supondo que as emoções e sensações presentes podem influenciar aprendizagem 

dos alunos. O resultado foi que cerca de 84% dos alunos sentiram-se confortável na aula de campo 

e como justificativas os discente referente as sensação de bem-estar e prazer principalmente aos 

sentidos (visão, audição, olfato e tato), com um sentimento de paz e tranquilidade. 

2873



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

  Em outra pesquisa, foi visto a percepção dos docentes frente à pratica de educação 

ambiental preservacionista. A discussão mostra que nunca o meio ambiente esteve em tão forte 

destaque por razão das circunstâncias atuais com o conhecimento reunido ao longo do tempo. Os 

entrevistados procuram trabalhar com esse tema contextualizado revelando uma concepção da 

importância da educação ambiental (OLIVEIRA; OBARA; RODRIGUES, 2007). Destarte, 

compreende-se que docentes e discentes, possuem concepções positivas acerca dessa 

metodologia. 

5 UNIDADE CONSEVADORA FLONA DE ASSÚ: uma proposta de aula de campo 

interdisciplinar 

A FLONA é uma área de reserva ambiental que se configura como um local aberto a 

visitação à apenas estudantes e pesquisadores, sob devida autorização, comportado no máximo 

30 pessoas por trilha, preferencialmente a indivíduos com no mínimo 14 anos, em virtude do calor 

excessivo e longo percurso, com trilhas diárias com um total de 7,5 km, iniciada na sede 

administrativa e finalizada às margens da Lagoa do Piató, ao passo que ocorrem a partir de 

5h00min da manhã, até no máximo 7h30min, existindo uma diferenciação para o público do 

ensino fundamental II, que podem participar em trilhas menores, com cerca de 2,5 km, que 

ocorrem pela manhã a partir das 5h00min da manhã, até às 7h30min. A FLONA também fornece 

trilhas noturnas, que tem início a partir das 15h30min, adentrando a noite e horários de visitas, 

apenas para observação entre 7h30min e 17h30min. 

No local não existe restaurantes, no entanto existe um espaço reservado para a 

alimentação, que segundo entrevista foi pensando como estratégia para evitar a poluição, sendo 

necessário para o professor responsável, bem como estudantes e pesquisadores levarem 

alimentos, além de vestirem roupas leves e confortáveis (para trilhas diurnas) e roupas fechadas 

para a trilha noturna, indica-se paralelamente, que seja levado cantil, protetor solar, kit de 

primeiros socorros, repelente, chapéu. E com proposta de proteção não escrever, desenhar, 

danificar árvores ou pegar animais.  

A unidade de conservação FLONA de Assú possui diversas espécies vegetais, características 

como Chamaecrista sp, Mimosa arenosa, Anandantera colubrina, Pityrocarpa moniliformes, Senna 

obtusifolia, Citrulus sp, Psidium guajava, Mimosa sp, Eucalipitus ssp, Mimosa tenuiflora, Mimosa 

quadrivalvis, Senna sp, Croton sp, Indet sp, Senna macranthera, Senna sp, Spermacose verticilata 

dentre outras utilizadas por diversas espécies polinizadoras como Melipona subnitida e Plebeia aff 

flavocicnta, conhecidas por abelha jandaira e abelha Plebeia  (COSTA, et al, 2013). 

Portanto esta reserva pode ser utilizada como área de estudo acerca do processo de 

polinização, bem como a presença de animais polinizadores, por disciplinas como botânica e 

educação ambiental, para cursos de ensino superior, ou mesmo no nível básico de educação, na 

disciplina de biologia em pontos específicos como anatomia, taxonomia, além de identificar 
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componentes como néctar, pólen, própolis; em geografia e história local, em que pode ser 

analisado, por exemplo, a contextualização de inserção do homem naquele local a interferência 

antrópica e no desaparecimento das abelhas; em matemática, explorando temas como os 

formatos geométricos das colmeias; em literatura, música e línguas portuguesas em obras 

literárias que abordem o tema; em sociologia o aspecto de sociedade das abelhas; construções 

rurais, explicando os componentes desses ninhos (VIANA, 2010).  

No local existe espécies mais de 60 espécies arbóreas, como catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis), catanduva (Piptadenia moniliformis), pau-branco (Auxemma oncocalix), sabiá 

(Mimosa caesalpinifolia), angico (Anadenanthera macrocarpa), imburana (Bursera leptophloes) 

facheiro (Pilosocereus piauhiensis) e mandacaru (Cereus jamacaru), além de espécies arbustivas, 

dentre as quais jurema-branca (Piptadenia stipulaceae), mofumbo (Combretum leprosum), 

marmeleiro (Croton sonderianus), feijão-bravo (Capparis cynophallophora) e ameixa (Ximenia 

americana) (SOUZA, et al. 2014).  

Dentro do contexto de dispersão de sementes, uma vez que essas espécies são 

angiospermas, ainda podem ser estudados os fatores envolvidos, além dos frutos por eles 

gerados, refletindo acerca da importância alimentar para diversos animais alimentam-se delas, 

destarte conjeturando uma consciência crítica acerca da preservação destas, o que proporciona 

um resguarde das espécies de diversos animais que necessitam dessas (SILVA, 2012).   Podendo 

analisar diversas facetas como a rede trófica e as relações bióticas existentes entre os animais e 

entre animais e plantas, por exemplo. Visto ainda que podem ser analisados as diversas espéces 

de aves presentes, entre elas o nambu, cancão, asa-branca, galo de campina, carcará, avoantes, 

sabiás, periquitos, gaviões e corujas, bem como alguns mamíferos como sagui-do-nordeste, 

raposa, veado-catingueiro, guaxinim, tatus, roedores e morcegos, ao que foi expresso pela 

entrevisto. 

Desse modo paralelo ao estudo da botânica, ainda pode ser analisado física na relação 

luminosidade, intensidade da luz, direção dos ventos, o ângulo entre o sol e a formação de 

sombras, umidade do ar, de modo a analisar as condições características da área que favorecem o 

predomínio de certas espécies; na área pode-se analisar ainda o estudo acerca da legislação 

agroindustrial e ambiental, no qual pode ser visto com olhar crítico sobre a legislação que 

compete a universidades de conservação e proteção de algumas espécies (VIANA, 2010). 

Embora que não haja locais de desertificação, entretanto é imprescindível, essa 

compressão ecológica por arte do aluno, visto que esse processo de desertificação vem atingindo 

a diversas regiões desse bioma, sobretudo em função do uso inapropriado (LEAL, et al. 2005), 

desse modo dar-se-á o análise de diversas disciplinas acerca desse problema ambiental, elencando 

novamente, a interdisciplinaridade como fator essencial a uma compreensão total da 

problemática associada a realidade social em que se insere (MEDONÇA, 2009; CARVALHO, 1998).  
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O professor ainda pode levar como proposta metodológica o estudo do solo em que pode 

ser abordados a apropriação do homem, representações cartográficas, a relação homem, espaço 

natural, tipos de solo e componentes físico químicos, a relação de produção de alimento pelos 

vegetais com os nutrientes provenientes do solo (MACHADO; SAUSEN, 2004; SENICIATO; 

CAVASSAN, 2004).  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aula de campo, enquanto proposta metodológica constitui-se como fator relevante ao 

oferecer possibilidades de interdisciplinaridade e também pôr em prática todas as teorias que 

vistas em sala, de modo a relacionar o conteúdo abordado com o meio natural, e no caso da 

pesquisa, a reserva FLONA de Açu, assim influenciando a construção do conhecimento dentro de 

um processo diferente de ensino e aprendizagem. As temáticas de meio ambiente, proteção a 

biodiversidade e a FLONA de açu como um laboratório “a ceu aberto”, podem ser introduzidos, ao 

passo que os professores têm a oportunidade de disseminar o pensamento crítico, acerca das 

questões ecológicas, abordando sobre os biomas, degradação ambiental e renovar sua formas 

educacionais de aulas teóricas, genéricas, conceituais que são restritas a escola. O importante é 

que o ambiente oferece a oportunidade de diversificar uma aula tradicional para uma nova 

construção de um conhecimento reflexível usando estrategicamente o meio natural que a reserva 

oferece. 
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RESUMO 

 

Objetivamos, com esse construto descrever as 
principais atividades realizadas pelos bolsistas do 
PIBID e as suas implicações no processo de ensino-
aprendizagem. A pesquisa utiliza a abordagem 
metodológica qualitativa e como procedimento 
metodológico uma pesquisa bibliográfica e 
documental acerca da importância da aplicação das 
atividades propostas, bem como seus objetivos, 
principalmente nos autores Laburú e Arruda (2002), 
Oliveira (2005), Farias (2012) e Ventura (et al. 2014). 
As práticas diferenciadas ocorreram na disciplina de 

biologia na turma de primeiro ano “B” de ensino 
médio da Escola Estadual Professora Clara Tetéo, 
Macau, estado do Rio Grande do Norte, no período 
de fevereiro a setembro de 2015. Foi possível 
estabelecer nas aulas de biologia ministrada pelo 
professor supervisor, estratégias didáticas com 
propósito construtivista e concepções alternativas 
dos conhecimentos junto aos alunos. Em que embora 
o trabalho não tenha o enfoque da quantificação, 
pode-se perceber avanço no desempenho acadêmico. 

  

PALAVRAS-CHAVE: construtivismo, ferramentas metodológicas, PIBID. 

A PRACTICAL APPROACH: THE CONSTRUCTIVIST WHILE PROPOSAL AS DEVELOPED 

BY PIBID SCHOLARS. 

ABSTRACT 

 

We aim, with this construct to describe the main 
activities performed out by the scholarship PIBID and 
its implications in the teaching-learning process. The 
research uses a qualitative approach, basing mainly 
on a wide bibliographical and documentary research, 
about the importance of enforcement the proposed 
activities, as well as your aims, of authors such as 
Laburú e Arruda (2002), Oliveira (2005), Farias (2012) 
e Ventura (et al. 2014). Therefore, differentiated 
practices happen in biology discipline, in the first year 

of class "B" high school of the Escola Estadual 

Professora Clara Tetéo, in Macau city, of state RIo 
Grande do Norte, in the period from February to 

September 2015. It was possible to establish in 
biology classes taught by teacher supervisor, didactics 
strategies with constructive purpose and alternative 
conceptions of knowledge together the students. 
Although the work was not the aim to quantification, 
one can see progress in academic performance. 

 
 

KEY-WORDS: constructivism, methodological tools, PIBID. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca de estratégias e metodologias diferenciadas de ensino/aprendizagem que auxiliem 

os alunos no entendimento dos conteúdos da disciplina de biologia, a partir do uso de diversos 

recursos didáticos como: práticas laboratoriais, jogos, dinâmicas, modelos didáticos, mídias 

educacionais, entre outros, não se configura tão-somente como algo inovador, mas exerce fator 

decisivo de apoio à teoria biológica, visto que muitos alunos compreendem a concepção teórica 

do conteúdo, apenas associado ao domínio prático (VENTURA, et al. 2014). 

A abstração que existe paralela aos conceitos biológicos, são pontos preponderantes e 

indivisíveis de um pensamento crítico-reflexivo na atuação docente, haja vista que a aprendizagem 

das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta da vista no ensino fundamental, encontra-se 

imbuída de apropriação de pensamento mais abstrato (BRASIL, 2000), e cada vez mais distante do 

aluno. Sobretudo sob a concepção de que o “abstrato” deve ser alicerçado e construído 

“concretamente”, com base no cotidiano e experiências trazidas para sala de aula, ressignificando 

ao aluno condições de tornar-se agente do aprendizado, articulando o conteúdo teórico a sua 

ação prática (BRASIL, 2006). As orientações curriculares nacionais para o ensino médio ao citar 

Vigotsky, defende a importância do auxílio na abstração do conhecimento, tendo em vista que 

nesse período da adolescência o indivíduo constitui a sua capacidade de pensamento conceitual 

(BRASIL, 2006). 

Destarte, vê-se a objetividade da natureza da inserção de novas metodologias que auxiliem 

na superação de diversos obstáculos como é exposto por Pedroso (2009), dentre eles a abstração, 

supracitada, em relação aos conteúdos. Ainda na análise de adaptações no processo de ensino, o 

primeiro ano do ensino médio requer mais elaborações dessas atividades diferenciadas, visto a 

estipulação dos conteúdos de Biologia Celular e Molecular, dado que a maioria dos termos refere-

se a conceitos microscópicos (ORLANDO, et al. 2009), difíceis de se imaginar e de se aproximar ao 

aluno. 

Logo, ressalva-se que o primeiro ano foi o estudo de caso e palco das atividades 

elaboradas, respaldado a partir das análises de aulas teóricas realizadas por bolsistas do PIBID – 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto Biologia do Instituto Federal 

de Educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau, acerca da difícil 

compreensão reclamada pelos educandos para a concepção de conteúdos, atrelado ao fato de 

que estes se postavam confusos e asseverava inúmeras dificuldades. 

O rendimento acadêmico dos alunos se tornou motivo de preocupação por parte dos 

professores e corpo escolar.  Diante disso, faz-se necessário que haja uma adequação aos novos 

métodos que sejam aplicados pelos educadores no intuito de facilitar o aprendizado dos alunos. 

Os bolsistas, inclusos no programa de iniciação a docência, adentram-se na perspectiva de 
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promover estratégias didáticas de forma diferenciada e atrativa para a compreensão das 

complexidades do estudo da vida. 

Objetivamos, com esse construto descrever as principais atividades realizadas pelos 

bolsistas do PIBID e as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem.  A pesquisa está 

estruturada primeiramente por uma discussão acerca do construtivismo, concepções alternativas 

de Vigotsky e bases filosóficas na elaboração das atividades. Em seguida, abordamos acerca da 

importância da escolha de ferramentas metodológicas, bem como a descrição das atividades 

realizadas.   

2 METODOLOGIA 

A pesquisa utiliza a abordagem metodológica qualitativa, em que o pesquisador procura 

aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda, seja ações dos indivíduos, grupos ou 

organizações em seu ambiente e contexto social, interpretando-os segundo a perspectiva dos 

participantes da situação enfocada, sem se preocupar com representatividade numérica, 

generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito (TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

A partir do método de procedimento observacional, utilizado comumente em pesquisas 

nas áreas de ciências sociais e educação (PRODANOV; FREITAS, 2013).  Evidenciou-se a escolha das 

atividades propostas enquanto bolsistas, em busca de uma melhoria do ensino aprendizado, 

elaborando e adequando diversas estratégias didáticas, se fundamentando principalmente em 

uma ampla pesquisa bibliográfica e documental em arquivos primários, que também foram base 

para construção desta pesquisa, acerca da importância da aplicação das atividades propostas, bem 

como seus objetivos, principalmente a partir dos autores Laburú e Arruda (2002), Oliveira (2005), 

Farias (2012) e Ventura (et al. 2014). 

Para tanto as práticas diferenciadas ocorreram na turma de primeiro ano “B” de ensino 

médio da Escola Estadual Professora Clara Tetéo – E. E. P. C. T., munícipio de Macau, Rio Grande 

do Norte, no período de fevereiro a setembro de 2015, esta sala possui cerca de 40 alunos na faixa 

etária de 14 a 17 anos, sendo a maioria do sexo masculino. A maior parte da sala possui origem 

humilde, sobretudo de classe baixa e vindas dos distritos próximos ao município.  

3 CONSTRUTIVISMO E CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS: uma breve relação com as 
atividades práticas propostas. 

A pedagogia sócio construtivista designa-se como um conhecimento visto pelo sujeito em 

interação com seu meio/contexto social (escolar e cultura extraescolar), visto que não se 

qualificam como fatores indissociáveis (LABURÚ; ARRUDA, 2002). Todavia, não se cabe à 

compreensão das atividades práticas, totalmente unidas à teoria na busca do conhecimento 

concreto, sem se configurarem de modo salientável a relação adicional do conteúdo proposto com 
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a “bagagem” que o indivíduo/aluno traz para a sala de aula (FARIAS, 2012), bem como fornecer a 

estes modos de compreender aplicavelmente esse conhecimento construído. 

A aprendizagem se torna mais significativa quando o aluno relaciona o conhecimento 

adquirido com seu cotidiano e seus conhecimentos prévios, ao passo que perpassa por 

experiências, atividades práticas e lúdicas que podem advir de situações promovidas na instituição 

escolar (FARIAS, et al, 2012; VENTURA, 2011) que propiciam essa interrelação. Uma vez que o 

aluno, não é compreendido como uma tábula rasa, mas se transforma em uma agente do 

conhecimento junto ao professor e os bolsistas inseridos na instituição escolar. A sua nova 

identidade propicia a perca de seu caráter passivo no processo de ensino-aprendizado (LABURU; 

ARRUDA, 2002).  

Segundo Oliveira (2005), o aluno é parte atuante e essencial no processo de construção do 

conhecimento, assim se firma ainda mais, a concepção da não passividade e de que este aluno 

também possui contribuição a trazer para o seu próprio processo educacional, para os bolsistas do 

PIBID e professor supervisor. Portanto é importante considerar as suas ideias e opiniões. Dentro 

da perspectiva construtivista as ideias e questionamento do aluno, portanto concepções são 

disfuncionais ao seu caráter de barreira ao processo de ensino e assumem significativo papel de 

impulsionadores (MENINO; CORREIA, 2001). 

Piaget é um dos precursores do movimento de concepções alternativas que se assemelha 

aos quesitos supracitados, uma vez que para esse o sujeito é parte ativa do seu processo de 

ensino-aprendizado, desse modo determinando a construção de seu conhecimento. Os bolsistas 

do PIBID no papel de futuros docentes devem atuar na perspectiva de dar sentido às diversas 

situações de ensino, transformando as concepções que os alunos formulam e trazem, em 

princípios científicos, inicialmente dentro do contexto da sala de aula (OLIVEIRA, 2005) e 

posteriormente para seu contexto social. 

4 A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHA DE FERRAMENTAS METODOLÓGICAS 
DIFERENCIADAS: descrição das atividades realizadas 

É muito comum ouvirmos falar que a biologia é o estudo da vida, e isso não acontece por 

acaso, já que esta disciplina abrange a diversidade dos seres e suas essências (FERNANDES, 1998). 

Dessa forma, seu estudo proporciona diversos conhecimentos acerca do surgimento, 

desenvolvimento e evolução destes. Mediante as necessidades pedagógicas dos estudantes da 

turma do primeiro ano do ensino médio da E.E.P.C.T. buscou-se melhorar a aprendizagem, bem 

como a compreensão acerca do estudo da vida e as suas complexidades.  

As ferramentas necessárias para exercer metodologias adequadas ao ensino requerem um 

teor de complexidade, uma vez que, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (PAULO 

FREIRE, 1996, p. 29). Vale ressaltar ainda que, o uso não planejado destes recursos didáticos pode 
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causar confusões e favorecer o surgimento ou manutenção de concepções alternativas nos alunos 

(FERRAZ E TERRAZZAN, 2003). 

Com isso, podemos destacar que as estratégias e recursos didáticos acabam se tornando 

ferramentas imprescindíveis utilizadas em sala pelos educadores. Segundo o exposto por Sousa, 

Andrade e Nascimento Júnior (2008) os recursos didáticos são materiais utilizados para o auxílio 

no ensino-aprendizagem nos assuntos ensinados a serem postos pelos professores aos alunos. 

Para Campos, Bortoloto e Felício (2003, p. 48) “o jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado 

com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens” Essas técnicas são utilizadas por 

diversas áreas do ensino, porém é de suma relevância sua utilização na área de biologia. 

Em meio a isso, surge a preocupação de que estes devem aprender prontamente os 

assuntos ensinados em sala, a biologia como uma ciência complexa, cheia de nomes e definições 

acaba por inibir o aprendizado dos alunos, já que foi observado que os mesmos reclamavam 

durante as aulas, sobre dificuldades e afirmavam que é uma disciplina chata e pouco atraente, 

ideia que também é exposta por Bastos (2015).  

Ministrar os assuntos de forma compreensível para os alunos é uma tarefa inerente dos 

educadores, porém nem sempre é viável. “Enfim, como levarmos para dentro de sala de aula o 

maravilhoso mundo vivo, capaz de seduzir e atrair os alunos ao estudo?” (FERNANDES, 1998, p. 3), 

quais estratégias devemos utilizar para atrair a atenção e despertar o interesse destes? As diversas 

estratégias utilizadas possuem dentre os objetivos, auxiliarem no processo de aprendizagem dos 

mesmos quando se interessam pelo estudo, e após esse levantamento de analises e das propostas 

diferenciadas de ensino, é sabido que o uso de estratégias pedagógicas minimiza e muito as 

dificuldades de compreensão, permitindo uma aula atrativa. Para isso contamos com a ajuda de 

táticas diferenciadas de ensino que auxiliam a mudar o tradicionalismo de transmissão dos 

assuntos em sala. As atividades foram descritas, no que segue: 

Atividade 1 

Indicador de atividade: Dinâmica de integração. 

Descrição da atividade: Cama de gato. Era jogado um barbante de um aluno ao outro, 

quem recebia o barbante teria que citar 3 palavras que para ele remete a biologia. 

Objetivo da atividade: Oportunizar um maior conhecimento do aluno consigo mesmo, 

além de facilitar um melhor relacionamento e integração interpessoal, bem como conhecimento 

acerca da turma. Ao desenvolver as atividades os estudantes deverão entender os fenômenos 

geográficos estudados e fazer a correlação e comparação com a sua realidade. Nesse viés, as 

atividades lúdicas no contexto escolar, propiciam atingir os objetivos educacionais, a curto, médio 

e longo prazo, como o desenvolvimento do raciocínio (SILVA, SILVA 2012 p. 6). 

Atividade 2 

Indicador de atividade: Prática Laboratorial. 
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Descrição da atividade: Prática experimental sobre as características da água (densidade, 

tensão superficial e turbidez); identificação de amido com iodo (atividade demonstrativa realizada 

pelos bolsistas); análise mucosa bucal (lâmina elaborada pelos próprios alunos); análise do tecido 

intestinal e epitelial (lâminas vindas do laboratório de Biologia do IFRN – Campus Macau). 

Objetivo da atividade: Adequar os conhecimentos da teoria à pratica, em que os alunos 

possam interagir em um ambiente diferenciado, realizando práticas laboratoriais. Baseado nas 

concepções construtivistas de Vigotsky, como é exposto por Laburú e Arruda (2002). O aluno que 

não consegue visualizar e contextualizar o conhecimento científico em situações do seu cotidiano, 

não é capaz de compreender a teoria, deste modo se faz imprescindível a experimentação no 

processo de aprendizagem (VENTURA et. al. 2011) que rompe com o método tradicionalmente 

aplicado em sala de aula, baseado na memorização da informação atendendo ao desafio de tornar 

o ensino de biologia mais prazeroso.

Atividade 3 

Indicador de atividade: Jogos didáticos. 

Descrição de atividade: Tabela dos minerais; rotulo de alimentos; transporte de soluto e 

solvente através da membrana (elaborado pelos alunos juntamente com os bolsistas, sobretudo 

com materiais reciclados). 

Objetivo da atividade: Compreender através da utilização de jogos didáticos conteúdos 

complexos de biologia, diversificando as aulas dialogadas expositivas em aulas com jogos de 

interação. De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio o jogo oferece o 

estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos 

alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 

desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de 

comunicação e expressão (BRASIL, 2006). 

Atividade 4 

Indicador de atividade: Analogias. 

Descrição da atividade: Proposta de comparações com a realidade do aluno, para melhor 

compreensão acerca do assunto tratado. 

Objetivo da atividade: Buscar através de uma linguagem simplificada, relacionar a 

realidade do aluno com os conteúdos estudados para melhor compreensão dos mesmos. Dessa 

forma, analogias são recursos importantes para o raciocínio e para explicações de eventos, 

fenômenos e conceitos científicos (FIGUEROA, 2004).  

Atividade 5 

Indicador de atividade: Debate. 
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Descrição da atividade: Realização de um debate sobre a definição de carboidratos, lipídios 

e proteínas, além de uso de figuras para a discussão acerca de quais alimentos possuíam em maior 

abundância estes compostos orgânicos.  

Objetivo da atividade: Instigar no alunado o senso crítico, incentivando-o a empregar seu 

aprendizado em argumentos que lhes permita a compreensão do conteúdo em trocas de ideias, 

haja vista considerar a sua visão acerca do mundo e sua formulação de argumentos acerca dos 

conhecimentos adquiridos (OLIVEIRA, 2005). 

Atividade 6 

Indicador de atividade: Modelo didático. 

Descrição da atividade: Construção de um modelo didático de células eucariontes e 

procariontes. 

Objetivo da atividade: Entender as particularidades existentes nas células procarióticas e 

eucarióticas. Modelos didáticos são ferramentas sugestivas e que podem ser eficazes na prática 

docente diante da abordagem de conteúdos que muitas vezes, são de difícil compreensão pelos 

estudantes, principalmente no que se refere ao ensino de Ciências e Biologia (OLIVEIRA, et. al. 

2014).  

Atividade 7 

Indicador de atividade: Atlas. 

Descrição da atividade: Confecção de atlas onde os alunos desenham as organelas 

celulares, destacando suas particularidades e funcionalidades. 

Objetivo da atividade: Compreender por meio da confecção de material didático-

pedagógico conhecimentos teóricos. Em termos de linguagem gráfica, onde o desenho está 

inserido, podemos dizer que o seu uso em disciplinas do ensino médio como instrumento 

decodificador de linguagens, principalmente de disciplinas das ciências, é pouco difundido (COSTA, 

et. al. 2006), mas de resultados bastante significativos, visto a sua ludicidade.    

Atividade 8 

Indicador de atividade: Organograma celular. 

Descrição de atividade: Proposta de um organograma celular destacando as principais 

partes (por exemplo, organelas) celulares. 

Objetivo da atividade: Identificar as principais estruturas presentes nos vírus e células 

animal, vegetal e bacteriana  por meio da utilização de um material pedagógico facilitador do 

aprendizado. Segundo o DESC (2015) a utilização de figuras são construções visuais que ilustram 

ou exemplificam aspectos tratados no texto. Os tipos mais comuns são mapas, planos e 

organograma, que facilitam a compreensão do conteúdo.  
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Atividade 9 

Indicador de atividade: O uso de mídias educacionais. 

Descrição da atividade: Utilização de vídeo aulas e músicas no ensino de organelas celular. 

Objetivo da atividade: Facilitar o aprendizado dos alunos acerca do conteúdo estudado 

com o uso de mídias educacionais como instrumento pedagógico. Ao levar em conta que mídias 

são meios que facilitam a comunicação, sejam televisivas, digitais, impressas ou virtuais, conclui-se 

que no contexto educacional podem servir como auxílio para desenvolver a crítica e 

questionamento nos alunos (RUPPENTHAL; SANTOS; PRATI 2011). 

Portanto, destacam-se as estratégias utilizadas com a turma, onde os alunos realizam com 

ajuda dos bolsistas as referentes atividades sobre os conteúdos de biologia. Uma vez que buscar 

alternativas ao ensino tradicional, pode se tornar a maneira mais atrativa de aprender visto que 

ocorreu uma evolução de participação do alunado as atividades propostas, dado a familiaridade 

crescente dos alunos com os bolsistas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a atuação dos bolsistas na turma de primeiro ano do ensino médio na escola 

E.E.C.P.T. foi possível estabelecer nas aulas de biologia ministrada pelo professor supervisor e com 

a ativa participação dos licenciandos, estratégias didáticas nas aulas, com propósito construtivista 

e concepções alternativas dos conhecimentos junto aos alunos, através do desenvolvimento de 

atividades relacionadas com os conteúdos ministrados em sala. Trabalhar com os alunos do 

primeiro ano com as referidas estratégias, torna-se relevante para o aprimoramento do 

conhecimento, embora o trabalho não tenha o enfoque a quantificação, pode-se perceber avanço 

no desempenho acadêmico, visto os conteúdos estudados nessa disciplina serem essenciais e 

imprescindíveis para a construção do saber.  
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foucaultiana, se a meta proposta pelo Projeto Político 

Pedagógico da instituição, de uma educação humana 
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1 INTRODUÇÃO 

O atual desenvolvimento do país demanda a necessidade de formação de mão de obra 

para o mercado. A crescente expansão da Rede Federal supre parte desta demanda por 

profissionalização, tendo como consequência a interiorização do ensino profissionalizante, deste 

modo as diversas cidades do interior do nosso Estado foram presenteadas com uma educação 

profissionalizante de qualidade. Destarte, nossa pesquisa se orienta a partir deste Horizonte de 

desenvolvimento do ensino técnico no país. Especificamente buscaremos abordar analiticamente 

a extensão emancipatória da estrutura curricular dos cursos técnicos integrados do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte- campus São Gonçalo do Amarante.      

O presente trabalho busca identificar, a partir da filosofia foucaultiana, se a meta 

objetivada no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, de uma educação humana e 

integral, pode ser alcançada através dos currículos técnicos integrados do IFRN. O campus São 

Gonçalo do Amarante hoje em pleno funcionamento está dentro deste contexto de expansão da 

rede federal de educação profissional, tendo como um dos seus principais objetivos proporcionar 

uma educação pública gratuita de qualidade para o município. 

Partiremos das concepções enfatizadas pelo Projeto Político Pedagógico do IFRN, a de ser 

humano, trabalho, sociedade, cultura, educação, ciência e tecnologia, objetivando principalmente 

a necessidade de se ter uma educação omnilateral, ou seja, uma escola que alcance todos os lados 

do sujeito, cumprindo a função social da instituição: fornecer uma educação justa e humanizada. 

Com o auxílio dos conceitos do filósofo Michel Foucault, serão analisadas várias dentre 

tantas concepções e os respectivos objetivos do Projeto Político pedagógicos abrindo desta forma 

uma vasta linha de raciocínio disponibilizando assim um novo olhar para a política constituída no 

IFRN, fazendo com que se tenha de forma integral um discursão a respeito dos objetivos no 

Projeto Político Pedagógico. 

Ao longo da pesquisa, conforme a revisão bibliográfica a cerca do Projeto Político 

Pedagógico e dos conceitos de Foucault, serão constituídos questionários para serem respondidos 

pelos alunos do Instituto Federal campus São Gonçalo do Amarante dos cursos de nível médio 

técnico integrado. Com os resultados obtidos, poderão ser analisados e assim averiguar se o que 

está descrito no Projeto Político Pedagógico da escola, de uma educação omnilateral, está sendo 

levado a cabo pela instituição. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O fundamento do presente projeto encontra-se nas formulações conceituais do filósofo 

Michel Foucault, bem como no aporte teórico-metodológico oferecido pelo PPP do IFRN. 

Precisamente partiremos das concepções de educação e currículo integrado fornecido pelo 

Projeto Político Pedagógico do IFRN, bem como, dos conceitos de Biopolítica e 

governamentalidade pensados por Foucault, como ferramentas de medição do grau de 

potencialidade de formação crítica e emancipatória dos currículos dos cursos técnicos integrados. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do IFRN organiza-se a partir das concepções sobre o 

ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho e educação, aplicando esses 

conceitos e ressaltando suas principais relevâncias dentro do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN). 

Inicialmente é interessante destacar a concepção de ser humano que o PPP utiliza, no qual 

destaca primeiramente a definição de Aristóteles do homem com ser racional e político, tendo a 

racionalidade como algo que se sobressai mediante outras características. Já outros pensadores 

como Platão, enxergava o ser humano como um ser dual e acreditava que a afetividade servia 

para unir e ter dimensionamento sobre essas dualidades como, por exemplo, a juventude e a 

velhice, vida e morte. 

O Projeto Político Pedagógico destaca essas dualidades como prova da densidade do ser 

humano não o podendo reduzi-lo a um só princípio, voltando às práticas educativas para uma 

inteiração do ser, buscando um conhecimento dimensionado tanto para o lado físico, como para o 

afetivo e racional, relacionando esses aspectos com o lado familiar e social.  

Deste modo, citando nominalmente o Projeto Político Pedagógico, no que diz respeito a 

sua concepção de currículo: “O IFRN assume o currículo como um conjunto integrado e articulado 

de atividades intencionadas, pedagogicamente concebidas a partir da visão crítica de ser humano, 

de mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas para promover a 

construção, a reconstrução e a socialização do conhecimento.” (PPP- Projeto político pedagógico: 

uma construção coletiva, IFRN ). 

“A nova institucionalidade do IFRN, atribuída a uma Instituição educativa centenária, está 

alicerçada em valores, tradições, práticas, inter-relações sociais, funções sociais, áreas de atuação, 

públicos-alvo, prestígio social e inserção no projeto micro social e macrossocial. A esse cenário, 

acrescente-se que as mudanças implementadas trouxeram novos componentes de gestão 

administrativo-pedagógica articulados ao processo institucional de expansão e de interiorização. 

Trata-se de uma re(construção) identitária que, necessariamente, demandou ser balizada pelos 

princípios da gestão democrática, da participação e da inclusão social, em virtude do encargo 

simbólico da cultura construída”. (PPP- Projeto político pedagógico: uma construção coletiva, IFRN 

). 
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“O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou elementos há 

a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado 

dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa; tática de 

antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as presenças e as 

ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, 

interromper as outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, 

sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e 

utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico”. (Foucault, Vigiar e punir).  

“Em se tratando de um direito reconhecido, a educação com qualidade socialmente 

referenciada somente se torna possível e real quando perseguida no horizonte em que a formação 

integral – capaz de contribuir para a consolidação da cidadania almejada – se estabelece como 

direito social, direito de cidadania e direito do ser humano.” (PPP- Projeto político pedagógico: 

uma construção coletiva, IFRN ). 

3 METODOLOGIA 

 Possui como base principal a revisão bibliográfica, análise documental, leitura dos escritos 

de Foucault, do PPP e dos currículos técnico integrado da instituição. Após a análise dos itens 

descritos anteriormente serão realizados trabalhos dentro do IFRN campus São Gonçalo do 

Amarante. 

Seguindo a linha de raciocínio adquirida na revisão bibliográfica, dentro do campus serão 

elaborados formulários de entrevista que irão ser aplicados diretamente aos alunos do nível 

técnico integrado, inicialmente destacaremos os alunos que estão nos primeiros e nos últimos 

anos de cada curso. Para ser estabelecida uma visão antes de se passar pela instituição e um olhar 

das pessoas que já estão concluindo seus cursos e já tiveram certa experiência com o IFRN. 

4   RESULTADOS 

O presente projeto ainda está em andamento, tendo isto, ainda não foi possível obter-se 
resultados os quais poderiam ser submetidos para estudo. Conforme o avanço da pesquisa, os 
resultados irão surgindo paralelamente. Esperamos como resultado, a certificação do projeto 

emancipatório postulado pelo Projeto Político Pedagógico. 
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RESUMO

Um tema bastante evocado pela Filosofia Política na
modernidade foi  o de como legitimar o Estado e o
Governo  a  partir  da  natureza  humana.  Dentre  os
filósofos que se destacaram nesse período encontra-
se Jean-Jacques Rousseau. A descrição de Rousseau
sobre a natureza humana coloca o homem como um
indivíduo  plenamente  livre  num  estágio  pré-social
que, ao passar a viver em sociedade, tem de organizar
a vida social para que nenhum homem esteja sob o
jugo de seu semelhante, corrompendo a sua própria

natureza. Neste trabalho foi feita uma leitura crítica
da  obra  rousseauniana,  no  tocante  a  suas
interpretações sobre indivíduo e sociedade, sob ótica
filosófica de Cornelius Castoriadis, explicando que não
existe um indivíduo pré-social, pois o indivíduo é uma
fabricação  do  magma  de  significações  do  social-
histórico, e sendo também a sociedade uma criação
ex nihilo, é inaceitável a hipótese de que indivíduos
possam instituir e organizar uma sociedade segundo a
sua própria vontade para ser senhores de si.

PALAVRAS-CHAVE: Rousseau, Castoriadis, Indivíduo, Sociedade.

MANUFACTURED INDIVIDUAL: IMPOSSIBILITY OF THE ROUSSEAU'S THINKING
ABOUT SOCIAL CONTRACT FROM THE PERSPECTIVE OF CORNELIUS

CASTORIADIS 

ABSTRACT

A topic  quite  evoked by the Political  Philosophy on
modernity  was the how to recognize the State  and
the Government from the human nature. Among the
philosophers  who  stood  up  in  this  period  we  find
Jean-Jacques  Rousseau.  The  Rousseau's  description
about the human nature sets the man as a individual
completely free in a stage pre-social  that, on pass to
live in society, has to organize the social life that no
man  be  under  the  yoke  from  a  resembling  one,
corrupting his  own nature. In  this study was made a

critical   reading on Rousseau's work, according to his
understandings  about  the  individual  and   society,
from  the  perspective  of  Cornelius  Castoriadis'
philosophy, explaining there is not an individual pre-
social,  because the individual  is  a  manufacturing of
the magma of meanings from the social-historic, and
being  also  the  society  a  creation  ex  nihilo,  it  is
unacceptable  the  hypothesis  of  individuals  can
establish and organize a society as their own will to be
lords of themselves. 

KEY-WORDS: Rousseau, Castoriadis, Individual, Society.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo consiste em uma leitura crítica da obra de Rosseau (1978), a partir de
pressupostos derivados do pensamento de Cornelius Castoriadis. 

Segundo Jean Jaques Rosseau em sua obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens (ROSSEAU, 1973), o indivíduo precede a sociedade de modo que
teria existido um estágio pré-social na história humana e, com algumas situações ocorridas durante
a  história,  tais  como  adaptação  ao  meio,  aproximação  ao  semelhante  e  evolução  das  suas
faculdades, houve o surgimento da sociedade. Após tal surgimento, os indivíduos, que viviam em
seu estado de natureza sem inconvenientes,  viram-se submetidos  a  jugos  entre  seus  próprios
semelhantes (ROUSSEAU, 1973), fato este que corrompia a sua própria natureza livre e, a partir
desse fato,  sentiram a necessidade de se organizar  a sociedade através de um contrato social
(ROUSSEAU, 1978).

Um  dos  grandes  pensadores  do  século  XX,  Cornelius  Castoriadis,  na  obra  Instituição
imaginária  da  sociedade (CASTORIADIS,  1982),  teorizou  a  questão  da  sociedade  por  uma  via
diferente.  Enquanto  Rousseau  (1973),  para  descrever  a  natureza  humana,  usou  de  artifícios
formais (abstrações lógicas) para chegar à sociedade de fato, Castoriadis (1982) buscou entender a
questão da sociedade já por vias factuais. 

A partir  dessa  noção rosseauniana,  o  presente artigo  objetiva,  partindo de Castoriadis,
demonstrar que há uma impossibilidade de que indivíduos livres e independentes por natureza
possam se organizar a partir de um contrato social (que em essência é um contrato político). Deste
modo  objetiva-se  indicar  com  esse  artigo  que  não  há  possibilidade  do  homem  formal
(CASTORIADIS, 2007) atuar politicamente, pois ele não existe na medida em que todo indivíduo é,
como  pensa  Castoriadis  (1982),  uma  fabricação  da  sociedade  instituída,  e  não  é  elemento
instituinte de sociedade alguma.

2 INDIVÍDUO E SOCIEDADE SEGUNDO ROUSSEAU

Rousseau, sendo um filósofo jusnaturalista e contratualista, parte da natureza humana para
entender, formalizar, e teorizar a sociedade e sua melhor forma de governo. Em Rousseau (1973),
especialmente,  todas  as  organizações  e  instituições  partem  do  indivíduo,  pois,  no  estado  de
natureza da humanidade, o que existem são indivíduos sem ideia de relação social. O estado de
natureza, para Rousseau (1973), é um estado onde o indivíduo é plenamente livre e vive somente
para sua própria conservação, sem nenhum relacionamento social. Assim descreve o estado de
natureza um reconhecido comentador de Rousseau:
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Eis,  pois,  traçado  o  retrato  por  inteiro  do  homem  natural.  Vivendo  ociosamente  e
espalhado pela vastidão do planeta,  cada indivíduo terá com outro da mesma espécie
contatos  raros  e  passageiros.  Não  há  como  falar  em  sociedade  ou  associação  entre
esta  multiplicidade  dispersa  de  existências  solitárias.  Não  há,  também,  como  falar
em  desigualdade,  já  que  todos,  vivendo  sob  condições  praticamente  idênticas,  não
têm  nem  mesmo  possibilidade  de  desenvolver  aquelas  diferenças  –  de  forças,  de
habilidade, de idade – que seriam de fato naturais, mas só poderão se exercer depois de
abandonada a inércia dessa condição primitiva. (FORTES, 1989, p. 39,40) 

E  como  tal  homem  natural  chega  a  organizar-se  e  a  viver  em  sociedade?  Rousseau
responde, no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1973),
que  pressões  naturais, aspectos ambientais que envolvem o entorno natural do qual o homem
eclode,  como  mudanças  climáticas,  diferenças  de  ambientes  e  diferentes  obstáculos  para  se
conseguir alimentos, acompanhado de uma característica que faz do homem singular entre os
demais animais, que é a  perfectibilidade, propiciaram a passagem do estado de natureza para o
estado civil.

A passagem do estado de natureza para o estado civil é narrada de tal forma:

Por que o homem primitivo deixa seu útero, por que abandona seu paraíso? É preciso
supor a atuação de fatores externos a essa condição ou a atuação de um acaso catastrófico
que produz  a  alteração do estado de equilíbrio  anterior.  (Imaginemos a  ocorrência de
grandes  inundações  ou  tremores  de terra  que,  ao  mesmo tempo em que  alteram as
condições de vida na região, levam a uma nova correlação entre os homens.) Colocando
obstáculos à sua sobrevivência e aproximando os homens uns dos outros,  a catástrofe
cósmica funcionaria como desencadeadora de todo o processo. Sob o estímulo dessas
novas condições ambientais e em resposta a elas,  o mecanismo da perfectibilidade foi
acionado  e  os  indivíduos  encontraram  a  ocasião  propícia  para  o  despertar  de  suas
potencialidades. (FORTES, 1989, p.40)

 É inimaginável, de fato, que tenha partido exclusivamente do homem a vontade de unir-se
em sociedade sem que nada houvesse acontecido. O homem estava “bem” (sem noções morais),
pois vivia conforme a natureza. Precisou que algo emergisse do  ambiente natural para que suas
potencialidades  fossem  desenvolvidas,  e  a  sua  capacidade  de  adaptar-se  fosse  despertada.
Condições  climáticas  e  transformações  nas  regiões,  advindas  de  causas  naturais,  exigiram  do
homem uma adequação para sua própria conservação. À medida que começou a habitar em beira
de rios, tornou-se ictiófago. Por outras necessidades, descobriu a caça, precisando assim de novas
maneiras de batalhar contra outros animais. Assim o humano foi mudando e conhecendo novas
formas de vida. 

Toda  essa  revolução  levou  a  outra:  a  revolução  técnica  com  a  construção  de  cabanas
(FORTES, 1989). É na habitação de cabanas que encontramos o germe da sociedade. Tendo agora
um habitat  fixo,  o  homem começa a  desenvolver  um senso social.  Diferenciação de gênero  é
instituída, separando as atividades masculinas e femininas. O amor dos pais pelos filhos cresce,
sendo agora a identificação paternal e maternal mais bem definida, pois antes os filhos só estavam
ligados  aos  pais  enquanto  havia  dependência  física,  após  tal  condição  viam-se  livres  e
independentes. Com a habitação em cabanas, a vida em família foi instituída e prolongada. 
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Essa  grande  revolução  propiciou  outra:  um  elo  entre  famílias  formando  os  primeiros
bandos. Nesse período os homens ainda eram independentes. Cada um trabalhava para si próprio
e  para  a  conservação  do  seu  núcleo  familiar.  Famílias  se  uniam  a  outras  para  cooperarem
mutuamente por causas de interesse comum. Não havia ninguém se sobrepondo a ninguém. Era
um estado de paz, ao mesmo tempo em que as faculdades humanas se desenvolviam, como a
racionalidade.  Assim  percorreu  o  homem  um  momento  de  descobertas,  adaptações  e
transformações. Mas ainda não era a sociedade civil organizada.

Como no estado de natureza os indivíduos eram livres, independentes e se satisfaziam com
sua própria conservação, e nessa nova conjuntura de vida em sociedade, com o estabelecimento
da  desigualdade  social  através  da  propriedade  privada  (ROUSSEAU,  1973),  teria  havido  uma
corrupção da natureza humana, pois os indivíduos já não eram mais livres e nem independentes.
Tinham posses e, por isso, novas ocupações e preocupações além de sua própria conservação.

Assim diz Rousseau:

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno,
lembrou-se  de  dizer  isto  é  meu  e  encontrou  pessoas  suficientemente  simples  para
acreditá-lo.  Quantos crimes,  guerras,  assassínios,  misérias  e  horrores  não pouparia  ao
gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a
seus semelhantes: “Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes
que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém!” (ROUSSEAU, 1973, p.
265)

É justamente com a propriedade privada, segundo Rousseau, que nasce a sociedade civil.
Destaca-se, porém, que também com a propriedade privada fundamente-se a desigualdade entre
os  homens.  Não  a  desigualdade  física,  que  no  estado  de  natureza  nada  interferia,  mas  uma
desigualdade  social,  que  potencializa  uma  corrupção  do  estado  de  natureza,  pois  faz  de  um
indivíduo escravo e dependente de outro, tirando a sua liberdade e independência. A desigualdade
também dá a um indivíduo poderio e soberania sobre aquilo que a natureza deu igualmente a
todos:  a  terra  e  seus  frutos.  É,  portanto,  a  partir  da  propriedade  privada  que  surge  tanto  a
sociedade civil como a desigualdade entre os homens.

Atrelado a isso, o surgimento da agricultura e metalurgia traz uma nova situação: agora os
homens,  ao  desenvolverem  seus  trabalhos,  dependem  do  trabalho  de  outro  para  a  sua
conservação,  pois  os  agricultores  e  metalúrgicos  precisam  alimentar-se,  e  o  alimento  provém
daquele que não está ocupado nessas coisas. Os homens agora, não mais livres e independentes,
vivem em uma interdependência. A desigualdade é instituída na sociedade civil.

É  nesse  momento  que  Rousseau,  seguindo  um  caminho  diferente  do  de  Hobbes,  que
entendia que o estado de guerra era natural (HOBBES, 1988), teoriza o estado de guerra. O estado
de  guerra  para  Rousseau  veio  com  a  instituição  da  sociedade  civil.  Sem  lei  jurídica  e  com o
estabelecimento  da  propriedade  privada,  os  homens  guerreavam  uns  contra  os  outros  para
disputar terreno, soberania e poder.

Assim, para que o gênero humano não trilhasse sozinho a sua própria destruição, e que a
vida em sociedade não destoasse tanto da natureza humana, e que os indivíduos, sem liberdade,
não estivessem sobre o jugo de outros, corrompendo a sua própria natureza, fez-se necessário um

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN

XI CONGIC

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN

2897



Contrato  Social  que  regulamentasse  a  vida  em  sociedade  e  garantisse  os  direitos  coletivos  e
individuais. Nas palavras do filósofo:

“Encontrar  uma  forma  de  associação  que  defenda  e  proteja  a  pessoa  e  os  bens  de
cada associado com toda a força comum, e pela qual  cada um, unindo-se a todos,  só
obedece  contudo  a  si  mesmo,  permanecendo  assim  tão  livre  quanto  antes”.  Esse,  o
problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. (ROUSSEAU, 1978, p. 32)

Neste sentido, o contrato social é, sobretudo, um contrato político, pois os indivíduos são
levados a deliberar  sobre uma vontade geral  e  instituí-la  por  lei.  Tal  vontade,  tendo todos os
indivíduos da sociedade como participantes de sua formalização, chegará a todos os homens como
lei  e,  um  indivíduo  obedecendo  a  uma  lei  que  ele  mesmo  formalizou,  continuaria  livre  por
obedecer a si mesmo e teria seus bens preservados.

É justamente nesse ponto da obra de Rousseau (1978) que Castoriadis (2007) centraliza sua
crítica exposta no Seminário de 18 de março de 1987, que está contido no livro Sujeito e verdade
no mundo social-histórico  (2007). Nele o filósofo grego identifica uma contradição nas alegações
de Rosseau acerca de um indivíduo pré-social  in jure e um indivíduo social  de facto. No mesmo
escopo, Castoriadis (2007) indica que a teoria de Rosseau é inaceitável posto que não parte dos
pressupostos corretos, tendo em vista que a sociedade instituída é também sociedade instituinte,
e o indivíduo antes de fabricar a sociedade é, na verdade, fabricação desta. No tópico a seguir
explorar-se-á de modo mais detalhado cada uma dessas críticas.

3 IMPOSSBILIDADE DA VISÃO ROUSSEAUNIANA SEGUNDO CASTORIADIS

Para contextualizar a crítica feita por Castoriadis a Rousseau no supracitado seminário, é
preciso situar a visão do filósofo grego sobre o assunto. 

Antes de entender o indivíduo é preciso entender a sociedade. Para se compreender a
sociedade, precisamos também compreender o que ele denomina de magma de significações do
social-histórico. 

A sociedade, para Castoriadis, é criação. Não criação no sentido teológico, mas criação no
sentido estrito da palavra. E mais: é criação ex nihilo. Não existe nada anterior a sociedade para
que a gere ou a fundamente. A sociedade instituída é também sociedade instituinte, ao mesmo
passo que todas as formas sociais não encontram paralelo em nenhuma outra parte e em nenhum
outro lugar. A sociedade cria a si mesma através das significações do social-histórico. Diz-se social-
histórico, pois o que se há na sociedade é construto da própria sociedade no tempo, o ser-social é
por-ser (CASTORIADIS, 1987). Uma sociedade que evolui mantendo algum nexo que a faça ser vista
ainda como tal, mesmo que com mudanças perceptíveis, é por razão do que se compreende por
significações centrais, que permanecem na sociedade gerando novas significações. É, na verdade,
o imaginário  social  que  emprega  sentido  as  significações  deste  denso  e  disforme  magma de
significações e institui a sociedade.

E nós, indivíduos, somos fabricados também pela sociedade, e não é a junção de indivíduos
que forma a sociedade. “Somos todos, em primeiro lugar, fragmentos ambulantes da instituição de
nossa sociedade” (CASTORIADIS, 1987, p. 238).
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Castoriadis descreve melhor o indivíduo nos seguintes termos: 

O indivíduo social tal como será fabricado por toda a sociedade a partir do material bruto
da  psique  (e  sem  dúvida  também  do  corpo  biológico),  mediante  um  processo  de
socialização,  processo  esse  que  exige  ser  examinado  a  cada  vez  em  seus  aspectos
concretos. (CASTORIADIS, 2007, p. 229)

O indivíduo existe, portanto, na e pela sociedade. Não há estágio pré-social factual que
possa justificar um estágio assim in jure. Neste sentido, situados dentro do contexto da filosofia de
Castoriadis,  podemos  entender  a  crítica  feita  a  Rousseau,  a  partir  do  pressuposto  de  que  a
concepção de Contrato Social, que é em essência um contrato político, é inaceitável posto que não
há possibilidade  da  existência  de um momento pré-político que antecede  a  um momento de
instauração politica de um pacto coletivo em um espaço social. 

Em  primeiro  lugar  Castoriadis  (2007),  seguindo  a  lógica  de  pensamento  do  próprio
Rousseau, que cogita a possibilidade do contrato ser firmado entre indivíduos livres que decidem
livremente; aponta que o homem livre já não se confirma mais como um indivíduo empírico da
sociedade em um momento pré-contratual. Não ocorre, como diz Rousseau, que “O homem nasce
livre e por toda parte encontra-se a ferros” (ROUSSEAU, 1978, p. 28). Os indivíduos que firmam o
suposto  contrato  inaugural  da  sociedade  são  indivíduos  sociais,  e  não-livres,  decidindo
politicamente para garantir um estado de liberdade abstrato, e não um estado livre de fato.

Mas  o  que  importa  é  que,  tomando-se  tal  enunciado,  “a  pessoa  e  os  bens  de  cada
associado,  […]  cada  um  unindo-se  a  todos”  etc.,  como  um  enunciado  referente  a
indivíduos efetivos ou referente aos indivíduos vistos de um ponto de vista transcendental
(sob  o  requisito  do  estabelecimento  de  uma sociedade  legítima  a  partir  de  vontades
“livres”), nos dois casos existe um individualismo substancial ou substancialista, ou seja, a
colocação  de  um  indivíduo  portador  de  uma  vontade  livre  independentemente  de
qualquer nexus social e podendo entrar em um contrato que estabelece uma sociedade
em geral e uma sociedade política em particular (CASTORIADIS, 2007, p. 228)

A  citação  acima  explicita  a  incoerência  de  se  formular  um  contrato  social  a  partir  de
indivíduos  que  só  podemos  supor  fora  de  quaisquer  sociedade  e,  por  eles  já  viverem  em
sociedade, tais indivíduos já não existem de fato. Ou nunca existiram.

Em  segundo  lugar,  Castoriadis  enxerga  tal  incoerência  e  impossibilidade  da  visão
Rousseauniana  de  formulação  do  contrato  social  (ou  político)  por  indivíduos  livres  decidindo
livremente justamente pela impossibilidade de tais indivíduos terem existido. “É inútil insistir ainda
sobre a inadmissibilidade dessa visão, depois de tudo que dissemos aqui sobre a fabricação social
do indivíduo” (CASTORIADIS, 2007, p. 228), completou Castoriadis. O indivíduo existindo somente
na sociedade e pela sociedade é parte integrante desse magma de significações sociais. A questão
não é que todos os indivíduos são livres, mas sim de como esses indivíduos alcançam autonomia,
postularia Castoriadis.

4 CONCLUSÃO

A partir do que foi exposto, é possível pensar à guisa de uma conclusão que não se pode
chegar a um contrato social como pretendeu Rousseau, partindo da deliberação de homens livres
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que decidem livremente sobre as  cláusulas  desse  contrato,  pois  o homem, quando ver-se em
necessidade de estabelecer o contrato para preservar a sua liberdade e seus bens, já não é mais o
homem natural livre, mas um homem dependente dos seus semelhantes e prendido a bens, ou
seja,  a  concepção  formal  da  natureza  humana  já  está  corrompida  pela  sociedade  de  fato
estabelecida. Evidentemente, se tomarmos como base a ideia de fabricação social do individuo de
Castoriadis. A ideia de que cada indivíduo não esteja sob o jugo de nenhum outro porque, tendo
participando a formalização do contrato e obedecendo a vontade geral,  está obedecendo a si
mesmo por seguir a sua própria vontade, é uma visão impossível  a partir desses pressupostos
justamente por partir de pressupostos equivocados, a saber: indivíduo livre e sem vínculo social
por natureza. 

O indivíduo seria deste modo fabricação do social-histórico de maneira que sua presença
não se dá na sociedade, mas sim através dela. Não há como determinar algum indivíduo fora da
sociedade, livre naturalmente e determinador da sociedade, pois seu horizonte de possibilidade é
determinado pela própria sociedade.
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RESUMO 

O Governo vê como possibilidade de suprir 
suas necessidades, investimentos na produção de 
energias renováveis como, a biomassa, a solar, o 
PCHs e as eólicas que causam significantemente 
menos impactos a meio ambiente. Neste sentido, o 
presente trabalho tem o objetivo de discutir 
mediante revisão bibliográfica, centradas nas 
discussões de Alves (valorização dos impactos 
ambientais associados à expansão de Matriz Elétrica 
Brasileira), nos estudos da COSERN sobre o potencial 
eólico do Estado do Rio Grade do Norte e nas análises 
do Amarante com o Atlas do Potencial Eólico 
Brasileiro, questões relacionadas ao potencial eólico 

da Região Nordeste, voltando seu olhar para o Rio 
Grande do Norte. O estudo leva em consideração os 
aspectos de produção, bem como os fatores 
benéficos e maléficos dessas energias à região, em 
detrimento das fontes de energias não renováveis 
como o petróleo, gás natural ou pelas usinas 
hidrelétricas (renováveis) que em períodos de longa 
estiagem passam dificuldades para atender a 
demanda de energia de um país que encontrasse em 
grande processo de expansão, e ainda referenciando 
os impactos que estes têm apresentado e 
influenciado no meio ambiente.  

PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica, Energia renovável, Região do Mato Grande. 

WIND POWER IN BIG KILL THE REGION 
 ABSTRACT 

The Government sees as a possibility to meet their 
needs, investments in renewable energy as biomass, 
solar, small hydro and the wind that cause 
significantly less environmental impacts. In this sense, 
this paper aims to discuss through literature review, 
focusing on discussions of Alves (valuation of 
environmental impacts associated with the expansion 
of the Brazilian Electric Matrix), in studies of COSERN 
on the wind energy potential of the state of Rio 
Grade North and analyzes of Amarante with the Atlas 
of Brazilian Wind Potential, issues related to wind 

power in the Northeast, returning his gaze to the Rio 
Grande do Norte. The study takes into account the 
aspects of production as well as the beneficial and 
harmful factors such energies to the region, to the 
detriment of non-renewable energy sources like oil, 
natural gas or by hydroelectric plants (renewable) 
that in periods of prolonged drought are difficulties to 
meet the energy demand of a country that found a 
large expansion process, and even referencing the 
impacts these have presented and influenced the 
environment. 

KEY-WORDS: Wind Energy, Renewable Energy, Mato Grande region. 
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1 INTRODUÇÃO 
As fontes de energias alternativas vêm possibilitando a quebra de paradigmas quanto 

à produção de energias, ou seja, os modelos energias, tais como, petróleo, carvão mineral, 

entre outras, podem complementar, ou ainda, suprir a demanda energética exigida sem 

causar impactos tão acentuados como o encontrado nos combustíveis fósseis. Além disso, as 

fontes de Energias Alternativas, ou também chamadas de Energias Renováveis, não se 

esgotam apesar de sua produção ser de caráter limitado, mediante as condições naturais do 

ambiente. 

Para tanto, este estudo tem por objetivo analisar a energia provinda dos ventos, 

destacando o potencial eólico da Região Nordeste com ênfase na Região do Mato Grande, 

levando em consideração seus aspectos de produção, seus pontos positivos e negativos. 

Vale salientar que este foi realizado por meio de revisão literária acerca do tema aqui 

abordado, sendo constituído por discussões que vão desde o histórico da energia eólica até 

os caminhos que este vem desempenhando na sociedade atual no déficit energético do Rio 

Grande do Norte. 

2 O VENTO EM QUESTAO 
A energia dos ventos ao longo da historia vem sendo usada para diversos fins, tais 

como a navegação, moinhos para grãos, bombeamento de água, entre outros. Na atualidade 

a energia dos ventos pode ser utilizada na produção de eletricidade com o auxilio de 

aerogeradores. Este tipo de energia renovável objetiva diminuir a dependência dos 

combustíveis fósseis, e consequentemente, diminuir os impactos ambientais provocados 

pelo mesmo. O uso de energias alternativas vem ganhando espaço no mundo mediante a 

assinatura de vários países no protocolo de Kyoto que vislumbra diminuir a emissão de CO² 

na atmosfera, provocando um forte investimento não só na produção de energia eólica, mas 

também em outras como: solar, hidrológica, entre outros. 

Neste sentido, em uma analise mais localizada “O Brasil [apresenta] (...) uma das 

matrizes energéticas mais limpas do mundo, com a participação de 43,8% das energias 

renováveis no total de energia consumida” (ALVES, 2009, p. 171), esta sendo principalmente 

composta pelas usinas hidrelétrica. Contudo, em períodos de longa estiagem, em que 

destaco ano de 2001 (ano do apagão), notam-se os diversos setores sejam nas esferas 

publicas ou/e privado empenhando-se no objetivo de desenvolver novas tecnologias, novos 

meios de sanar suas necessidades, a sua demanda. Descobrir e fortalecer meios que seja 

possível de manter o abastecimento de energia aos domicílios e indústrias, manter o 

desenvolvimento de forma eficiente, ou seja, a economia, a produção de capital não pode 

parar, para tanto, estes voltam a atentarem para meios, que longamente foram usados em 

fins diversos na sociedade, em que se destaca, atualmente, os ventos. 
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Para a produção de eletricidade provida dos ventos, este podendo ser entendido e 

explicado fisicamente como uma ação não uniforme da superfície terrestre; sendo assim, 

necessário um estudo localizado por meio de anemômetros (medidor da velocidade e 

direção dos ventos) do ambiente, pois o vento tem como característica a variância de 

duração no ano e ainda de sua localização. Por tanto, fatores que podem ser determinantes 

na implantação de Parques eólicos (conjunto de aerogeradores) será o seu relevo, sua 

vegetação e prédios, pois não deve haver no local obstrução dos ventos, para que assim 

possa funcionar em sua plenitude.  

Estudos vêm sendo feitos nas ultimas décadas com fins de aperfeiçoamento das 

tecnologias que a envolve, como aponta o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito - CRESESB, o uso da energia eólica pode ser utilizado como uma fonte 

de energia complementar a rede atual, em que se soma ao sistema de produção; de forma 

isolada, onde ela pode ser armazenada em baterias sendo utilizada geralmente no 

funcionamento de aparelhos domésticos, ou ainda, em sistemas de irrigação; no sistema 

hibrido em que se desconecta da rede convencional usando de outras fontes para manter-se 

em funcionamento; e o sistema off-shore, que representa grande poder de desenvolvimento 

mesmo com seu alto custo, pois estão são implantadas dentro do mar, possibilidade esta 

que vem sendo aperfeiçoada vislumbrando o constante processo de expansão energética. 

O Brasil tem como principal meio na produção de energia elétrica a usinas 

hidroelétricas. Contudo em período de longa estiagem a utilização da força provinda dos 

ventos tem proporcionado certa estabilidade na produção de energia, isto pode ser 

explicado: em períodos mais secos a incidência solar é maior sobre superfície terrestre 

resultando no vento, sendo possível a transformação parcial desta em energia, e em outros 

momentos de abundancias em chuva a velocidade dos ventos apresenta uma diminuição em 

seu potencial mais de contra partida têm-se os reservatórios hidrelétricos cheios, 

fornecendo, assim, energia elétrica de forma estável. Para tanto as regiões Nordeste e Sul se 

destacam no potencial e na possibilidade de aproveitamento dos ventos, ressaltando as 

regiões litorâneas da região nordeste em seu regime dos ventos constantes, com medias 

anuais favoráveis a conversão da energia cinética pelo aerogeradores a transformando em 

eletricidade, sendo esta superior a 3,0 m/s (valor mínimo, para produção de energia com 

base eólica). O Brasil com torres com altura media de 50 metros apresenta um potencial de 

produção de eletricidade aproximada de 143,5 GW, onde o nordeste corresponde a mais de 

52% deste potencial. E ainda, apresenta um potencial eólico de mais de 28%, levando em 

consideração o potencial mundial na produção de energia neste seguimento. 

Os governantes compreendendo esta como uma possibilidade, como um meio de 

atender suas necessidades; desenvolve estratégias que viabilizem sua produção onde 

políticas de incentivo para o desenvolvimento de fontes de energias renováveis, limpas, são 

desenvolvidas e disseminadas como: O programa de incentivo a fontes Alternativas de 

Energias Elétrica - PROINFA com a aprovação da lei 10.438 em 2002. Como objetivo de 
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aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores 

independentes e auto produtores, concebidos hidroelétrica e biomassa no sistema elétrico 

integrado nacional. Outros são os Leilões, onde o governo promove leilões em que 

empreendedores de fontes de energia alternativas concorrem para ganhar os contratos ou 

para receber um subsidio de um fundo administrativo pelo governo, sendo vencedor aquele 

que apresentar a oferta mais competitiva (ALVES, 2009). 

Neste tocante faz necessário explicitar0020que o Rio Grande do Norte apresentar um 
significante potencial para a produção de energia provinda dos ventos, mas só entra na 
segunda fase do PROINFA, pois a principio o governo estadual não dispunha das políticas de 
incentivos necessários para o desenvolvimento desta tecnologia (não é pretensão deste 
trabalho discorrer sobre este assunto). 

3 ENERGIA EOLICA NO RN: A SOLUÇÃO 
No tocante a estudos relacionados ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias à 

produção de energia eólica/elétrica, destaca-se a iniciativa da COSERN - Companhia 

Energética do Rio Grande do Norte no ano de 2003 (a qual farei referência neste tópico) por 

seu pioneirismo na região que apresenta dados expressivos sobre o potencial e a 

possibilidade de aproveitando, como paulatinamente vem sendo discutido, visando sanar as 

necessidades desta região que apresenta um crescente de consumo energético aproximado 

de 7,5 a 9,0 ao ano. 

A matriz energética do Estado do Rio Grande do Norte é predominantemente 

hidráulica, de forma que em longos períodos de estiagem, ou seja, em uma crise energética, 

o sistema de distribuição de energia local fica comprometido em qualidade e quantidade, o

que pode acarretar em um processo de instabilidade nos setores produtivos e perda de

qualidade de vida para a população. Onde se torna indispensável investimento em meio

alternativos para complementar a produção atual que gira em torna de 184,14 ao ano.

Ainda, quebrando certos paradigmas e reconhecendo a força dos ventos nesta região.

Figura 1 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 50 metros de altura. Fonte: 
potencial eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003. 
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Figura 2 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 75 metros de altura. Fonte: potencial 
eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003. 

Figura 4 – Analise do potencial eólico no Rio Grande do Norte, com torres de 50 metros de altura. Fonte: potencial 
eólico do Estado do Rio Grande do Norte, 2003. 

Para tanto, a analise destas imagens possibilita uma melhor compreensão deste fato, com 

uma a implantação de parques eólicos com protótipos com altura media de 100 metros, um 

porção aproximando-se dos 50% do estado, apresenta ventos médios entre 7,5 a 8,5, e ainda 

podemos destacar o alto potencial dos ventos na possibilidade de aproveitamento na região do 

Mato Grande vislumbrando sanar o déficit de sua matriz energética.  
Como referência comparativa, o sistema elétrico brasileiro possuía uma capacidade total 

instalada de 84,3 GW [em] 2003, e o total de recursos hidráulicos no Brasil (inventariado 

mais estimado) é de 143,4 GW. O Estado do Rio Grande do Norte possui uma capacidade 

instalada de 184,1 MW. O consumo de energia elétrica no Estado foi de 2,60 TWh no ano 

de 2001, ao passo que a estimativa de geração eólica anual é de 28,5 TWh, 55,9 TWh e 

69,3 TWh nas alturas de 50m, 75m e 100m, para velocidades de vento acima de 7,0m/s. 

(Rio Grande do Norte, 2003) 

 Contudo, para o aproveitamento deste potencial que supriria as necessidades no Rio 

Grande do Norte e ainda de outros estados; se faz necessário um estudo bem localizado para a 
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identificação das questões geográficas da região, como a corrente eólica e sua regularidade, sua 

velocidade e altura, sendo esta ou não satisfatória para produção; levando ainda em consideração 

a rugosidade do terreno (vegetação, a utilização da terra, construções), o relevo da região, 

buscando preserva ao máximo suas reservas naturais. 

Podemos entender por parque eólico, sendo um conjunto de turbinas eólicas dispostas em 

uma mesma área. Esta configuração acarreta numa diminuição do custo de sua implantação1, já 

que a área que se destina a esta produção são arrendadas, e na sua construção (fundação e 

montagem). 

4 PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA PRODUÇÃO DE ENERGIA EOLICA 
Esse tópico, trataremos dos pontos positivos e negativos que envolvem a produção de 

energia eólica na região do Mato Grande, partindo dos conceitos preconizados por Milton Santo 

(2001) em sua obra “Por uma outra Globalização” que vai tecer argumentos que permitem refletir 

sobre o processo atual da globalização, em que se divide em três visões: “o primeiro seria o 

mundo tal como nos fazem vê-lo: uma globalização como fabula; o segundo seria o mundo tal 

como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma 

outro globalização.” (SANTOS, 2001:18). E podemos perceber essas três situações ao analisarmos 
o processo de implantação de um parque eólico, e neste caso, sendo mais especifico na região do

Mato Grande. Anteriormente, vimos o forte potencial para implantação de desenvolvimento da

produção de eletricidade provinda dos ventos, os aspectos ate então apresentados, podem ser

caracterizados como “A globalização como uma fabula”, podemos então entender ela, como uma

relação entre todas as esferas sociais, econômicas e politicas sem ruídos, sem que haja maiores

problemas dentro deste processo de interligação entre todas as comunidades globais,

uniformizando todas as relações estabelecidas, ou seja, vemos e compreendemos o mundo com o

olhar do outro, em que muitas vezes só reproduzimos o que nos é posto, e sem duvida o que tem

permitido essas acepções é a forte propaganda para mostrar as muitas vantagens que estão

associadas a implantação dos parques eólicos.

Vejamos os argumentos utilizados. O parque eólico no processo de instalação tem seus 

custos elevados, mas com o período de um ano já se encontra em atividade, assim dando retorno 

rapidamente aos investimentos destinados a ele, ainda, neste processo de implantação há uma 

criação média de cinco vezes mais empregos do que a produção de energias “convencionais”, 

influindo no equilíbrio territorial, porque normalmente são instalados em áreas rurais, apesar de 

novos estudos apontam que os grandes centros também podem produzir este tipo de energia, e 

ainda, não polui, é inesgotável, também, se ressalta as questões políticas que não atua como fator 

1
 E ainda, “Haveria, dessa forma, uma nova expansão da fronteira econômica brasileira em direção a áreas antes não 

valorizadas, como parcelas do semiárido nordestino. Espaços que antes não interessavam ao capital passam a ser 
agora atraentes. O resultado é a valorização seletiva do espaço em decorrência da existência de um recurso capaz de 
gerar lucros. O que vemos é que apenas parcelas do território interessam ao capital. Tais parcelas passam por um 
intenso processo de modernização que possibilitam ao capital uma nova frente de acumulação”. (TRALDI, 2013:2) 
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determinante para sua produção e distribuição, como o petróleo. Para tanto, na produção de um 

kWh produzido pelos aerogeradores em comparação ao carvão mineral, o meio ambiente deixa de 

absorver0,60 kg de CO², dióxido de carbono.1,33 gr. Dióxido de carbono, SO² enxofre.1,67 gr. NOx, 

óxido de azoto. 

Em contra ponto aos aspectos positivos, para além da fabula do “tudo bem, tá tudo bom” 

dentro do processo para a produção de energia elétrica com a matriz eólica, é importante 

apresentar os pontos negativos atrelados a esse, como nos faz pensar Milton Santos (2001), uma 

globalização como perversidade, que exclui, que acentua as diferenças sociais; para tanto, 

daremos ênfase ao problema socioambiental ocasionado pela instalação do parque. 

Mesmo a energia eólica sendo uma fonte de energia renovável, limpa, e que apresenta 

significante potencial para aproveitamento no Brasil; não diferente das outras, também causa 

impactos no meio ambiente, podemos pontuar: a fauna, com destruição de habitats naturais; na 

paisagem com sua brusca alteração, sendo esta muita subjetiva (percepção individual); a 

destruição parcial ou total do solo com sua compactação e erosão, na pré-operacionalização do 

parque com a retirada da cobertura vegetal dos arredores para a instalação das torres, dos 

operários, caminhos. 

É importante destacar, que as terras adquiridas para a implantação dos parques eólicos na 

Região Nordeste, com ênfase no RN, encontra-se em atuação empresas de grande porte nacional 

e internacional como a CPFL Renováveis, Wobben Wind Power, etc. usam do sistema de 

arrendamento para operacionalização dos parques, que geralmente, tem um contrato firmado 

para utilização das terras por parte da empresa, com media, 20 a 30 anos, essas terras arrendadas 

as grandes empresas, eram, ou estavam sendo utilizadas para a criação de animais, e agricultura, 

após a entra das empresas, ate o transito do proprietário nas terras são restritas para passar por 

certos caminhos se faz necessários a autorização do responsável pela obra, gerando insatisfação 

por parte dos moradores da localidade. Contudo, uma vez o contrato firmado, a quebra desse 

contrato geraria uma multa aproximada de 5 milhões de reais, valor que, talvez, nunca um 

agricultor conseguiria acumular; as formas de manipulação para a conseguir seus objetivos, 

quando pensamos as ações adotadas pelas empresas, para assinatura do contrato, é usar 

justamente, dos seus conhecimentos, o poder da falar, e a inexperiência e ignorância de muitos 

populares do interior, que muitas vezes buscam apenas por melhores condições de vida, 

ocasionado pelas estiagem do sertão, e acaba, adquirindo um problema de longa duração para 

vida.Como nos apresenta Traldi (2013) 

Espaços que antes não interessavam ao capital passam a ser atraentes, resultando na 

valorização seletiva do espaço em decorrência da existência de um recurso capaz de gerar 

lucros, acarretando na modernização de apenas parcelas do território, ilhas de elevado 

potencial eólico, das quais a mais-valia poderá ser extraída. (TRALDI, 2013, p.12) 

Este processo de supervalorização torna as cidades circunvizinhas, valorizadas como 

aumento significativos de alugueis, que chegam a mais de 50%. E ainda, as obras relacionadas a 

construção dos parques eólicos necessitam de um grande contingente de operários para execução 

das obras, que geralmente é local; contudo, após, o fim da construção, após as torres se 
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encontrarem em pé, se faz necessário uma mão de obra qualificada, que dificilmente é encontrada 

no interior do nordeste2, sendo necessário buscar em outras regiões, quando se trata de equipe 

técnica, e de outros países quando se trata dos profissionais da engenharia.  

Por ultimos, podemos acrescentar, o que MiltonSantos vai chamar de “uma outra 

globalização” que justamento vai nos fazer pensar, em uma proposta que globalize todos, que haja 

oportunidades iguais, que haja flexibilidade e paridade entres todos que estão envolvidos dentro 

da produção, e consequente utilização da energia eolica, quebrando as relações desiguais entre 

quem “tem” e quem “não tem”, mas, que dê a possibilidade de desenvolvimento nas iniciativas 

sociais e politicas para as diversas esferas. 

5 CONCLUSÕES 
Após referenciamos sobre o potencial eólico que o Brasil apresenta, sendo esta uma fonte 

de energia renovável, e assim podemos considerar este como um dos fatores primordiais para o 
desenvolvimento da mesma, mesmo esta ainda apresentar um custo relativamente alto em 
comparação com outros tipos de energias. Para tanto, o governo brasileiro vem investindo, e 
nesta proposta deve progressivamente continuar investindo tornando cada vez as energias 
renováveis, principalmente a energia eólica mais competitiva no mercado. 

Haja vista que o Nordeste necessita de meios alternativos para atender sua demanda, na 
produção de energia, a energia eólica torna-se “a fonte” nos tempos atuais para suprir esta 
necessidade. Embora, tenha impactos ambientais, que consideramos baixos, eles precisando ser 
visto e analisados, com certo cuidado, já que com a valorização de terras que antes se quer eram 
bem vista, agora se torna quase ouro para investimento, buscando meios para não afastar aqueles 
que dali também tiram seu sustento, os agricultores, assim, pensando também, no problemas que 
envolve esse agricultor que também não terá mais suas terras. 

Para tanto, é notório que a energia renovável trouxe “benefício” para boa parte dos 

agricultores da Região do Mato grande.  A priori os responsáveis pela implantação das torres 

eólicas explicaram que se tratava de uma energia limpa, produzida através do vento e que a única 

degradação seria visual, porque ia ter uma torre onde não havia antes. Todavia quando passamos 

a analisar visualmente alguns pontos de nossa região percebemos que houve uma devastação no 

espaço que antes era composto por extensa mata que somente nesta região se encontra com 

facilidade, e que para os animais dessa região e de extrema importância uma vez que seus modos 

de vida se vinculam à natureza presente nessa região, seus ecossistemas e biodiversidades. 

Portanto a mudança não foi apenas uma implementação de umas torres e sim a chegada de um 

fluxo de maquinários pesados e as restrições desse ambiente antes pertencente aos agricultores, o 

fechamento de passagens das comunidades prejudica o direito de ir e vir e sacrifica gravemente os 

2

Na região do Mato Grande há um déficit de mão-de-obra qualificada para trabalhar na parte manutenção das torres, 
buscando sanar mais essa lacuna, o Instituto Federal – IFRN, na cidade de João Câmara em parcerias com algumas 
empresas em atuação no ramo da Energia Eólica, criaram 2 curso para atuação nessa área, são eles: técnico em 
eletrotécnica, e a primeira graduação no Brasil em Energias Renováveis.  
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espaços de interação comunitária as placas de demarcação intimidam a comunidade. Essa 

ocupação provoca impactos sociais e ambientais a destruição dos campos e sem dúvida é uma 

perda irreparável de sua riqueza natural.  
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RESUMO
O artigo apresenta os primeiros resultados obtidos 
através da revisão bibliográfica estudada sobre o 
conceito de lugar em Jardim de Piranhas/ RN. Para a 
realização do trabalho utilizou-se a revisão 
bibliográfica com base nos autores (TUAN, 1980; 
BERMAN, 1986; CARLOS, 2007; SANTOS, 2002), que 
embasam pesquisa em andamento, cujo fim é 
compreender a percepção dos moradores sobre o 

lugar construído na relação campo/cidade. A 
pesquisa está vinculada ao Núcleo de Pesquisas e 
Estudos Geográficos – NUPEG/CNAT/IFRN, com 
financiamento do PIBIC-CNPq. O conhecimento sobre 
o lugar, enquanto categoria do espaço geográfico,
permite desenvolver a pesquisa, bem como contribuir
com o “meu lugar” ao publicar sobre este.

PALAVRAS-CHAVE: Jardim de Piranhas/RN. Lugar. Campo/Cidade. 

PERSPECTIVES ON THE CONSTRUCTION OF THE PLACE IN 

JARDIM DE PIRANHAS/RN. 

ABSTRACT 
The article presents the first results obtained through 
literature review study on the concept of place in 
Jardim de Piranhas/RN. To carry out this work we 
used the literature review based on the authors 
(TUAN, 1980; BERMAN, 1986; CARLOS, 2007; 
SANTOS, 2002), that support ongoing research, 
whose aim is to understand the perception of 
residents about the place constructed in the 

relationship country/city. The research is linked to 
the Center for Research and Geographical Studies - 
NUPEG/CNAT/IFRN, with PIBIC-CNPq funding. The 
knowledge about the place, as a category of 
geographical space, allows the development of the 
research, as well as contributes to "my place" while 
publishing this. 

KEY-WORDS: Jardim de Piranhas/RN. Place. Country/City. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre o campo e a cidade: percepções sobre a construção do lugar em Jardim de 

Piranhas/RN, consiste em projeto recém-iniciado, que teve sua aprovação por meio do Edital 

08/2015 PIBIC/CNPq.  Pretende-se com seu desenvolvimento analisar o modo de vida urbano na 

cidade de Jardim de Piranhas/RN, a luz do conceito de lugar, a partir da influência do modo e 

cultura de vida no campo nas três últimas décadas e nessa breve discussão pretende-se 

apresentar a proposta com os primeiros resultados obtidos, através da revisão bibliográfica 

estudada sobre o conceito de lugar, refletindo sobre o objeto geográfico, o pequeno município de 

Jardim de Piranhas.  

Jardim de Piranhas possui uma área de 330 km² e população segundo o Senso 2010 do 

IBGE de 13.506 habitantes, colocando o município entre aqueles intitulados de pequenos 

municípios, visto que segundo Silva (1999), entre os estados subnacionais que fazem parte da 

região Nordeste, os municípios do Rio Grande do Norte são aqueles que possuem os menores 

percentuais populacionais, visto que 86,2% são compostos com até 20 mil habitantes. Dados do 

IBGE (BRASIL. IBGE, 2015) indicam a seguinte realidade para Jardim de Piranhas/RN: na década de 

1970 a população rural estimava-se em 5.490 habitantes, e a urbana em 2.420. A partir da década 

de 1980, a população rural sofreu um decréscimo, passando para um número de 4.518 habitantes, 

enquanto a população urbana saltou para 3.969 habitantes. De maneira contínua, em 1990 

tínhamos um total de 3.959 residentes na zona rural e 5.998 na zona urbana. Na década de 2000 

eram 2.996 no meio rural e 8.998 no urbano. E por fim, em 2010 contávamos com 2.910 

moradores na zona rural e 10.596 na zona urbana. 

De acordo com os estudos de Azevedo (2006), por volta das décadas de 1970-1980, 

ocorreu uma intensa migração campo/cidade, decorrente de inúmeros problemas de ordem 

política, econômica e social porque vinha atravessando o país, o que gerou uma forte pressão 

social em todo o Brasil. Intensifica-se, assim, um processo de urbanização desordenado, sobre o 

qual o próprio Estado não mantém controle.  

Sendo assim, a análise das percepções sobre a transição do rural para o fenômeno urbano 

do município de Jardim de Piranhas/RN (Mapa1), em particular a sua formação, se constitui como 

objeto de pesquisa, sendo norteada pela compreensão conceitual do território como fundamento 

analítico, a exemplo do que é feito por Azevedo (2014). Logo, nos respaldamos em Santos (1978), 

ao explicitar que a análise para a análise do território, tem como pressuposto a ideia do território 

usado, o que se aplica com rigor teórico-metodológico à nossa pesquisa, pois analisaremos as 

percepções a partir do tempo que viveram nos espaços rurais e urbanos. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, percebemos que na geografia, estudos sobre o lugar se revestem de importância, 

visto que o “[...] esmagador processo de globalização, que se realiza, hoje, de forma mais 

acelerada do que em outros momentos da história” (CARLOS, 2007, p. 16). 
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Mapa 1: Localização de Jardim de Piranhas/RN. 

Para a realização da pesquisa, na totalidade, adotamos a abordagem de investigação 

qualitativa, cujos dados só fazem sentido através do detalhamento lógico desencadeado pelo 

pesquisador, em contato direto com a situação investigada, cujas percepções dos sujeitos serão 

indispensáveis para alcançarmos os objetivos da pesquisa. Para este artigo adotamos como 

procedimento metodológico a exploração da revisão bibliográfica, para reflexões relevantes a 

respeito do tema de interesse (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

O artigo estrutura-se em quatro seções, aqui a primeira delas, onde apresentamos à 

problemática e o problema de pesquisa, o objetivo geral da pesquisa e a metodologia adotada 

para a totalidade da investigação. Na segunda seção, tratamos sobre o lugar como pesquisa 

geográfica, onde discutimos alguns fundamentos da pesquisa científica e tratamos do percurso 

metodológico da nossa pesquisa. Na terceira seção, tratamos da localização e caracterização de 

Jardim de Piranhas/RN, apresentando alguns traços daquele que denominamos de pequena 

cidade. Por fim, a quarta e última seção, as considerações que resultaram dos passos iniciais da 

pesquisa. 
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2 O LUGAR COMO PESQUISA GEOGRÁFICA 

A pesquisa científica exige um debruçar-se amplo, complexo e não pode desenvolver-se em 

uma aura superficial de conhecimentos. Nessa perspectiva, buscamos, inicialmente, apropriar-se 

da compreensão de que a construção do conhecimento, além de exigir um elevado nível de 

intelectualidade, também depende de uma visão crítica e apurada de mundo, que se fermenta em 

âmbito acadêmico. Para Leite (1994), 

O conhecimento acadêmico não constitui um produto estático, realidade tão simples 

quanto possa parecer de imediato. Não é um conjunto isolado de informações, mas um 

conjunto comprometido com uma determinada visão de mundo, que se manifesta no 

próprio processo de investigação do real (LEITE, 1994, p. 11). 

Assim sendo, pesquisas como a que propomos enquadra-se numa nova perspectiva 

metodológica de investigação científica, especialmente porque se inscreve na pesquisa social e 

humana, dotada de complexidade, dinâmica e dialeticidade do homem, da sociedade e do 

homem-sociedade no contexto histórico, existencial e material. “A história é o movimento de um 

conteúdo, engendrando diferenças, polaridades, conflitos, problemas teóricos e práticos, e 

resolvendo-os (ou não)” (LEFEBVRE, 1983, p. 22). Logo, a pesquisa enquanto movimento da 

construção do conhecimento científico enquadra-se em diferentes métodos e abordagens de 

investigação, como a pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa trata a realidade como não 

quantificável, embora considere aspectos quantitativos como suporte para os dados qualitativos.  

Nesse particular, os estudos de Minayo (2003, p. 21-22) acentuam que a pesquisa 

qualitativa “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Em estudos 

anteriores, Minayo (1999, p. 22) enfatiza, ainda, que a metodologia de pesquisa qualitativa implica 

e “[...] inclui concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

compreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador”. Em nosso caso, a 

iniciação científica nos impõe limites de um lado, mas por outro nos permite amadurecer, visto 

que estaremos sob a orientação de professores-pesquisadores com reconhecidas experiências. 

Nesse sentido, faremos uso dos procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa 

bibliográfica; da análise documental, da observação in loco, do uso de notas de campo, da coleta e 

da produção de fotografias e de mapas, bem como da aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

A pesquisa bibliográfica significa para quem investiga a possibilidade de revisar os trabalhos 

disponíveis sobre o assunto ou problema de pesquisa, a fim de selecionar o que for mais viável e 

útil para o desenvolvimento da investigação [...] (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 112). Nesse sentido, 

estudos como Tuan (1980), Berman (1986), Carlos (2007) e Santos (2002a; 2002b). 
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Além da pesquisa bibliográfica, a análise documental também se constitui como 

importante embasamento, pois nem as fontes existem sob a forma de textos escritos ou 

monográficos, como observa Eco (2005). “São considerados documentos quaisquer materiais 

escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano. [...] 

busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Documentos como o livro de tombo da Paróquia, 

registros cartoriais, entre outros, serão dados relevantes no processo de coleta e de análise dos 

dados. 

Também como parte dos procedimentos, aplicaremos entrevistas semiestruturadas, cujos 

sujeitos serão definidos no processo de desenvolvimento da investigação. Sabemos ao certo que 

serão pessoas de Jardim de Piranhas/RN que moraram no meio rural durante os anos de 1970-

1980, e que se transferiram para a cidade nos anos de 1990. Para a coleta e análise das 

percepções dos sujeitos as entrevistas são indispensáveis, porque permitem “[...] um contato mais 

íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade 

de seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças, de seus valores” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 189). A nossa relação afetiva com o município, tanto nas experiências com o 

rural e o urbano, os estudos voltados às particularidades de Jardim de Piranhas/RN, como Azevedo 

(2004; 2006) e Azevedo (2012; 2014; 2015), revelam que há pessoas, como familiares, professores 

e contadores de estórias que poderão contribuir com a nossa pesquisa. 

Quanto às observações, estas propiciarão identificar os aspectos que caracterizaram o 

território urbano em Jardim de Piranhas, e o que o diferencia do rural. Para Rudio (1986), a 

observação tanto pode ser assistemática – principalmente no que se refere ao período de 

exploração dos estudos – quanto sistemática, “[...] chamada também de ‘planejada, estruturada 

ou controlada’ – é a que se realiza em condições controladas para se responder a propósitos [...] 

requer planejamento e necessita de operações específicas para o seu desenvolvimento” (RUDIO, 

1986, p. 44). Em nosso caso, observaremos as paisagens, a organização dos espaços domiciliares, à 

arquitetura das casas onde os sujeitos entrevistados moraram e moram, entre outros aspectos 

que nos permitirão discorrer sobre a formação e caracterização do território urbano em Jardim de 

Piranhas/RN, bem como as suas diferenças do território rural. 

As notas de campo, por sua vez, complementam o procedimento de observação, 

colaborando com a sistematização do que será observado, podendo contribuir para esclarecer 

algumas dúvidas que possam surgir durante a aplicação e análise das entrevistas. Quanto às 

fotografias, tanto adotaremos as que foram produzidas por outras pessoas, como fonte e arquivo 

históricos e/ou de acervos familiares, como aquelas que produziremos. Como procedimento de 

pesquisa, o uso e a produção de fotografias podem se respaldar em estudos como os de Bogdan e 

Biklen (1994). 
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Após as leituras e os fichamentos, como resultado dos estudos individuais e no próprio 

Núcleo de Pesquisa, bem como a aplicação, coleta e organização dos dados empíricos, passaremos 

à análise e construção do relatório final da pesquisa, o que exigirá criteriosa atenção às 

orientações dos professores-pesquisadores, mas também e principalmente um rigoroso e criativo 

exercício de análise e interpretação dos dados à luz do que é próprio da ciência e, em nosso caso, 

da iniciação científica. 

3 TRAÇOS DE UMA PEQUENA CIDADE NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE 

Para Azevedo (2010) as características que diferenciam o campo da cidade são: 1) a baixa 

densidade populacional; 2) o uso econômico predominantemente agropecuário; 3) os moradores 

têm um perfil que se caracteriza pelo pertencimento às pequenas coletividades e às relações 

particulares com o espaço; 4) a cultura se identifica e representa especificamente o meio rural; 5) 

os sujeitos se relacionam com a natureza por meio de práticas e de representações particulares, 6) 

as vivências coletivas resultam das relações e dos interconhecimentos sociais; 7) menor 

diferenciação e mobilidade socioespacial; e 8) posse da terra como o centro do sistema político-

econômico.  

Para o autor, tais características ainda são predominantes em algumas regiões do País, 

como no Nordeste. Sobre como se define a cidade, Azevedo (2010) observa que a sua concepção 

ocorrei durante o Estado Novo, por meio do Decreto-Lei 311, de 1938, o qual transformou em 

cidades todas as sedes municipais existentes, independentemente de suas características 

estruturais e funcionais. Logo, pequenos povoados e/ou simples vilarejos transformaram-se em 

cidades por norma que continua em vigência desde o período pós-64, sobretudo em função do 

Estatuto da Cidade.  Citando Veiga (2001), Azevedo (2010) enfatiza que até o ano de 1938 não 

havia dispositivo legal que diferenciasse o campo e a cidade. Foi o Estado Novo que estabeleceu as 

regras de divisão territorial no Brasil, vigentes até hoje, embora em 1991 o IBGE tenha definido 

“três categorias de áreas urbanas (urbanizadas, não-urbanizadas e urbanas-isoladas) e quatro 

tipos de aglomerados rurais (extensão urbana, povoado, núcleo e outros)”. 

De acordo com Azevedo (2014), Jardim de Piranhas/RN se inscreve na chamada pequena 

cidade ou cidade local, principalmente porque nos respaldarmos em autores como Carlos (2007). 

Ao citar Sposito e Jurado da Silva (2013, p. 40), Azevedo (2014) explica que as cidades pequenas 

ou locais podem se considerar núcleos urbanos de menor extensão, quando comparadas a 

grandes centros. Já para Azevedo (2006), cidades como Jardim de Piranhas/RN, mesmo tendo o 

território urbano identificado, podem ser consideradas também como município rural, pois 

possuem até 20.000 habitantes, apresentando modos de vida e cultura que estão associados às 

características rurais. Assim sendo, a pesquisa tem como principais justificativas, o caráter inédito 

de investigar enfoque que ainda não foi explorado, e em que medida os argumentos de Azevedo 
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(2014) e de Azevedo (2006) se sustentam, isto é, se os aspectos mencionados influenciaram a 

formação do território urbano em Jardim de Piranhas/RN. Reforçamos ainda o caráter pouco 

estudado sobre o lugar, enquanto categoria teórica, sobretudo em Jardim de Piranhas e na região 

do Seridó. 

O marco da cidade de Jardim de Piranhas/RN é datado de 1710, quando se construiu a 

capela denominada de Nossa Senhora dos Aflitos. “A primeira proprietária de terrenos na área 

que hoje constitui o município era Margarida Cardoso, que os doou para a construção de uma 

capela erigida sob a invocação de Nossa Senhora dos Aflitos” (ARAÚJO; SALES; MACÁRIO, 1994, p. 

11). 

Logo, a cidade foi crescendo às margens da capela, constituindo-se assim como um 

território eclesiástico, conforme observa Azevedo (2014; 2015). Ainda de acordo com autor, a 

pecuária foi determinante para promover a ocupação humana em Jardim de Piranhas/RN, 

fortalecendo assim o setor econômico daquele município, sobretudo “[...] Devido à natureza de 

terrenos férteis, permitindo lavoura e pecuária, o povoado foi transformado em Distrito de Paz 

pela Lei nº 435, de 9 de abril de 1859” (ARAÚJO; SALES; MACÁRIO, 1994, p. 11). Ainda de acordo 

com os autores, em “[...] 1936 passou a ser Distrito de Caicó, situação em que permaneceu até 

1948, quando a Lei nº 146, de 23 de dezembro daquele ano, criou o município. Sua instalação 

ocorreu no dia 1º de janeiro de 1949.” (ARAÚJO; SALES; MACÁRIO, 1994, p. 11) 

Mas como observa Azevedo (2004) e Azevedo (2015), foi com a implantação dos primeiros 

teares1 destinados à fabricação de produtos têxteis, em meados da metade do século XX, que a 

cidade ganhou uma maior dinâmica econômica e espacial, onde o território foi se modificando 

significativamente, “[...] o qual se tornou reconhecível na prática social, em termos de uso e de 

forma, apresentando características territorialmente urbanas” (AZEVEDO, 2012, p. 2). Na 

compreensão de Azevedo (2004), mesmo que denomine como território urbano, os hábitos e os 

costumes da vida no campo ainda influenciam os modos de vida na cidade de Jardim de 

Piranhas/RN, razão pela qual nos interessamos em investigar as percepções dos ex-moradores do 

meio rural. A partir dos anos de 1980, o parque têxtil foi se instalando com mais amplitude no 

território urbano de Jardim de Piranhas/RN, promovendo o chamado êxodo rural. De acordo com 

Azevedo (2006): 

[...] o último censo do ano 2000 (IBGE), tem uma população composta por 11.991 

habitantes e, tal como em muitos outros 75% vivem no meio urbano e 25% no campo. 

Essa realidade já foi diferente. Conforme Araújo, Sales e Macário (1994) ressaltam, na 

década de 1970, havia 2.430 domicílios na zona urbana e 5.480 no campo, ou seja, 69,27% 

dos domicílios situavam-se no meio rural e apenas 30,73% na zona urbana. Em 1980 o 

total de domicílios do meio rural (4.809) ainda superava o da zona urbana (3.692). A 

1
 Para Azevedo (2006), os primeiros teares funcionaram nas comunidades rurais, quando até os anos de 1970 a 

maioria da população ainda residia no campo. 
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população do município era de 8.501 habitantes, sendo 57% rural e 42% urbana 

(AZEVEDO, 2006, p. 91). 

Assim sendo, a análise da dinâmica territorial urbana de Jardim de Piranhas no período 

mencionado “[...] suscita numa maior compreensão das relações históricas entre a sociedade, o 

território e o tempo. Tal análise efetiva uma contribuição do conhecimento geográfico no 

arcabouço teórico sobre a formação dos territórios” (AZEVEDO, 2012). Nesse sentido, a 

compreensão da geografia como modalidade que analisa a história dos processos de formação dos 

territórios, concentra-se na visão da geografia humana, debruçando-se sobre a história territorial, 

como observa Morais (2000). Desse modo, a nossa pesquisa vincula-se à geografia histórica, com 

enfoque no território urbano de Jardim de Piranhas/RN, respaldando-se em pesquisas atuais, 

como as de Azevedo (2012; 2014; 2015). Logo, percebemos que o campo e/ou a cidade, enquanto 

lugar, pode ser considerado como a 

[...] porção do espaço apropriável para a vida — apropriada através do corpo — dos 

sentidos — dos passos de seus moradores, é o bairro é a praça, é a rua, e nesse sentido 

poderíamos afirmar que não seria jamais a metrópole ou mesmo a cidade latu sensu a 

menos que seja a pequena vila ou cidade — vivida/ conhecida/ reconhecida em todos os 

cantos (CARLOS, 2007, p. 15). 

A pesquisa nos lança no interesse investigativo, tendo a preocupação em querer analisar 

quais são as visões do meio ambiente físico, natural e humano, com enfoque no estilo de vida e 

dos laços que os sujeitos estabelecem com o lugar (TUAN, 1980).  

4  CONSIDERAÇÕES 

Como parte da pesquisa ora em andamento trilhou-se os primeiros passos da iniciação 

científica. Sua construção foi importante para o conhecimento acerca dos procedimentos 

metodológicos adotados, com destaque a revisão bibliográfica. Desse modo, realizar este trabalho 

foi vital, uma vez que contribuiu para o amadurecimento acadêmico-científico, bem como para 

compreensão do lugar como categoria do espaço geográfico. 

Os estudos sobre lugar e em particular, o lugar Jardim de Piranhas, reforça por um lado 

nossos laços afetivos e por outro lado o interesse em analisar o modo de vida urbano e o cotidiano 

dos moradores da cidade que viveram suas primeiras experiências no campo. Consideramos 

inicialmente a influência dessas experiências nas três últimas décadas: 1980, 1990 e 2000, período 

de intensa urbanização, marcado pela transferência de população do campo para a cidade. Soma-

se a isso nosso compromisso como pesquisadora, enquanto graduanda e bolsista de iniciação 

científica do NUPEG/CNAT/IFRN.  
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CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E IDENTIDADE TERRITORIAL: O CASO DE PASSA E 

FICA - RN 

H. A. da SILVA.1 e M. L. de M. Galvão2 
¹hudson_avsl@hotmail.com; ²luiza.galvao@ifrn.edu.br 

RESUMO 

Na compreensão do estudo da formação territorial de 
uma cidade, é preciso considerar o papel dos agentes 
sociais no estabelecimento de uma territorialidade 
capaz de produzir o espaço e compreender o papel 
marcante do cotidiano neste processo. Dessa forma, 
no âmbito das proposições da geografia histórica, 
objetivamos, através deste trabalho, discutir a 
construção histórica do território de Passa e Fica, 
município da microrregião Agreste Potiguar, e 
compreender a identidade territorial a partir das 
experiências do cotidiano local no passado, antes de 
sua emancipação política (ano de 1962). Além disso, 
pretendemos analisar de que forma se dava a 
territorialidade naquele espaço, identificando traços 

da economia local e trazendo à superfície alguns 
aspectos políticos e culturais dessa formação, no final 
da primeira metade do século XX. Para isso, 
recorremos à pesquisa bibliográfica e à entrevista 
semiestruturada com uma ex-moradora conhecedora 
do cotidiano passa-fiquense antes de sua 
emancipação política. Inicialmente, apresentaremos 
uma rápida caracterização geográfica do município 
em tela e em seguida discutiremos sua construção 
histórica e a experiência territorial. Dessa forma, 
apoiamos a construção deste trabalho em autores 
como Saquet (2009; 2010), Cavalcante & Cavalcante 
(2008), Claval (2010) e Ferreira (2009). 

HISTORIC BUILDING AND TERRITORIAL IDENTITY: THE CASE OF PASSA E FICA- 
RN 

ABSTRACT 

To understand the territorial formation’s study of a 
city, we must consider the social partners role in the 
establishment of a territoriality capable of producing 
the space and understand the remarkable role of 
daily life in the process. By this way, in the context of 
propositions of historical geography, we aim, through 
this work, discuss the historical construction in the 
Passa e Fica territory, a city of Agreste Potiguar 
micro-region, and to understand the territorial 
identity based on the experiences of place’s daily life 
in the past, before his political emancipation (1962). 
Also, we intend to analyze how it gave territoriality in 
that space, by identifying traces of local economy and 

bringing into the surface some political and cultural 
aspects of formation at the end of first half of the 
20th century.  To do so, we turn to literature and a 
semi- structured interview with a Passa e Fica former 
resident, knowledgeable in the local's everyday life, 
before their political emancipation. At first, we will 
present a quick geographical representation of the 
city on the screen and then, discuss its historical 
construction and territorial experience. In that way, 
we support the construction of this work authors as 
Saquet (2009; 2010), Cavalcante & Cavalcante (2008), 
Claval (2010) and Ferreira (2009). 

PALAVRAS-CHAVE: Formação territorial, memória, cotidiano, Passa e Fica, identidade territorial. 

KEY-WORDS: Territorial formation, memory, daily life, Passa e Fica, territorial identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na compreensão do estudo da formação territorial de uma cidade, é preciso considerar o 

papel dos agentes sociais no estabelecimento de uma territorialidade capaz de produzir o espaço. 

Agentes sociais, território e territorialidade correspondem à tríade, por assim dizer, que estão na 

base de construção política e social das cidades, e se atrelam, também, a determinado contexto 

histórico. Nesse sentido, Claval (2010, p. 55) afirma que: 

A experiência do espaço é, pois, fundamentalmente, a de suas interrupções, suas 
rupturas, seus contrastes, sua heterogeneidade. Esta não resulta somente da 
multiplicidade das condições naturais ou da diversificação das atividades produtivas. Ela 
nasce da experiência que os homens têm dos lugares e das emoções que esta suscita.  

 No feixe dessas proposições, compreendemos o papel marcante do cotidiano na formação 

histórica das cidades. Ferreira (2009) considera o cotidiano como a instância na qual os homens 

reproduzem as coisas, as ideias, os valores, símbolos e representações, além da produção de sua 

vida como um todo, de forma íntegra. Ferreira (2009, p. 70) ainda considera que: 

Na cidade, reproduz-se principalmente a vida cotidiana, que se modifica dialeticamente, 
de acordo com as necessidades e o capital, determinando comportamentos e 
transformando hábitos. A cidade, enquanto espaço complexo é multiplicadora das 
interações sociais, econômicas e culturais, pelas quais as relações de poder dão seu 
conteúdo e forma. 

No que concerne à concepção norteadora deste trabalho, tem-se que o mesmo está 

fundamentado nas premissas da geo-história, a qual considera uma unidade na relação tempo-

espaço (Saquet, 2009) e que entende o território como uma construção histórica, econômica, 

política e cultural. Conforme Cavalcante & Cavalcante (2008, p. 03), “as relações com o lugar são 

determinadas no cotidiano, para além do essencial. O espaço é o lugar de encontro do homem 

com a história e a memória. Existe um resgate necessário da cidade, para além de suas formas”. 

Seguindo essa linha, “não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, a sociedade, 

sem ao menos inseri-los num determinado contexto geográfico, territorial” (HAESBAERT, 2004, p. 

20 apud FERNANDES, 2009, p. 199). Dessa forma, neste trabalho, o território é entendido 

conforme a concepção melhor delineada por Saquet (2011, p. 62), que afirma: 

O território é, sucintamente, produto e condição das relações sociedade-natureza, 

multidimensional, com objetivações/formas/relações sociais e subjetivações/significados 

econômicos, políticos e culturais, contendo componentes fixos (naturais e construídos 

socialmente), redes e fluxos (produção-distribuição-circulação-troca-consumo) 

juntamente com o movimento da natureza; é construído historicamente com des-

continuidades espacio-temporais, ou seja, com rupturas e permanências-reproduções 

quantitativas e qualitativas que são processuais e relacionais, ao mesmo tempo 

significando, portanto, transtemporalidades, transescalaridades e transterritorialidades 

que podem ser sintetizadas pelas desigualdades, pelas diferenças e pelas identidades. 
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A partir desse processo e reflexão, inserimos nesse contexto o município de Passa e Fica, 

localizado no estado do Rio Grande do Norte (Figura 1), na mesorregião Agreste Potiguar e 

microrregião de mesmo nome, oficialmente criado em 10 de maio de 1962, por força da Lei nº 

2.782, desmembrando-se do município de Nova Cruz. Seu processo de uso e ocupação territorial 

iniciou-se, aproximadamente, a três décadas anteriores à oficialização, o que revela uma 

territorialidade construída ao longo do tempo, expressa, principalmente, na agricultura de 

subsistência e na pecuária bovina. Além disso, esse espaço se configurou como lugar de passagem 

e descanso dos boiadeiros viajantes que necessitavam levar o gado de Nova Cruz a outras cidades 

da Paraíba e Pernambuco. 

Figura 1: Localização do município de Passa e Fica (Fonte: Elaborado por Silva, 2015, a partir dos dados 
fornecidos pelo IBGE Geociências). 

Dessa forma, no âmbito das proposições da geografia histórica, objetivamos, através deste 

trabalho, discutir a construção histórica do território passa-fiquense e compreender a identidade 

territorial a partir das experiências do cotidiano local no passado, antes de sua emancipação 

política. Além disso, pretendemos analisar de que forma se dava a territorialidade naquele espaço, 

identificando traços da economia local e trazendo à superfície alguns aspectos políticos e culturais 

dessa formação. Saquet (2011) ainda entende a territorialidade humana como um conjunto de 
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relações efetivadas pelos homens, como membros de um grupo social e com a exterioridade. Ele 

destaca o papel central do homem na efetivação dos territórios e territorialidades, como síntese e 

mediação entre a sociedade e natureza (SAQUET, 2009). 

Este trabalho se justifica pela possibilidade de compreender melhor como se dá a 

formação territorial da microrregião Agreste potiguar a partir do caso particular da construção 

histórica do município de Passa e Fica, a qual ocorre em vias da expansão da atividade pecuarista. 

Assim, recorremos à identidade territorial para elucidar a formação histórica da cidade, na qual a 

memória apresenta-se como elemento chave para a compreensão das práticas sociais 

historicamente desenvolvidas e que não foram mensuradas em outros trabalhos sobre a referida 

cidade, uma vez que se trata de uma forma particular de compreensão dos fatos por determinado 

sujeito participante do cotidiano local à época. 

Inicialmente, apresentamos a metodologia empregada para a construção deste trabalho. 

Em seguida, uma breve caracterização geográfica do município de Passa e Fica. Num terceiro 

momento, discutiremos sua construção histórica e a experiência territorial, apresentando o olhar 

de uma moradora local à época da formação do município. Por fim, destaca-se as considerações 

finais. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

As metodologias de pesquisa adotadas para a construção deste trabalho foram: a pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos, monografias, livros, blogs virtuais e redes sociais a fim de 

dialogar com os autores que versam sobre a história de Passa e Fica e coletar dados e imagens; e 

história oral, valendo-se de entrevista semiestruturada com uma ex-moradora conhecedora do 

cotidiano passa-fiquense antes de sua emancipação política e que hoje vive na cidade de Natal, 

capital do Rio Grande do Norte. Neste trabalho, a ex-moradora será chamada de MARIA.  

Marconi & Lakatos (2010) consideram que a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de 

abranger toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, propiciando o exame 

do tema sob uma nova abordagem e a aquisição de conclusões inovadoras. Esta metodologia, 

segundo os autores, inclui oito fases distintas: escolha do tema; elaboração do plano de trabalho; 

identificação; localização; compilação; fichamento; análise e interpretação; e redação. 

Por sua vez, a história oral se configura como um método de pesquisa que “[...] privilegia a 

realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo” (ALBERTI, 1989, 

p. 52 apud MATOS E SENNA, 2011, p. 97).
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3 PASSA E FICA E SUA CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Passa e Fica (Figura 2) possui uma área de aproximadamente 42.137 km² e população de 

11.100 habitantes (IBGE, 2010) com projeção de 12.655 habitantes para o ano de 2015.  Desde 

1991 o município em destaque apresenta crescimento no número de habitantes. Neste ano, eram 

6 523 pessoas vivendo no município, passando para 7 013 em 1996, 8 329 no ano 2000, 10 372 em 

2007. Em 2010, conforme já enunciado, a população ultrapassou os 11 000 habitantes. Sua 

densidade demográfica é de 263,43 hab./Km ². 

Figura 2: Vista parcial do município de Passa e Fica. (Fonte: Costa, 2009. Disponível em: 
http://www.citybrazil.com.br/rn/passaefica/galeriafotos.php?imagem=7531) 

O município está inserido no domínio do clima semiárido nordestino, com precipitação 

pluviométrica variando entre 400 a 600 mm e média anual de temperatura em torno de 25,6 ºC, 

com a máxima média anual de 32 ºC e a mínima média anual de 21 ºC (BELTRÃO et al., 2005). A 

formação vegetal é característica do semiárido nordestino, com presença de caatinga hipoxerófila, 

composta por espécies arbustivas, herbáceas e arbóreas (JESUÍNO, 2013). 

Em relação à formação geológica, Passa e Fica está inserida na Província Borborema, 

constituída por litótipos do Complexo Serrinha – Pedro Velho, por granitoides da Suíte Itaporanga 

e por granitoides indiscriminados, conforme Beltrão et al (2005). Já o relevo característico é o da 

depressão sublitorânea (IDEMA, 2008). Quanto à hidrografia, 65,97% da superfície do município 

encontram-se inserida dentro dos domínios da Bacia do Rio Jacu e 34,03% na Bacia do Rio 

Curimataú, conforme Jorge (2007 apud JESUÍNO, 2013). 

A economia tem o setor primário tradicional, com a agricultura desenvolvendo 

especialmente o cultivo da mandioca, fava, feijão e milho e na pecuária predominando o criatório 
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de suínos e caprinos. Já o setor secundário conta com “[...] apenas três estabelecimentos 

industriais: uma fábrica de roupas infantis, uma de portões e uma de estofados, além de várias 

casas de farinha espalhadas pelo município” (JESUÍNO, 2013, p. 23). Na economia urbana o setor 

terciário torna-se a base da economia local, apresentando comércio e serviços diversificados e 

expressivos, contando com 59 estabelecimentos comerciais em 2013. Já o índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM) é 0,606 (IBGE, 2013). 

Assim, o município de Passa e Fica se apresenta no contexto potiguar como uma pequena 

cidade que está no raio de influência do município de Nova Cruz, influente na região e que possui 

não somente elevado contingente populacional (mais de 35.000 habitantes conforme censo do 

IBGE – 2010) mas também atividades econômicas e serviços públicos mais dinâmicos. Passa e Fica 

ainda apresenta traços de ruralidade, mas já convive com um acentuado processo de urbanização. 

No município em tela, a maioria da população habita a zona urbana. Conforme censo do IBGE 

(2010), na área urbana da cidade vivem 6 755 habitantes, enquanto na área rural esse número cai 

para 4 345 habitantes. Segundo Jesuíno (2013), o crescimento urbano de Passa e Fica ocorre 

devido à ação do Poder Público, promovendo infraestrutura, e também através do mercado 

imobiliário, por meio dos loteamentos. 

4 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E EXPERIÊNCIA TERRITORIAL  

O início do povoamento do atual território de Passa e Fica começou, conforme Cavalcante 

& Cavalcante (2008), no ano de 1929, quando no caminho aberto para o gado, na estrada que 

ligava a cidade de Nova Cruz à Serra de São Bento, instala-se uma hospedaria. Esse 

estabelecimento, chamado de “Passa e Fica”, era local de repouso para os boiadeiros que 

passavam com os rebanhos de gado da região com direção à Paraíba e Pernambuco, com o 

objetivo de comercializá-los em feiras e leilões. A partir desse momento, algumas pequenas 

propriedades foram sendo estabelecidas e as principais atividades desenvolvidas eram a 

agricultura de subsistência e a pecuária bovina. Conforme a senhora MARIA, aposentada, 84 anos, 

as pessoas que ali moravam: 

Trabalhavam no roçado. Era tipo assim, o fazendeiro tinha gado, [...] o pai de mamãe, 

tinha um sitiozinho, tipo uma fazendazinha, tinha a casa de farinha, tinha a propriedade 

que ele plantava... plantava milho, plantava feijão, criava o gadinho, era um pequeno 

agricultor. E por ali eram poucos que tinham. As mulheres ficavam em casa, trabalhando 

no roçado. 

É no seio das primeiras pequenas propriedades rurais passa-fiquenses que se desenvolvem 

as atividades agropecuárias, especialmente o cultivo de gêneros de subsistência e a criação de 

gado bovino, moldando, assim, uma identidade territorial naquele espaço. Nesse sentido, 

Raffestin (1993, p. 144 apud HAESBAERT, 2009, p. 104) afirma: “o território se apoia no espaço, 

mas não é o espaço; é uma produção, a partir do espaço”.  
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Nas imediações da hospedaria, foram se estabelecendo essas pequenas propriedades 

rurais, e uma territorialidade expressa no pequeno agricultor e nos boiadeiros que por ali 

trafegavam foi se desenvolvendo. Relações econômicas foram se delineando, de modo que a 

hospedaria, onde também funcionava uma bodega e uma pequena casa de jogos, era local de 

parada obrigatória para os viajantes e ponto nodal nas relações com a comunidade primeira. 

Ainda conforme a senhora MARIA: 

Nessa época, Passa e Fica ainda nem existia, era só a passagem. Depois que eu me casei, 

com os anos, foi que vieram construir a cidade e meu avô construiu uma casa de um lado 

e o finado Zé Miranda do outro. [...] E tinha até tipo um hotel, um hotelzinho de beira de 

estrada, pra servir café, almoço, pro povo que vinha pra lá. A bodega foi criada depois da 

estrada.  

De acordo com a fala da senhora Maria, pode-se perceber que a territorialidade que ali 

estava sendo moldada revelava uma intrínseca rede de relacionamentos solidários entre os 

primeiros moradores, especialmente na figura de Antônio Luiz Jorge de Oliveira (a quem a 

literatura atribui ser o criador do nome do lugar “Passa e Fica a avô da senhora Maria”), Daniel 

Laureano (dono da primeira casa que se tornou a bodega) e Zé Miranda (um dos primeiros 

moradores). Para Saquet (2009, p. 90), a territorialidade: [...] extrapola as relações políticas 

envolvendo as relações econômicas e culturais, indivíduos e grupos, redes e lugares, mesmo que 

seja temporário, do e no espaço geográfico com suas edificações e relações.   

Ainda resgatando alguns aspectos da vida econômica de Passa e Fica, nas primeiras 

décadas de ocupação, a economia estava firmada sobre dois pilares: o cultivo de culturas de 

subsistência, especialmente da mandioca, destinada à fabricação de farinha, e a criação de gado. 

Sobre isso, a senhora MARIA relembra seu esposo: 

Ele começou a trabalhar na agricultura, depois ele [...] construiu uma casa de jogos e 
aquela casa de jogos não deu certo [...]. Quando apareceu um negócio de gado para cá, 
ele começou a vir para cá. Depois as coisas não deram certo e ele foi pra São Paulo. Depois 
de São Paulo chegou e não tinha meio de vida e ficou como uma pessoa jogada, que não 
tinha do que viver. Aí um dia ele disse assim: “Maria, vou para Natal”. 

Essa lembrança da entrevistada sobre seu esposo leva à compreensão de que os gêneros 

de vida passa-fiquenses (atividade agrícola e agropecuária) já não davam contam de satisfazer as 

necessidades da população que naquela época estava em ascensão. Assim, Passa e Fica não foge à 

regra do contexto histórico nordestino da época, que é marcado pelas desigualdades, pela falta de 

emprego e pelo êxodo rural. Sob esse prisma, o território também pode ser compreendido (e 

visto) enquanto espaço de desigualdades. Saquet (2009, p. 84) lembra que: 

Na vida cotidiana e na constante apropriação e produção do território, há indivíduos e 
organizações sociais (instituições), públicas, privadas e não-governamentais com suas 
normas, regras, objetivos, princípios, representações e características econômicas, 
políticas e culturais. Há múltiplos arranjos sociais e territoriais, que vão desde o indivíduo, 
passando pela família e pelas organizações de bairros e localidades rurais, até grandes 
organizações políticas e/ou culturais e/ou empresariais. Há diferenças culturais e políticas 
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e desigualdades econômicas entre as famílias e unidades produtivas (urbanas e rurais), 
bem como traços comuns entre pessoas, famílias, associações, empresas etc.  

Em relação à religiosidade do homem do interior, a senhora MARIA ainda relata 

importantes aspectos: 

Tinha a festa do Natal. As mulheres viam do interior lá pra casa, deixava os meninos na 
minha casa para dormir e eu passava a noite pastorando meus meninos e os meninos 
delas. E quando era quarta-feira de manhã, na hora da missa, eu fechava a porta, ia lá pra 
esquina [...] e eu ia assisti à missa. Minha festa era essa. Mas tinha leilão, tinha barraca, 
tinha tudo, só não tinha essas festas como tem hoje de bandas.  

A missa natalina era realizada numa pequena igreja, a qual o Padre vinha de Nova Cruz 

para celebrá-la do alto do alpendre e as pessoas se reuniam no pátio. Após isso, as pessoas 

festejavam nas quermesses, que se configuravam como um momento de fuga do cotidiano. Nos 

dias normais de celebração, os fiéis se reuniam no interior do pequeno templo, conforme a 

entrevistada expressa em outros momentos. Sobre a cultura (que aqui não é entendida apenas no 

âmbito da religiosidade) e sua relação com o território, Bonnemaison (1981, p. 251 apud 

ROSENDAHL, 2011, p. 187) afirma que “é pela existência de uma cultura que se cria um território, 

e é pelo território que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o 

espaço”. 

Acerca da identidade territorial nos apoiamos em Saquet (2009) e refletimos na 

experiência que os homens têm centralidade na formação de cada território, ao cristalizar relações 

afetivas, simbólicas, conflitos e identidades. Desse modo, tanto os processos identitários como 

conflituosos e transformativos são históricos e relacionais e, ao mesmo tempo, materiais e 

imateriais. Assim, a própria identidade é substantivada por relações desiguais.  

Retomando e elucidando o processo de construção de Passa e Fica, na condição de 

município potiguar desde 1962, ao conquistar sua emancipação política, Cavalcante & Cavalcante 

(2008, p. 09) tecem importantes considerações: “a emancipação política de Passa e Fica satisfez os 

interesses particulares do Senhor Celso Lisboa e do Deputado Estadual Lauro Arruda Câmara de se 

estabelecerem e a seus familiares como políticos locais”. A população local, segundo os mesmos 

autores, queria a emancipação, mas muitos moradores ficaram afastados de tal processo, por se 

tratar de período de forte submissão dos mais simples aos proprietários de terra, que utilizavam o 

voto de cabresto e os “currais eleitorais” muito presentes no cotidiano das pequenas cidades à 

época. 

Dessa forma, constatou-se que antes de sua emancipação, os pequenos proprietários de 

terra em Passa e Fica tiveram papel fundamental na formação do território e nas relações de 

desigualdades decorrentes dessa construção, pois nem sempre as ações dos mais influentes 

(como no caso do processo de escolha pelo desmembramento) leva em conta a participação dos 

mais carentes. Constatou-se também o papel crucial dos símbolos naquele lugar (a igreja, a 

fazenda, as casas de farinha) que se perpetuam até hoje em Passa e Fica e são traços que 
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permaneceram ao longo dos anos. É uma identidade territorial bastante presente, seja na 

memória ou no cotidiano passa-fiquense. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das relações que aqui foram discutidas, pode-se inferir que muitos aspectos do 

cotidiano do pequeno povoado que viria a dar origem ao município de Passa e Fica são, sobretudo, 

marcas históricas que ainda hoje permanecem vivas na memória daqueles que, em condições de 

escassez, conseguiram exercer a territorialidade, especialmente manifesta na apropriação e uso 

daquele território.  

Portanto, compreende-se que a identidade territorial de Passa e Fica está intrinsecamente 

ligada às atividades que eram desenvolvidas no campo e aos gêneros de vida aí existentes: o 

habitar, o tanger o gado, a criação de porcos e galinhas, o cultivo de gêneros de subsistências, as 

casas de farinha, os currais para descanso e pastagem do gado itinerante, a religiosidade, etc. As 

atividades do setor secundário e terciário só puderam ganhar corpo a partir do momento em que 

Passa e Fica se urbaniza e as formas de viver já não podiam dar conta do crescimento da 

população.   
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RESUMO 

O presente artigo apresenta uma análise sobre o livro 

didático do 9º ano do Ensino Fundamental, 

Enfocando como centralidade na análise, os 

conteúdos didáticos pedagógicos e a forma de 

apresentação dos mesmos na versão do material 

apresentado. Para desenvolver esta atividade utilizou 

como referência a pesquisa bibliográfica do livro 

didático como referencial de análise. Em seguida a 

análise do livro didático, que foi realizada através de 

um roteiro adaptado, com questões de critérios de 

seleção de livros do Plano Nacional do Livro Didático. 

A análise possibilitou verificar que só a utilização do 

recurso livro didático ainda não é suficiente para 

tornar os conteúdos totalmente adequados e como 

instrumentos de apoio didático pedagógico dos 

alunos. Ponto que cabe ao professor a utilização 

correta do livro didático, sendo importante para que 

os conteúdos sejam apreendidos de forma crítica 

pelos alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: didático, conteúdos, ensino-aprendizagem, análise. 

AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY TEXTBOOK IN THE PROCESS OF TEACHING/ 
LEARNING 

ABSTRACT 

The present article will talk about the analysis of 9° 
year didatic book of elementary school,bringing like 
main interests the contents and how formal they are 
worked. To develop this study, was used 
bibliographics references about the utilization 
through the PLANO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO ( 
NATIONAL PLAN OF DIDATIC BOOK).The analysis 

could check that only the utilization of the didatic 
book resource is not enough yet to turn the contents 
totally clear to the students . Therefore, the teacher 
must use the didatic book correctly, being important 
that the contents can be, in fact, comprehended by 
the students. 

KEY-WORDS: didactic, content, learning, teaching analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de recursos didáticos no ensino-aprendizagem dos alunos requer 

primeiramente que o professor conheça esse recurso Didático e que compreenda que é apenas, 

mais um instrumento de apoio, as atividades didático-pedagógico. Atualmente sabemos que é um 

dos recursos que mais dá suporte ao ensino-aprendizagem, e, é mais utilizado por professores. 

Este instrumento de apoio acaba sendo em muitas escolas a única fonte de pesquisa, tornando 

assim um método tradicional. 

 Desta forma, é de suma importância que o professor saiba escolher o livro didático para 

que esse recurso possa contribuir para o ensino-aprendizagem do aluno e trazer a realidade do 

livro para o cotidiano dos alunos. Os autores PONTSCHKA, PAGANELLI e CACETE (2007 p.343) 

ressaltam essa importância: “Daí surge à importância de que os autores de livros didáticos 

também descubram formas atraentes de tratar assuntos relativos ao cotidiano dos alunos”.   

Assim, este trabalho surge com o propósito de analisar os conteúdos apresentados no livro 

didático analisado, a estrutura e a metodologia contidas do livro didático do ao 9º ano do Ensino 

fundamental da disciplina de Geografia, procurando, através de um roteiro, analisá-lo. 

2  REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Para facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos se faz necessário a utilização de recurso 

didático. Para SOUZA (2007, p.111), “Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no 

ensino aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado, pelo professor, a seus alunos”. 

SOUZA 2007, (p.112-113) ainda afirma que: 

“Utilizar recursos didáticos no processo de ensino- aprendizagem é importante para que 

o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, coordenação

motora e habilidade de manusear objetos diversos que poderão ser utilizados pelo

professor na aplicação de suas aulas”.

Sabe-se que um dos recursos didático mais utilizado em sala de aula é o livro didático. 

Sendo um recurso mediador entre o professor e o ensino que é amparado pela LBD no artigo 4º 

no inciso VIII fazendo menção aos programas de apoio ao material pedagógico: “O dever do 

Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de atendimento do 

educando no Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material didático 

[...]” (BRASIL, 1996, p. 3). 

O livro didático é um recurso que facilita no processo ensino-aprendizagem, podendo ser 

um recurso que direciona, instiga o conhecimento e, pode trazer também a realidade do aluno. 

CARNEIRO; SANTOS; MOL (2005, p. 129) ressalta, porém que as 
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“funções do livro didático é a de dar suporte ao processo de ensino aprendizagem. No 

entanto, se conhece muito pouco sobre o cotidiano desse recurso na sala de aula e 

sobre as concepções dos professores e dos alunos a respeito do mesmo”.  

O livro didático deve ser uma ferramenta para auxiliar no ensino-aprendizagem e na ação 

do trabalho dos professores e alunos. FREIRE (1996, p. 21) caracteriza o processo de ensino e de 

aprendizagem afirmando que o processo de ensino e de aprendizagem pode ser caracterizado por 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua  produção ou a sua 

construção". 

Nesta direção se faz necessário pensar na atitude dialógica de Paulo Freire, que permite a 

reflexão crítica objetivando a libertação autêntica do individuo. Desta forma, se faz necessário que 

a educação permita construir o saber.  Para isso, Freire (1980, p. 39), ainda afirma que 

“é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história.” 

Desta forma, o bom ensino requer que o professor tenha entusiasmo, esteja capacitado, 

tenha empatia e reflexão pedagógica, estes itens refletem no planejamento e na metodologia para 

a construção do conhecimento dos alunos. SOUZA (2007, p.113) afirma  

“O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre acompanhado de uma 

reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no processo de ensino e 

aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. Não se pode perder em teorias, 

mas também não se deve utilizar qualquer recurso didático por si só sem objetivos 

claros”.   

Nesta prática de ensino, a relação que o professor tem com recurso do livro didático 

influência diretamente no processo de ensino.  O livro didático é um dentre tantos recursos que 

são usados pelo professor. Porém, o problema é que em alguns casos o livro didático acaba sendo 

o único recurso utilizado e não uma das ferramentas de auxílio.

3  MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o sexto período do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Do Rio Grande Do Norte – IFRN, junto à disciplina de Seminário 

Acadêmico de Estágio Supervisionado II, foi realizado está pesquisa a fim de analisar e investigar 

esse recurso didático para Contribuir com os conhecimentos e analises sobre o tema em analise, 

que venham proporcionar reflexão e formação aos futuros profissionais. 

Para concretização deste trabalho foi realizado, no primeiro momento, o levantamento de 

dados bibliográficos sobre a utilização do livro didático como metodologia de 

ensino/aprendizagem e em seguida a análise do livro didático, que foi realizada através de um 
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roteiro adaptado, com questões de critérios de seleção de livros do Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD).  

O livro analisado foi de autoria de J. William Vesentini e Vânia Vlach que se destina ao 9º 

ano do Ensino fundamental, pela editora Ática, utilizado pela escola Estadual Dom Joaquim de 

Almeida, no município de Várzea/RN.   

Sendo assim, foram analisados os itens: identificação do livro, conteúdo, estrutura e 

metodologia. Tais itens puderam nortear a realização da análise e síntese da caracterização do 

livro.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A identificação do livro foi realizada inicialmente, verificando o nome do livro, os autores, o 

volume, o ano do ensino fundamental a se destina, editora, número de páginas, divisão dos 

capítulos. O livro escolhido foi de autoria de J. William Vesentini e Vânia Vlach, se destina ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, pela editora Ática, com 340 páginas nas quais estão distribuídas em 4 

unidades e 16 capítulos, foi publicado em 2012, sendo analisada a 1ª edição a qual faz parte do 

PNLD. 

Em seguida houve a análise dos conteúdos, que por usa vez foram divididos em unidades, 

onde estes seguem uma sequência, partindo dos países do norte, centro capitalista, seguindo para 

a globalização mundial.  

Fica evidente a preocupação do livro com uma geografia escolar que englobe e deixe 

Evidente e esclarecedor aos alunos os problemas enfrentados no dia-a-dia, levando-os a refletir 

sobre o local que reside no intuito de desenvolver a criticidade e a cidadania. O livro apresenta 

conteúdos críticos, com o objetivo de levar o aluno a construir conceitos, incentivando a discussão 

sobre a dinâmica sociedade/natureza, voltado a um estudo mais pluralista, pautando-se na análise 

de temas para depois chegar-se a síntese do assunto, fazendo um paralelo dos conteúdos 

abordados com os acontecimentos do mundo contemporâneo, levando o aluno a refletir sobre o 

mundo atual, Através da análise dos conteúdos expressos no livro estudado. Desta forma é 

possível analisar que os conteúdos estão adequados para ser trabalhado no 9°ano do ensino 

fundamental.  

A interdisciplinaridade também é enfocada neste livro. O mesmo oferece trabalhos que 

podem expandir horizontes, englobando outras disciplinas, como ciências e história, para que 

possa haver uma melhor construção de pontos de vista a respeito de temas diversos, 

principalmente neste ciclo (9° ano), onde assuntos de nível global são abordados com mais força. 

No início de cada capítulo propõem-se desafios que levam os alunos a refletir sobre os temas que 

virão a ser trabalhados, podendo ser utilizado para suas resoluções múltiplas linguagens, como 
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fotos, mapas, pinturas, charges, pequenos textos, sites, etc., e ao final de cada capítulo 

encontram-se atividades para os alunos, que podem ser realizados individualmente ou em grupo.  

Outra proposta do livro é contextualização dos temas trabalhados com a terceira revolução 

técnico-científica, e vem abordando assuntos como questões demográficas associadas a 

Globalização e as problemáticas ambientais. 

Este livro tem sua principal proposta é tornar professores e alunos construtores do saber, 

deixando para traz o ensino tradicional, tão presente no ensino da geografia no Brasil, ainda nos 

tempos atuais, que se detinha na figura do professor como mero repassador de conhecimento 

(enciclopédico e de decorar assuntos, no caso do ensino da Geografia) e no aluno como 

receptáculo de e detentor único do conhecimento. 

5 CONCLUSÕES 

Sabemos da importância do livro didático em servir Como instrumento de apoio didático 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, de posse da síntese da análise do livro 

didático, percebemos que o livro analisado apresenta concepções teórico-metodológicas que 

conseguem contemplar conteúdos de forma críticas construtivas. 

Ainda, como conclusão, pode ser analisar que o livro possuir conteúdos abertos, 

obedecendo à sequência lógica e pedagógica, partindo de assuntos simples aos mais complexos, 

procurando valorizar e melhorar a aplicação de temas e seu entendimento.  

A análise possibilitou verificar que somente a utilização do recurso livro didático ainda não 

é suficiente para tornar os conteúdos totalmente claros para os alunos. Portanto, cabe ao 

professor a utilização correta do livro didático, sendo importante para que os conteúdos sejam de 

fatos compreendidos pelos alunos.  
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RESUMO 

O trabalho a seguir relatará o problema 
socioambiental que acomete a Comunidade Indígena 
do Catu, localizada nas cidades de Goianinha/RN e 
Canguaretama/RN, caracterizado pela poluição do rio 
que corta as terras indígenas e possui função 
indispensável para os moradores, citando as causas e 
a forma como a população lida com tais problemas. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi 
necessário levantamento de dados bibliográficos 

sobre Conflitos Ambientais e investigação da 
realidade socioambiental do local, esta, através de 
visitas in loco, com observações visuais e a aplicação 
de questionário aberto e semiestruturado, para 
obtenção de maiores informações sobre a 
comunidade. Com a produção deste trabalho pode-se 
concluir que os danos causados ao meio ambiente, 
têm impacto principalmente na população pobre. 

PALAVRAS-CHAVE: Catu, indígena, poluição, socioambiental 

SOCIAL-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN THE INDIGENOUS COMMUNITY 
OF VALE DO CATU – GOIANINHA/CANGUARETAMA/RN 

ABSTRACT: This work will report the social-environmental problem that affects the indigenous community of Catu, 
located in the cities of Goianinha/RN and Canguaretama/RN, characterized by the pollution of the river that flows 
through the indigenous lands and is essential for the residents, citing the causes and how the population deals with 
such problems. To develop this work, it was necessary to survey bibliographical data on Environmental Conflicts and 
to research the social- environmental reality of the local, by site visitation, with visual observation and the application 
of open and semi-structured questionnaire to obtain further information on community. With the production of this 
study it can be concluded that the environmental damage impacts primarily on poor. 

KEY-WORDS: Catu, indigenous, pollution, social-environmental 

1   INTRODUÇÃO 
Um dos problemas enfrentados pelo mundo hoje, diz respeito, principalmente a fatores de 

ordem socioambiental e degradação da natureza. Muito se tem falado sobre quais são as 
melhores maneiras de utilizar os recursos naturais, visando um desenvolvimento sustentável e a 
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garantia de um futuro para as novas gerações.O homem tem papel fundamental, tanto na 
degradação quanto na recuperação do meio ambiente. A devastação de matas, construções 
irregulares, poluição por grandes indústrias, do solo bem como do lençol freático, são exemplos 
do poder devastador do homem. Essa situação se intensifica ainda mais, quando há imparcialidade 
dos órgãos públicos ligados a fiscalização do uso dos recursos naturais em exercício atualmente. 

Visando toda a problemática relatada acima, este trabalho visa relatar os problemas 
socioambientais que acometem a Comunidade Indígena do Vale do Catu, localizada nas cidades de 
Goianinha e Canguaretama/RN, caracterizada principalmente pela poluição do rio Catu, que corta 
as terras indígenas, possuindo ainda função indispensável para os moradores. Este trabalho 
pretende citar ainda, as possíveis causas do problema de poluição do rio, e a forma na qual a 
população desta comunidade lida com tal problema. 

2   MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram necessárias realizações de 

levantamentos bibliográficos a respeito da realidade socioambiental da comunidade, 
foram realizadas ainda, visitas a campo, onde foram feitas observações da forma de organização 
da comunidade; e ainda foi realizada a aplicação de entrevista semiestruturada com uma das 
lideranças da comunidade, para obtenção de maiores informações sobre o dia a dia da mesma. 

Quanto à entrevista, esta foi realizada com a representante, conhecida por todos da 
comunidade como Valda, buscando a obtenção de informações mais detalhadas a respeito dos 
problemas enfrentados pela comunidade em relação às questões ambientais, que 
interferem direta ou indiretamente na parte social dos moradores, e ainda a fim 
compreender como os moradores fazem para conviver e/ou superar tais problemas. A 
entrevista ainda abordou assuntos voltados ao perfil socioeconômico e, sobre a atuação 
da Gestão Pública na comunidade. 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Comunidade Indígena do Catu localiza-se entre os municípios de Goianinha e 

Canguaretama, a uma distância de 60 km a 67 km da capital do estado do Rio Grande do Norte, 
Natal. 

A Comunidade se originou dos índios Potiguaras e Cariris, que ocupavam a área desde a 
colonização brasileira, e desde então, vem mantendo algumas de suas características culturais 
firmes até os dias atuais, mesmo com as dificuldades a estes impostas. 

Segundo Tönnies (1973, p. 98): 
A teoria da comunidade se deduz, segundo as determinações da unidade 
completa das vontades humanas, de um estado primitivo e natural que, apesar de 
uma separação empírica e que se conserva através desta, caracteriza-se 
diversamente segundo a natureza das relações necessárias e determinadas entre 
os diferentes indivíduos que dependem uns dos outros. 

A Comunidade do Catu tem como principal fonte de renda a atividade agrícola de 
subsistência, sendo cultivadas, principalmente, as terras que circundam e margeiam o curso do rio 
que corta a comunidade. Porém, essa fonte de renda em países subdesenvolvidos não é 
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satisfatória, no sentido de qualidade de vida, uma vez que o ganho advindo desta produção mal 
consegue suprir as necessidades básicas do cidadão que a desenvolve. 

Para Buainain et al. (2003, p.04): 
O produtor familiar, quando recebe apoio suficiente, é capaz de produzir uma 
renda total, incluindo a de autoconsumo, superior ao custo de oportunidade do 
trabalho. Nesse sentido, não são corretas as analogias com a situação nos países 
desenvolvidos, onde as remunerações obtidas com atividades não agrícolas 
elevam a renda média do setor rural porque, aqui, o potencial de geração de 
renda do setor agrícola familiar está longe de ser plenamente utilizado. 

Quanto à população, há predomínio de jovens, alta taxa de natalidade e baixa taxa de 
mortalidade, configurando consequentemente o crescimento da comunidade. 

Figura 1. Alguns dos moradores da Comunidade do Catu vestidos tipicamente. REVISTA CINEMA, 2011. 

As crianças estudam na escola da comunidade nas séries iniciais, do Primeiro ao quinto 
ano. Esta preserva a cultura indígena, que é repassada a estas crianças, a ponto de constar no seu 
currículo, o ensino do dialeto utilizado pela comunidade. Quando atingem as séries pertencentes 
ao ensino fundamental II e ao Ensino Médio, estas precisam procurar escolas no centro da cidade 
ou em cidades vizinhas. 

Em relação a serviços de saúde, os moradores da comunidade utilizam os serviços das duas 
cidades as quais fazem parte. Uma parte, a pertencente à cidade de Canguaretama, é atendida nos 
PSF – Postos de Saúde da família da própria comunidade e outra parte, a pertencente à cidade de 
Goianinha, é atendida no PSF do Novo Horizonte, bairro do município que fica mais próximo a 
comunidade do Catu. 

A comunidade em questão sofre com problemas socioambientais comuns às comunidades 
de países subdesenvolvidos, como por exemplo, moradia, problemas no acesso a educação e a 
serviços de saúde, renda não satisfatória. Inclusive, na maioria dos casos, a única fonte de renda 
destas comunidades acaba sendo agricultura. Porém, com este trabalho foi possível perceber que, 
o que mais tem interferido na vida dos moradores da comunidade aqui estudada, no que se refere
a problemática socioambiental, é exatamente a poluição do Rio Catu (importante corpo hídrico
que “corta” a comunidade); segundo relatos da entrevista realizada com a senhora Valda, este
problema vem sendo cada vez mais agravado, não apenas pelo uso inadequado deste, pelos
próprios moradores, que tem praticado ações poluidoras como descarte de resíduos nas águas,
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bem como desmatado a mata ciliar para a plantação, mas também, pelo uso de agrotóxicos 
utilizados por empresa produtora de Açúcar da região, que possui plantação de Cana de Açúcar na 
localidade. Ainda segundo a entrevistada, estas plantações de cana, nas quais são aplicados 
agrotóxicos, são muito próximas as residências e plantações dos moradores da comunidade e 
ainda, em alguns casos, estas chegam a margear o rio Catu, fazendo com que o produto aplicado 
escoe diretamente para as águas deste corpo hídrico. O uso de agrotóxicos é de fato muito 
prejudicial à qualidade da água e do solo da região, e mais ainda, este é prejudicial principalmente 
ao ser humano que estará em contato com a água, o solo, e o ar que estão em exposição a estes 
produtos, principalmente se levarmos em consideração que, “A toxicidade dos agrotóxicos é 
variável e depende das propriedades dos ingredientes ativos e inertes do produto. Os efeitos dos 
agrotóxicos podem ser agudo, subcrônicos e crônicos. Esses efeitos podem interferir na fisiologia, 
no comportamento, na reprodução dos organismos”. (IBAMA, 2009). 

Figura 2. Escola da Comunidade. VIANA, 2012. 

Figura 3. Rio Catu. BARROS, 2010. 

Segundo Botelho (2003, p.5), os seres humanos, os animais e os vegetais, a vida, em 
qualquer de suas formas, são diretamente afetadas pela deterioração da qualidade da água, que 
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pode ser gerada por poluição, por desmatamentos, por queimadas, entre outros. Na comunidade 
do Catu, a contaminação do rio pelos agrotóxicos, afeta diretamente a vida da população que faz 
uso desta água, tanto para o uso doméstico, quanto para a irrigação de suas plantações, que mais 
tarde virão a ser alimentos de consumo dos mesmos, e ainda segundo a entrevistada, estes 
também alimentarão muitas outras pessoas, uma vez que os alimentos produzidos na 
comunidade, são vendidos na feira das cidades em que a comunidade está inserida (Goianinha e 
Canguaretama). 

A entrevistada relata que a comunidade tenta resolver este problema há anos, realizando 
denúncias aos órgãos ambientais competentes, no caso ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) e a secretaria do meio ambiente de Canguaretama, um dos 
municípios do qual faz parte. Entretanto, ela afirma que não obtiveram nenhum resultado. Ainda 
segundo a Sra Valda, a gestão pública municipal não tem atuado nas questões ambientais na 
comunidade, e afirma desconhecer a intervenção da Justiça ambiental no local, ressaltando que 
“isso não existe ali”. Ao conversar informalmente com alguns moradores da comunidade sobre o 
problema da poluição do rio, e ainda sobre a ação do poder publico local a fim de resolver o 
problema, os mesmos relatam que o descaso em relação à poluição do rio Catu pelos órgãos 
públicos se dá pelo fato de se tratar de uma comunidade pobre que está sendo afetada, uma vez 
que o problema é causado, principalmente, devido à atuação de uma grande empresa. 

Em relação ao problema citado, Leroy (2011, p. 04) afirma: 
Enquanto os territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas, extrativistas 
e pequenos produtores rurais não estejam sendo alvos de algum 
empreendimento, não há tantos problemas em reconhecê-los. Caso contrário, 
esses grupos entram num ciclo aterrador de impotência, de solidão e de violência 
criado pela surdez e cegueira do poder político e jurídico e dos meios de 
comunicação ou por sua cumplicidade, voluntária ou não, com o poder 
econômico que os agride. 

Ainda segundo a entrevistada, o incentivo à preservação nesta área é bem recente, e está 
sendo realizado apenas pela presença e atuação esporádica do conselho gestor da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Piquirí-Una, na qual a comunidade está inserida, e mais recentemente 
tem sido realizado também por representantes do IFRN campus Canguaretama, algumas ações de 
preservação da trilha ecológica existente na comunidade, que se encontra desativada, uma vez 
que não há subsídios do poder publico local para a manutenção da mesma. E ainda, a presença 
também recente, da equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e urbanístico 
de Goianinha na comunidade, que tem realizado ações no sentido de preservação dos recursos 
naturais da comunidade e incentivo a agricultura orgânica pelos produtores locais. 

4  CONCLUSÕES 
Com a produção deste trabalho, foi possível concluir que os problemas ambientais, estão 

na maioria dos casos, diretamente ligados as questões sociais, ou seja, uma vez que há poluição ou 
degradação de algum recurso natural, a comunidade que está no entorno, e que se utiliza ou 
depende deste recurso, sofrerá consequências negativas, que podem até mesmo desequilibrar sua 
vida prática. 

No caso da comunidade do Catu, o problema de poluição do rio tem prejudicado muito a 
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vida dos moradores, uma vez que os mesmos utilizam as águas do corpo hídrico diariamente, não 
só para suas necessidades essenciais e pessoais, mas também na produção de sua fonte de renda; 
infelizmente, até a data da produção deste trabalho, o problema ainda encontrava-se sem 
solução, ou sem medidas mitigadoras, que deveriam ser adotadas por parte dos órgãos 
ambientais que atuam na área. Contudo, é importante ressaltar que os moradores da comunidade 
preocupam-se com o problema, e buscam meios de resolver, ou pelo menos, amenizar o mesmo, 
buscam o que tem a seu alcance, buscam ser ouvidos e assim chamar a atenção dos responsáveis 
pela preservação do meio ambiente. 

É, portanto, notória a necessidade da atuação imediata dos órgãos ambientais locais, 
principalmente por esta área estar inserida em uma Área de Proteção Ambiental, a fim de intervir 
no processo de conservação dos recursos naturais, ainda presentes na área, a fim de garantir a 
exigência dos mesmos não só para as futuras gerações, mais ate mesmo, para a geração presente, 
que tanto necessita destes. 
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RESUMO 

A política de expansão dos Institutos Federais em 
direção ao interior do Estado do RN vem contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e social dos 
Municípios em que os mesmos foram implantados, 
mas é observado também que boa parte dos 
discentes, docentes, técnicos administrativos e 
terceirizados não residem nestes municípios, mas por 
uma questão de estudo/trabalho terminam se 
deslocando diariamente por não encontrar emprego e 
serviços educacionais de melhor qualidade em seu 
lugar de origem, sendo atraídos para as cidades de 

maior dinamismo, onde existem interações espaciais 
mais intensas, como é o caso dos serviços ofertados 
pelos IFRNs. Esse deslocamento pendular ou definitivo 
termina trazendo consequências sociais, econômicas e 
de ordem cultural a população inserida nesse contexto 
migratório. Diante disso, acreditamos que a realização 
de uma investigação mais complexa dessa temática 
trará importantíssimas informações para o 
planejamento e criação de novas políticas públicas que 
tenham como alvo a melhoria das condições de vida 
da população inserida nesse contexto.

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, expansão, população, migração, políticas. 

THE NEW DYNAMICS DEMOGRAPHIC PROVIDED FOR EXPANSION OF FEDERAL 

OFFICES IN RN 

ABSTRACT 

The the Federal Institutes expansion policy towards 
the RN State of the interior has contributed to the 
economic and social development of the 
municipalities in which they were implemented, but is 
also observed that most of the students, teachers, 
administrative staff and contractors do not reside 
these municipalities, but for the sake of study / work 
end up moving every day for not finding employment 
and educational better services in their place of origin, 
being drawn to the cities of greater dynamism, where 

there are more intense spatial interactions, such as For 
services offered by IFRNs. This pendulum or 
permanent displacement ends bringing social, 
economic and cultural order the population inserted in 
this migratory context. Therefore, we believe that the 
realization of a more complex investigation of this 
theme will bring very important information for the 
planning and creation of new public policies that 
target the improvement of living conditions of the 
population inserted in this context.

KEY-WORDS: IFRN, expanding, commuting, demographics, policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

As motivações que levam um indivíduo a se deslocar espacialmente estão ligadas ao desejo 
de mudança de vida, parte inerente do processo migratório. A reprodução social dos indivíduos e 
dos territórios, alteram a dinâmica do seu desenvolvimento e do crescimento de sua população. As 
migrações podem propiciar a vivência em um melhor ambiente social, econômico, político e físico-
cultural melhor que o seu local de origem, por outro lado, pode significar o rompimento de relações 
sociais passadas e dificuldade de construção de novas, que podem decorrer de um longo processo 
de luta e conquista. Do ponto de vista, das consequências regionais e sociais, podem condicionar o 
crescimento populacional das regiões que recebem mais migrantes e nas que perdem, pode acelerar 

o envelhecimento e masculinização ou feminização de sua população. Além disso, pode provocar
sérios impactos nos processos de urbanização e ruralização dos territórios não preparados para
atender às exigências dessa nova configuração populacional. Isso resulta em condições de
empobrecimento e exclusão das populações migrantes, conforme se observa no Brasil.

No Rio Grande do Norte, a exemplo de outros Estados Brasileiros, o movimento pendular 
decorre do atual padrão de migração que aponta ser as condições de trabalho e renda, os principais 
atrativos que estimula os indivíduos a se deslocarem espacialmente. Esse tipo de movimento 
populacional é fortemente evidenciado na área metropolitana do RN, que agrega as melhores 
oportunidades de trabalho e estudo. A busca por políticas públicas que venham contribuir para 
melhorar as condições de vida da população local, que muitas vezes se desloca de suas residências 
à procura de trabalho e de uma melhor oferta educacional, sempre é muito importante para o 
desenvolvimento socioeconômico de uma cidade ou região na qual a mesma está inserida. Diante 
disso, é salutar destacarmos a importância que a expansão dos Institutos Federais de Educação e 
Tecnologia vem trazendo aos Municípios e Regiões em que os mesmos foram construídos no RN.  

A política de expansão dos Institutos Federais em direção ao interior do Estado do RN vem 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos Municípios em que os mesmos foram 
implantados, mas é observado também que boa parte dos discentes, docentes, técnicos 
administrativos e terceirizados não residem nestes Municípios, mas por uma questão de 
estudo/trabalho terminam se deslocando diariamente. Esse deslocamento pendular ou definitivo 
termina trazendo consequências sociais, econômicas e de ordem cultural a população inserida nesse 
contexto migratório, pois é necessário contar com toda uma estrutura logística de transporte, 
alojamento e moradia para essa população migratória, que termina também, gerando 
transformações no que se refere ao comércio, pois a maioria passa a consumir alimentos, roupas e 
serviços nessas cidades. 

Como a população, no caso os migrantes influenciados pela expansão dos IFRNs, passa a se 
inserir num novo contexto sociocultural, é observado também o descobrimento e a incorporação, 
por parte desse migrante ou recente morador, dos hábitos culturais da população local, onde muitos 
relatam que essa nova experiência trouxe significativos conhecimentos sobre novas danças, 
comidas, tradições religiosas e artísticas. 

É nesse contexto de expansão dos IFRNs e de suas consequências no que diz respeito aos 
processos migratórios de deslocamento populacional, de mudanças nas estruturas econômicas 
locais e regionais, na incorporação de novos hábitos culturais que estamos desenvolvendo nossa 
pesquisa. Acreditamos que a conclusão da mesma trará informações e análises importantíssimas no 
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que diz respeito ao planejamento e criação de novas políticas públicas que tenham como alvo a 
melhoria das condições de vida da população, na elaboração de perfis econômicos, demográficos e 
de fluxos migratórios e suas consequências na construção de novas territorialidades e suas 
consequências sociais, econômicas e culturais. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A tradição dos estudos migratórios consolidou uma série de questões fundamentais que 
giraram em torno das leis da migração (RAVEINSTEIN, 1980) e dos motivos e forças sociais que 
atraem ou expulsam as populações, enquanto reflexos da própria estruturação produtiva do capital 
e de suas necessidades. Neste sentido, os movimentos se davam por classes, não por indivíduos que 
decidiam isoladamente migrar (SINGER, 1973). Versões clássicas, estruturalistas ou pós-
estruturalistas elaboraram estas e outras perspectivas para explicar a lógica dos processos de 
redistribuição espacial da população e suas diferentes consequências. 

No entanto, apesar destas bases comuns, enquanto fenômeno complexo e multifacetado, a 
migração é estudada no contexto dos estudos populacionais, recebendo a confluência de 
abordagens e disciplinas que, cada qual com suas preocupações e objetos, compõem um grande 
quadro sobre o migrante, seus movimentos, os processos materiais, as consequências e implicações 
em diferentes escalas, os simbolismos e as transformações culturais. Conforme mostram Brettell e 
Hollifield (2008), cada disciplina possui sua questão de pesquisa, os níveis ou unidades de análise, 
teorias dominantes e hipóteses orientadoras das investigações. 

A intensificação dos fluxos migratórios no período pós-1990, com a crescente mobilidade 
planetária e novos desenvolvimentos na área de transportes e comunicação, no entanto, tem 
produzido reflexos diretos nos estudos e teorias migratórias (FAVELL, 2008). A velocidade, 
intensidade e diversidade contemporâneas dificultam muito a apreensão dos fluxos e das dinâmicas 
que têm ritmos espaço-temporais muito variados, além de uma diversidade nunca vista. Diferente 
da modernidade sólida, para usar uma expressão de Bauman (2001), na modernidade líquida a 
fluidez é a tônica das instituições, relações sociais, mercado e até da esfera cotidiana. Isso deixa os 
cientistas sempre num terreno pantanoso no que se refere à apreensão da realidade e seu estudo. 

Esse cenário produziu pelo menos dois rebatimentos em termos das tendências dos grandes 
paradigmas científicos: a ênfase nos processos identitários, da esfera do cotidiano e dos 
microprocessos; e a atenção à dimensão espacial dos fenômenos (SANTOS, 2000; MASSEY, 2008). 
Nos estudos migratórios, observam-se alterações nas tradicionais abordagens explicativas das 
migrações (estruturalistas), com fortalecimento da atenção na identidade e nos elementos 
simbólicos do processo (AHMED, 1999; PADILLA, 2009). Por outro lado, a dimensão territorial das 
migrações tem ganhado importância, tanto em termos dos territórios migrantes quanto dos estudos 
de lugares e espaços específicos diante do fenômeno migratório (RAFFESTIN, 2003; SAQUET, 2007). 

No entanto, a maior parte desta bibliografia enfoca o tema pelo viés sociocultural, dos 
grupos e de suas práticas, não estando direcionada para as questões propriamente existenciais 
destas transformações. Por outro lado, a dimensão espacial, via território, continua sendo 
entendida, sobretudo, como metáfora, ou por um viés materialista, que limita o território às 
relações de poder estabelecidas por forças econômicas ou políticas. 
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A Geografia é a disciplina em que estas abordagens estão potencialmente conciliadas. Ela é 
mais do que o estudo de padrões espaciais da migração, envolvendo uma gama de processos e 
fenômenos constituintes dos lugares, das redes e dos fluxos (HARDWICK, 2008). Favell (2008) chama 
atenção para o potencial da análise contemporânea da Geografia, que considera o lugar enquanto 
dotado de significado e dinâmica cultural, permitindo um olhar para as dinâmicas próprias do e no 
espaço, ontologicamente integrante da população que ali vive. Para avançar nesse sentido, é 
necessário trilhar esta reflexão ontológica de fundo, superando a dissociação moderna espaço-
sociedade, em busca de uma abordagem eminentemente existencial-fenomenológica. 

No contexto dos estudos migratórios, a dimensão existencial está parcialmente contemplada 
pelos trabalhos historiográficos, que tomam a migração enquanto narrativa e memória (DINER, 
2008). Com seus estudos clássicos sobre a condição do estrangeiro e sua adaptação, Georg Simmel 
(1983; 1994) foi pioneiro em trazer a dimensão individual para uma análise social dos processos 
ligados à migração e à própria sociedade. Outras disciplinas que contribuem para este olhar são a 
Psicanálise e a Psicologia, que buscam compreender os impactos do processo migratório para a 
identidade e a personalidade (VIANA, 1978; DeBIAGGI; PAIVA, 2004; OLIVEIRA, 2005; FUKS, 2005). 

Como uma mobilidade em si, a migração é um fenômeno que envolve tanto a materialidade 
quanto a produção social e a corporeidade, necessitando destes três polos para ser compreendido 
(CRESSWELL, 2006; KELLERMAN, 2006). Estas dimensões têm sido exploradas de maneiras 
diferentes, mas nunca enfrentadas de forma direta pelos estudos migratórios ao mesmo tempo. A 
dimensão territorial tem sido vista como organização espacial ou como a dimensão legal das 
migrações internacionais (sempre com um viés materialista do território), enquanto a dimensão 
existencial tem aparecido em estudos antropológicos, históricos, psicossociais ou psicanalíticos. 
Mas a dimensão propriamente geográfica dos processos de territorialização e desterritorialização 
só tem sido abordada muito recentemente, e não necessariamente numa perspectiva existencial. 

O contexto em que tais estudos têm florescido é o das discussões contemporâneas sobre a 
modernidade líquida, os novos nomadismos e as redefinições das identidades territoriais. Cresceu 
nos últimos dez anos a fileira dos geógrafos dedicados a tirar a dimensão territorial de simples 
metáfora para chão ou solo, perspectiva que proliferava em toda a bibliografia sobre hibridismos, 
transculturalismo, mudanças culturais e globalização (BADIE, 1996; HALL, 2003; 2009). Alguns 
autores, como Mesquita (1995), Haesbaert (2004; 2008), Saquet (2007; 2009) e Raffestin (2003, 
2009), têm se dedicado de forma mais sistemática a esta discussão, com suas respectivas 
abordagens e preocupações de fundo. Destaque especial merece Jöel Bonnemaison 
(BONNEMAISON; CAMBRÉZY, 1996; BONNEMAISON, 2002[1981]; 2005), que em seus estudos 
tropicalistas, foi um dos primeiros a pensar o território em sua dimensão cultural, chegando a 
considerar o território junto com o lugar, como um paradigma para a nova geografia cultural em 
desenvolvimento nos anos 1990. 

3 METODOLOGIA 

Para investigar e analisar as territorialidades e as reorganizações espaciais produzidas 
a partir das interações espaciais do movimento pendular proporcionadas pela expansão dos 
Institutos Federais no RN organizamos nossa metodologia em dois tipos de procedimentos: a 
documentação indireta e a documentação direta. 
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Na etapa da documentação indireta estamos fazendo o levantamento de dados. Esse 
levantamento será o primeiro passo da nossa pesquisa e está sendo feita de duas formas: a 
pesquisa em fontes primárias e secundárias. 

Para caracterizar a expansão do IFRN dentro da Política Federal de expansão da Rede de 
Escolas de Ensino Técnico e Profissionalizante pelo Brasil estamos realizando uma pesquisa 
documental e bibliográfica em documentos oficiais. Nesta etapa da pesquisa estamos fazendo o 
levantando das referências já publicadas, foram incluídas a imprensa escrita, os meios audiovisuais, 
o material cartográfico e as publicações relacionadas ao tema em estudo. A pesquisa em trabalhos
científicos publicados na internet também está sendo uma fonte indispensável no que se refere à
pesquisa documental e bibliográfica.

A investigação da população envolvida no movimento pendular e permanente entre as 
cidades nas áreas de abrangência dos Campus do IFRN será feita através do levantamento de dados 
no próprio local onde as dinâmicas demográficas e territoriais ocorrem através da pesquisa de 
campo. Usaremos essa pesquisa para obter informações e/ou conhecimentos sobre as 
consequências que a instalação dos Campus do IFRNs trouxe para a vida das pessoas da região e as 
transformações espaciais ocorridas na dinâmica econômica e sociocultural nas cidades envolvidas 
na região de abrangência dos IFRNs, como também verificar a incorporação dos hábitos sociais e 
culturais pelo migrante nas cidades de deslocamento final. 

Nessa etapa da pesquisa de campo, a coleta de dados se constituirá uma etapa também 
importante. É mister determinar as técnicas que serão usadas para coletar os dados, definir a 
amostra que deve ser relevante e suficiente para chegar às conclusões. Uma vez coletados os 
dados, esses serão elaborados, analisados, interpretados e representado de forma gráfica. Ao 
término dessa etapa, será feita a discussão dos resultados a partir da análise e interpretação dos 
dados. A coleta de dados será feita utilizando-se das seguintes técnicas: 

Observação direta: 

Pretendemos através dessa técnica coletar dados de determinados aspectos da realidade 
inserida no contexto de nossa pesquisa. O importante dessa técnica não é apenas ver e ouvir, mas 
também examinar fatos ou fenômenos que pretendemos estudar. 

Entrevista: 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) e Ribas (2004), a entrevista é o encontro entre 
duas pessoas para que uma delas possa obter informações sobre determinado assunto, por meio 
de uma conversação de natureza profissional. Utilizaremos essa técnica para obter informações 
da população envolvida no movimento pendular e os caminhos traçados pelos mesmos, as 
consequências econômicas e socioculturais que a instalação dos Campus do IFRNs trouxe para a 
vida dessas pessoas. Para complementar ampliar a nossa coleta de informações aplicaremos 
também questionários e formulários à população inserida no contexto da pesquisa. Esperamos que 
a implantação e execução das técnicas expostas em nossa metodologia de trabalho tragam os 
resultados esperados para as próximas etapas da pesquisa. 
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4 RESULTSADOS E DISCUSSÕES 

A migração pendular se caracteriza pelo deslocamento diário para outro município 
por motivo de trabalho ou estudo, dessa forma articula múltiplos territórios promovendo 
interações espaciais, essas interações para Corrêa (2006) “... devem ser vistas como parte 
integrante da existência (e reprodução) e do processo de transformação social e não como 
puros e simples deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação no 
espaço” (CORRÊA, 2006, p. 280). Assim, estudar os deslocamentos pendulares não inclui apenas o 
ato de analisar o “deslocamento diário”, mas todas as relações vividas tanto na cidade de destino, 
como na de origem, bem como as criadas durante o deslocamento, enfim, permite a compreensão 
das relações que se estabelecem entre os municípios que fazem parte da metrópole. Desse modo, 
podemos perceber que tudo está interligado e este vínculo acaba por criar e recriar novos 
espaços. Sabemos que nenhuma cidade existe totalmente isolada, para Souza (2008, p.50), o que 
diferencia “concerne ao tipo de fluxo, e, sobretudo, à intensidade dos fluxos, todas as cidades se 
acham ligadas entre si no interior de uma rede – no interior da rede urbana”. Porém, para o 
próprio autor: A rede urbana não é ‘inocente’, no sentido de ser um ‘simples’ conjunto de 
cidades ligadas entre si por fluxos de pessoas, bens e informações, como se isso fosse coisa 
de menos importância ou nada tivesse a ver com os mecanismos de exploração e exercício 
do poder existentes em nossas sociedades (SOUZA, 2008, p.50).

Segundo Sposito, a divisão territorial do trabalho é fundamental para a compreensão da rede 
urbana. Essa divisão implica a consideração de como a sociedade se apropria da natureza e a 
transforma – dinâmica que se realiza com a constituição de formas espaciais das cidades e de suas 
articulações, cujos fluxos são de difícil mensuração (SPOSITO, 2008, p.57). Por isso, o deslocamento 
pendular laboral tem sido crescente, pois a nova organização capitalista ao buscar soluções para 
suas crises reorganiza o trabalho e a oferta de serviços, assim este é marcado com precariedade, 
flexibilidade e desregulamentação, que obriga os trabalhadores e estudantes a se deslocarem 
segundo as suas necessidades e condições. 

Essa necessidade de deslocamentos acontece para Kurz porque “Em lugar de um sistema 
que cubra o mundo todo com trabalho valorizado e oferta de serviços eficazes, vai surgindo um 
capitalismo insular: no mundo inteiro, a reprodução capitalista se reduz a “ilhas”, ou melhor, “oásis” 
da produtividade e rentabilidade” (KURZ, 2005, p. 1). Assim as pessoas trocam de cidade, estado ou 
país, não por decisões individuais, mas porque existem espaços onde há uma maior valorização do 
capital, porém essas cidades não estão isoladas. Roberto Lobato Correa (2006) confirma isso ao 
dizer que: As interações entre cidades tornaram-se mais complexas e intensas, deixando de ser 
realizadas, sobretudo a curta distância e entre um limitado número de centros (...) complexos 
padrões de interações entre centros urbanos emergiram ou ganharam força, definindo uma 
crescente interdependência entre cidades e áreas (CORREA, 2006, p. 283). 

O movimento pendular se caracteriza por ser um deslocamento entre o município de 
residência e outros municípios, com uma finalidade específica, na maior parte dos casos, para 
trabalho e estudo. Um dos problemas verificados e que estão sendo discutidos preliminarmente na 
etapa inicial da pesquisa é que muitos Municípios ondem foram implantados os IFRNs não oferecem 
boas condições de hospedagem, moradia e alimentação nas proximidades dos Campus, fazendo 
com que muitos servidores e alunos tenham que voltar para as suas residências à noite, passando 
por dificuldades no que tange à estrutura de transporte que são oferecidos pelas empresas 
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particulares e pelas prefeituras, assim como as péssimas condições das estradas, que não oferecem 
a segurança necessária para se trafegar de maneira segura. Ao não encontrar emprego e serviços 
educacionais de melhor qualidade em seu lugar de origem, docentes, técnicos administrativos, 
terceirizados e estudantes são atraídos para as cidades de maior dinamismo, como é o caso de Natal, 
Parnamirim, Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros entre outras, onde existem interações 
espaciais mais intensas, como é o caso dos serviços ofertados pelos IFRNs.  

Nas palavras de Roberto Lobato Correa “Estabelece-se uma crescente divisão territorial do 
trabalho que leva a uma necessária articulação entre áreas e cidades através de uma rede urbana 
cada vez mais importante e de crescente articulação” (CORREA, 2006, p. 282).  “As interações 
espaciais, são em graus distintos, influenciadas pela distância: à medida que se verifica o aumento 
da distância, ampliação dos custos de transferência, de tempo e esforço físico, verifica-se a 
diminuição da intensidade das interações espaciais” (CORREA, p. 300-301). As informações 
referentes às relações mantidas pelos servidores, terceirizados e estudantes nas questões de 
identidade e territorialidade é outro problema que pretendemos investigar nas próximas etapas da 
pesquisa, pois entendemos que os deslocamentos espaciais da população, seja de curta ou longa 
distância, são responsáveis por fazer e refazer territórios. 

5 CONCLUSÕES 

Os estudos e as discussões até o momento nos leva a entender que os trabalhadores e 
estudantes pendulares atuam todos os dias no território de origem e no de destino, construindo 
relações de todos os tipos. O território não fica imune a essas transformações, pois este é entendido 
como lugar de relações sociais, de conexões e redes; de vida, para além da produção econômica, 
como natureza, apropriação, mudanças, mobilidade, identidade e patrimônio cultural; como 
produto socioespacial e condição para habitar, viver e produzir (SAQUET, 2007, p. 118). O migrante 
pendular, por migrar apenas por causa do trabalho e estudo, tem dificuldades em conseguir realizar 
outra atividade na cidade de destino e na de origem tem pouco tempo para fazê-lo. Por passar a 
maior parte do seu tempo em outra cidade ou se deslocando para ela, pressupõem que os laços 
mantidos sejam enfraquecidos. Porém, ele está se movimentando diariamente, não como uma 
máquina, mas como um ser que age sob o espaço vivido, assim é impossível não expressar essas 
relações. Um exemplo, é que no próprio meio de transporte que utiliza, ele consegue interagir 
socialmente, não é um simples ir e vir de todos os dias, mas uma forma que encontrou para 
expressar sua identidade. E ele não só utiliza a cidade onde mora como dormitório, mas como um 
espaço onde tem familiaridade, onde cultiva uma identificação, onde está fixada sua base, o “seu 
verdadeiro lugar”. 

Como foi mencionado, as relações econômicas, sociais e culturais produzidas pela população 
migrante acontecem num território, produzindo novas territorialidades a partir dessas conexões. 
São essas transformações que também serão investigadas nas próximas etapas da nossa pesquisa. 
Como professor do IFRN há quase três anos, observei nos Campus de Caicó, Ipanguaçu, Santa Cruz 
e São Paulo do Potengi a necessidade de se investigar a constituição desses fluxos migratórios, pois 
percebi que existem inúmeros problemas de ordem estrutural nas áreas já mencionadas de 
transporte e infraestrutura de hospedagem, alimentação e moradia.  
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A escassez de trabalhos que investiguem o perfil e os fluxos das migrações pendulares no 
contexto da expansão dos IFRNs se constitui outro grande problema, haja visto que trabalhos dessa 
natureza podem contribuir de maneira significativa na elaboração e planejamento de políticas 
públicas nas áreas demográficas e na reorganização dos investimentos públicos e privados em 
diversas áreas. 
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

EM MUNICIPIOS DO SERIDO POTIGUAR: ETAPA INICIAL 

D.M.SALES¹; L.M.REIS² ; V.P da SILVA³
daniellemariales@gmail.com¹; leci.reis@ifrn.edu.br ²;valdenildo.silva@ifrn.edu.br³ 

RESUMO 

Este estudo, embora esteja na parte inicial de uma 
pesquisa mais expansiva, aborda algumas 
temáticas de estações de tratamento de efluentes, 
pautada nos princípios da sustentabilidade em 
municípios do Semiárido do Rio Grande do Norte, 
tendo como objetivo geral caracterizar 
ambientalmente algumas estações de tratamento 
de efluentes (ETE) de municípios do Seridó 
Potiguar, dentre eles: Acari, Caicó, Currais Novos, 
Parelhas, Santana do Seridó e São José do Seridó, à 
luz da sustentabilidade.  A metodologia partirá de 

pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) e coleta de dados 
secundários. Espera-se com os resultados 
contribuir com a pesquisa e melhoria ambiental, 
econômica social e institucional nas ETE, e 
consequentemente no entorno das localidades 
estudadas, do semiárido norte-rio-grandense. Pois 
com a caracterização ambiental das ETE será o 
ponto de base para investimentos  na região, uma 
vez que além da disponibilidade de água a coleta e 
tratamento de efluentes tem o papel na 
contribuição de melhoria econômica. 

PALAVRAS-CHAVE: semiárido, estações de tratamento, efluentes, caracterizar. 

CHARACTERISTICS OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE 

MUNICIPALITIES SEMIARID RN: INITIAL STAGE 

ABSTRACT 

This study, although in the early part of a more 
expansive research, addresses some issues of 
wastewater treatment plants, based on the principles 
of sustainability in municipalities of Rio Grande do 
Norte Semi-arid, with the overall objective of 
environmentally characterize some treatment plants 
effluents (ETE) of municipalities in the Potiguar 
Seridó, including: Acari, Caico, Currais Novos, 
Parelhas, Santana Seridó and São José do Seridó in 
the light of sustainability.                                                            

The depart methodology literature (GIL, 2009) and 
secondary data collection.       It  
is hoped that the results contribute to research and 
environmental improvement, social and institutional 
economics in ETE, and therefore in the vicinity of the 
locations studied, the North Rio Grande semiarid. 
Because with the environmental characterization of 
ETE will be the base point for investments in the 
region, since in addition to the availability of water 
collection and wastewater treatment plays a role in 
economic benefit charges.

KEY-WORDS:  semiarid, water treatment plants, wastewater, characterized. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios da humanidade, no século 21, consiste no tratamento 

de efluentes domésticos e ou industriais, mediante as questões do tipo onde disponibilizá-los, 

como reduzi-los e como tratá-los? Visto que são inúmeros os problemas que aflige a 

sociedade, sobretudo aquelas dos países em desenvolvimento sobre a destinação dos rejeitos 

gerados nas mais diversas atividades. Esses rejeitos, podendo ser líquidos, gasosos ou 

sólidos, quando eliminados inadequadamente, traduzem-se em poluição ambiental, 

contaminação e, sobretudo, no desperdício de recursos naturais, como água, ar, solo e vegetação 

nativa (MAGALHÃES, 2008). 

Na conceituação de Braga et al., (2005) poluição ambiental é entendida como 

sendo qualquer alteração indesejável nas características físicas,químicas ou biológicas da 

atmosfera ,litosfera ou hidrosfera que cause ou possa causar prejuízo á saúde á 

sobrevivência ou ás atividades dos seres humanos e outras espécies e outras espécies ou 

ainda deteriorar materiais. Ainda segundo os autores, poluentes são resíduos gerados pelas 

atividades humanas, causando impacto ambiental negativo, ou seja, uma alteração indesejável. 

No entendimento de pesquisadores, sobre poluição ambiental, reconhece 

que historicamente o cenário da drenagem pluvial e da disposição adequada de resíduos 

sólidos e líquidos tem sido desconsiderado pela maioria de gestores públicos e privados, no 

tocante a investimento voltado a tecnologias apropriadas, mediante a demanda do 

abastecimento de água e destino do esgotamento sanitário. O mesmo autor postula ainda 

que, com a prática de intervenções ambientais sistêmicas, como o abastecimento de água e 

o esgotamento sanitário, podem apresentar efeitos, positivos, em longo prazo sobre a saúde com 

índices superiores aos de intervenções médicas (HELLER, 1997). Corroborando com esse 

pensar Shuval et al. (1981) desenvolveram a teoria do limiar-saturação para explicar a 

influência do nível socioeconômico da população sobre a relação entre as condições de 

saneamento e a saúde das comunidades. 

Partindo dessa lógica, no Rio Grande do Norte (RN) desde meados dos anos 2000 que 

estudiosos de saneamento básico e ambiental do IFRN, do Campus Natal-Central, vêm realizando 

pesquisas aplicadas sobre condições, técnicas e desempenho de sistemas de estação 

de tratamento de efluentes (ETE) no RN, no entanto, pouco se conhece sobre a 

sustentabilidade desses sistemas que atendem a demanda das populações dos municípios que os 

utilizam. No RN, o tratamento de esgoto vem sendo realizado predominantemente por 

sistemas de lagoas de estabilização, existindo atualmente cerca de 80 sistemas em 

funcionamento (ARAUJO, 2014). 

Por esse viés, o presente artigo tem como objeto de estudo a caracterização de algumas 

estações de tratamento de efluentes, pautada nos princípios da sustentabilidade, e como empírica 

alguns municípios da microrregião do Seridó potiguar. Nesse sentido o objetivo geral foi o 

de caracterizar ambientalmente algumas estações de tratamento de efluentes (ETE) de municípios 

do Seridó Potiguar, dentre eles: Acari, Caicó, Currais Novos, Parelhas Santana do Seridó e São José 
do Seridó, à luz da sustentabilidade.  
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A justificativa deste estudo para as áreas prioritárias do Seridó potiguar dar-se-á na medida 

em que se espera proporcionara melhorias ambientais no local com embasado na Lei federal 

nº 11.445/2007, considerada marco regulatório do saneamento básico, por  estabelecer 

diretrizes nacionais a definir saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana 

e resíduos sólidos. A referida lei, dentre suas definições, determina que o titular do serviço é 

responsável por planejar a universalização do saneamento básico, permitindo o acesso aos 

serviços a todos os domicílios ocupados.  

Além disso, justifica-se a necessidade do conhecimento da transferência de água de uma 

superfície natural é de suma importância nos diferentes campos do conhecimento 

científico, especialmente na caracterização de ETE numa área geográfica como a do 

semiárido potiguar, onde os índices de evapotranspiração são definidos como 

extremamente elevados. Essa evapotranspiração se dá pela transferência de água na forma 

líquida para vapor, através da água do solo pela evaporação e da planta pela transpiração, o 

que contribui para uma situação de aridez na microrregião. 

No entanto, mesmo que a pesquisa maior, da qual este artigo faz parte, ainda, se encontrar 

em sua fase inicial, uma das razões importantes de sua contribuição é a revisão literária que 

se está apresentando a seguir, o que contribuiu para caracterizar ambientalmente, a partir 

dos primeiros documentos localizados e levantados pela pesquisa bibliográfica, visando 

delinear e aprofundar o suporte teórico que fundamentará o tema do trabalho de 

pesquisa sobre sustentabilidade de estações de tratamento de efluente, do Seridó Potiguar. 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade da relação homem-natureza é uma ideia recente, uma vez 

que, nos países desenvolvidos, o ambientalismo só tomou corpo dentre os anos de 1945 a 1950, o 

pós-guerra. E o termo sustentabilidade despontou na década de 80, institucionalizado em 1987, 

pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) de Brundtland ,quando 

foi elaborado o relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, e considerada como base para a 

definição dos princípios da biodiversidade e do futuro da geração vindoura. 

Porem, os debates afloraram bem antes das discussões internacionais realizadas no pós 

Segunda Guerra Mundial sobre fragilidades e limitações do conceito de desenvolvimento como 

simplesmente crescimento econômico. Tratava-se, na verdade, de um reexame do conceito de 

desenvolvimento, predominantemente ligado á ideia de progresso econômico. 
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A palavra sustentabilidade tem sua origem do latim Sus-tenere (EHLERS,1999),que significa 

sustentar ou manter .Contudo,o conceito de sustentabilidade apresentado na literatura tem 

inúmeras definições. Observa-se no relatório de Fourmex- documento que serviu como uma 

preparação para a Conferencia das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente Humano de 1972-,a 

existência de dois caminhos antagônicos a respeito da construção conceitual de sustentabilidade 

.O primeiro caminho ,de cunho pessimista ,focado no esgotamento dos recursos naturais e na 

incapacidade do progresso técnico cientifico de resolver essa questão;já o segundo ,otimista 

,apontando pelas inovações tecnológicas e pelo conhecimento cientifico ,considerando ser 

possível solucionar problemas ambientais que se apresentam. 

Com a inclusão do desenvolvimento sustentável nos debates dos fóruns mundiais da 

década de 1970 sobre desenvolvimento, a temática era abordada mediante as dimensões 

econômica, social e ambiental. Até então, ao se estudar desenvolvimento, a preocupação estava 

relacionada com os recursos que eram utilizados, transformados e como os ganhos eram 

distribuídos. Com a contribuição de Sachs (1997) nesse debate ocorre a inserção nele de mais duas 

dimensões do desenvolvimento: a espacial e a cultural. Para o autor, o desenvolvimento  perderia 

o sentido se ocorresse o crescimento em detrimento da cultura da sociedade.

Essa discussão surgiu também devido as inquietações sobre caminhos que vinham sendo 

tomados pelo crescimento econômico ,na medida em que,havendo a preocupação com o 

desempenho quanto á satisfação das necessidades humanas ,em muitos territórios ,enquanto aos 

recursos naturais eram comprometidos pelo esgotamento  e pela degradação ambiental, com 

destaque para o uso inadequado dos recursos naturais como no caso  na inadequação do 

saneamento básico e inexistência de parâmetros da capacidade de resiliencia das Estações de 

Tratamento de Efluentes (BRAGA et al.,2005). 

2.2 Estações de Tratamento de Efluentes 

Independente de se tratar esgotos domésticos ou industriais, defini-se uma ETE como: uma 

unidade ou estrutura projetada  para tratar esgotos no qual o homem, através de processos físicos 

e\ou biológicos, simula ou intensifica as condições de autodepuração que ocorrem na natureza, 

mas dentro de uma área delimitada, onde supervisiona e exerce algum controle sobre os 

processos de depuração, antes de devolver o esgoto ao meio (LA ROVERE, 2002). 

A estação de tratamento de efluentes é formada por uma infraestrutura que trata as águas 

residuais de origem domestica e \ou industrial, comumente chamadas de esgoto sanitárias para 

depois serem escoadas para o mar ou rio co um nível de poluição aceitável através de um 

emissário conforme a legislação vigente para o meio ambiente receptor, estação de tratamento de 

esgoto tem co objetivo destinar adequadamente os efluentes sanitários gerados (PLANSAB, 2011). 

O funcionamento de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE) compreende 

basicamente as seguintes etapas: Pré-tratamento (gradeamento e desarenação),Tratamento 
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primário (floculação e sedimentação),tratamento secundário ( processos biológicos e 

oxidação),tratamento de Iodo e tratamento terciário (polimento da água). 

2.3 Semiárido brasileiro 

O semiárido brasileiro é conceituado como sendo áreas brasileiras com características de 

apresentar clima quente e seco, com duas estações, a seca e a úmida, com pluviosidade as 

variando entre 400-800 mm, por ano. Dessa forma, podendo apresentar grande variabilidade 

climáticas, e com elevada evapotranspiração. A maior parte das chuvas se concentra em três a 

quatro meses, de janeiro a abril, dentro da estação úmida, acarretando um balanço hídrico 

negativo na maioria dos meses do ano e elevado índice de aridez. No entanto, ocorrem anos em 

que as chuvas se concentram num curto período da estação chuvosa (EMBRAPA, 1998). 

Possui uma extensão de aproximadamente 982.563,3 km². Dessa área, a Região Nordeste 

concentra em torno de 89,5%, abrangendo a maioria dos estados nordestinos. A Região Semiárida 

foi delimitada com base na isoieta de 800 mm. Consequentemente a essas condições climáticas, 

dominantes de semiaridez, a hidrografia é pobre, tanto em águas superficiais quanto em 

subsuperfícies. Os rios na maioria são temporários, consegue atingir o nível de cheias nas 

estações. Para amenizar esse cenário inóspito verifica-se a construção de barragens de superfície e 

de subsuperfície, barreiros, poços de cacimbão, amazonas e inúmeras cisternas. 

Registro apontam que o termo evapotranspiração, foi utilizado por Thornthwaite (1948) 

em substituição ao usado antes da década de 40, denominado consuntivo, o qual considerava 

apenas a água retida na planta (PEREIRA et al., 2002). Atualmente o conceito de 

evapotranspiração é entendido como sendo uma fração da água superficial que ascendente do 

ciclo hidrológico, passando para a atmosfera do estado liquido para o estado de vapor, sendo a 

resposta aos processos evaporativos do solo, podendo estar com ou  sem cobertura vegetal, 

conjuntamente com sistema respiratório dos vegetais, tendo papel importantíssimo no ciclo 

hidrológico, tanto local como global (ARAÚJO FILHO, 2002). Nesse cenário, quanto o índice de 

evapotranspiração se manifesta superior aos índices pluviométricos acentua a situação de aridez.  

3 METODOLOGIA 

Apesar de a pesquisa ser caracterizada como exploratória, pois aprofundará a pesquisa 

bibliográfica que ampliará a discussão teórica e a compreensão da sustentabilidade das ETES em 

municípios do semiárido potiguar e por se encontrar na fase inicial, este estudo partiu de pesquisa 

bibliografia (GIL, 2009) por meio de levantamento e da feitura de fichamento bibliográficos em 

livros, periódicos, teses, e relatórios de pesquisas sobre ETE e documento disponível na internet. 
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Nesta etapa da pesquisa optou-se pelo levantamento de dados e pesquisa bibliográfica, 

com a finalidade de construir as bases necessárias para dar-se início ao processo de aplicação do 

indicador na microrregião geográfica escolhida, posteriormente. 

O delineamento metodológico iniciou-se pela pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) realizada 

em diversas bases de dados, online e em bibliotecas como a biblioteca central Zila Mamede 

(UFRN) e biblioteca central Sebastião Fernandes (IFRN-CNAT) IFRN, na busca de informações 

existentes sobre o tema deste estudo em livros, teses e periódicos. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para a pesquisa de caracterização de estações de tratamento de efluentes em 

municipios do Seridó Potiguar, nessa etapa inicial. A área territorial abrangida pela proposta deste 

artigo corresponde a aproximadamente 3.577,468 Km², a qual faz parte do polígono das secas, 

onde predomina o bioma caatinga, com tipo de clima semiárido, em que se estende uma enorme 

área fustigada por secas constantes (Figura 1), sendo amenizada apenas no período de chuvas, 

denominado de inverno nordestino, e com numero de população de aproximadamente 151.394 

habitantes, local (IBGE 2014).  

 Figura 1 – localização do Seridó Potiguar: Oriental e Ocidental 
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Na Figura 1, é possível observar a área de abrangência do Seridó Potiguar, delimitada como 

Seridó Ocidental e Seridó Ocidental, conforme legenda na citada figura. A região do Seridó 

Potiguar é compreendida por dezessete municípios, sendo sete pertencentes ao Seridó Ocidental 

e dez ao Seridó Oriental. 

Estudos desenvolvidos pela EMPARN (1963-2008) mais especificamente, para a 

microrregião do Seridó Potiguar, revelam que a normal climatológica da precipitação varia ao 

longo do ano dentre 600 a 800 mm, nessa área objeto do estudo. Nas observações  de Jesus et al., 

(2014) os meses que mais tem se destacado como chuvosos, nos últimos anos,  são os de 

fevereiro, março e abril com valores pouco acima de 100 mm na porção central na direção leste-

oeste do Seridó, visto que o semiárido potiguar vem enfrentando uma longa seca que se espraia 

aproximadamente há 4 anos. Estes acumulados são principalmente devido à atuação do sistema 

conhecido como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que atua sobre esta faixa da 

microrregião durante esse período  anualmente. 

Apesar desta pesquisa ainda encontrar-se em sua fase inicial, trabalhando com aportes 

teóricos pra aplicação da caracterização das estações de tratamento de efluentes de municípios 

do Seridó potiguar, o atual estudo, adentra no entendimento da capacidade de suporte e 

resiliência, redução de possível contaminação do solo, lençol freático e corpos d’água, poluição 

visual e do ar (ambiental) redução dos custos de manutenção, de monitoramento, de ocorrência 

de doenças á população do ambiente do entorno (econômica), melhoria de vida das pessoas e na 

identificação com o lugar possibilitando a redução da migração (social) e expansão de gestão 

publica local (institucional) uma vez que as comunidades onde estão localizadas as ETE possui uma 

população de aproximadamente 151.394 habitantes (Tabela 1). 

A Tabela 1 abaixo traz dados relativos ao aos municípios do Seridó, área e população 

estimada em 2014. 

Município Área km2 Pop. Estimada 2014 

Acari 608,571 11.349 

Caicó 1.228,583 66.759 

Currais Novos 864,349 44.710 

Parelhas 513,056 21.387 

Santana do Seridó 188,404 2.661 

São José do Seridó 174,505 4.528 

TOTAL 3.577,468 151.394 

Tabela 1 – Município, área e população 
Fonte: IBGE (2014). 
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Com a caracterização ambiental, este projeto, poderá contribuir a gestão operacional das 

ETE, mediante o aumento da capacidade de suporte e resiliência, redução de possíveis 

contaminações do solo, lençol freático e corpos d’água, poluição visual e do ar (ambiental), 

redução de custos de manutenção, de monitoramento, de ocorrência de doenças à população e 

valorização do ambiente do entorno (econômico), melhoria de vida das pessoas e na identificação 

com o lugar, possibilitando a redução da migração (social) e expansão de gestão publica local 

(institucional), uma vez que as comunidades onde estão localizadas as ETE possui uma população 

bem representativa, conforme já citada, de aproximadamente 151.394 hab. 

Mediante a pesquisa bibliográfica verificou-se que existem alguns estudos desse tipo 

voltados para o centro sul brasileiro, onde as características ambientais (climática e 

geomorfológica), econômicas, sociais e institucionais se diferenciam de áreas de semiaridez, 

regiões com raros estudos desta temática de proposição de índice de sustentabilidade para 

estações de tratamento de efluentes, com validação em municípios do Seridó potiguar. 

Espera-se como resultados que a definição e validação de indicadores de sustentabilidades 

de ETE para o semiárido venha contribuir com melhoria ambiental, econômica social e 

institucional nas ETE, e consequentemente no entorno das localidades estudadas, do semiárido 

norte rio grandense. Pois com a mensuração do índice de sustentabilidade será o ponto de base 

para investimentos na região, uma vez que além da disponibilidade de água a coleta  e tratamento 

de efluentes tem o papel na contribuição de melhoria econômica . 

5 CONCLUSÃO 

Apesar de esse estudo estar na etapa inicial, conforme já citado, Espera-se com os 

resultados contribuir com a pesquisa e com  melhoria ambiental, econômica social e institucional 

nas ETE, e consequentemente no entorno das localidades estudadas, do semiárido norte-rio-

grandense. Pois com a caracterização ambiental das ETE será o ponto de base para investimentos  

na região, uma vez que além do conhecimento sobre disponibilidade de água a coleta e 

tratamento de efluentes, possui o papel na contribuição de melhoria econômica. 

Com a caracterização ambiental das estações de tratamento de efluentes em municipios da 

microrregião do Serido Potiguar poderá contribuir em estudos evolutivos a partir desta pesquisa 

considerada para o local como ponto de partida referencial. A melhoria da qualidade dos serviços 

se apresentará por meio de redução de ocorrência de doenças, redução da possibilidade de 

contaminação do solo, de reservatórios hídricos e assegurar continuidade e qualidade do 

abastecimento de água potável. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta o recorte de um projeto 
desenvolvido durante a disciplina de Educação 
Inclusiva no 6º período do curso de licenciatura em 
Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. O objetivo 
foi criar ou adaptar um material didático-pedagógico 
que contribua para o ensino e a aprendizagem de 
alunos com deficiência intelectual.  Para esse fim, 
utilizou-se o jogo de tabuleiro, conhecido como 
Aliado, no qual foi trabalhada a temática referente às 
mesorregiões do Rio Grande do Norte, sua localização 
e principais características em um processo dialógico 
com o conteúdo de orientação, trabalhado na 
cartografia e a ludicidade. Assim, o objetivo deste 
trabalho é apresentar os resultados do uso de um 
jogo de tabuleiro no ensino de geografia para alunos 
com deficiências intelectuais. Esta é uma pesquisa de 

caráter qualitativo que utilizou como ferramenta de 
coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a 
adaptação do jogo de tabuleiro para os temas de 
Geografia. Considerando o jogo, numa concepção 
sócio-construtivista-interacionista, como um 
mecanismo que possibilita a construção de 
conhecimentos e de interação entre os alunos, 
independentemente de suas condições físicas e 
intelectuais, pode-se pensar a educação numa 
perspectiva criadora, autônoma e consciente. Nesse 
sentido, o jogo de tabuleiro Aliado se mostrou uma 
alternativa que proporciona a interação entre o aluno 
com deficiência intelectual, o conteúdo estudado em 
sala e seus colegas de turma, possibilitando a ele o 
desenvolvimento de suas competências e 
habilidades, assim como a potencialização da 
aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: deficiência intelectual, ensino, geografia, jogos 

THE USE OF BOARD GAMES FOR TEACHING GEOGRAPHY STUDENTS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES 

ABSTRACT 

This article presents the outlining of a 
project developed in the discipline of Inclusive 
Education attended in the 6th period of the 
Geography license course from the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte - IFRN. The aim was to create or to adapt a 
didactic-pedagogic material that contributes to the 
teaching and learning of students with intellectual 
disabilities. To this end, we used the board game, 
known as Allied, in which was elaborated  the theme 
related to the Rio Grande do Norte mesoregions, its 

locations and main features in a dialogical process 
with the orientation content, developed through 
cartography and ludicity. So, the objective of this 
paper is to present the results of the use of a board 
game in geography education for students with 
intellectual disabilities. This is a qualitative research 
that used as data collection tool the bibliographic 
research and the adaptation of the board game for 
geography themes. Considering the game, in a socio-
constructivist-interactionist conception, as a 
mechanism that enables the construction of 

knowledge and interaction between students, 
regardless of their physical and intellectual 
conditions, education might be thought into a 
creative, autonomous and conscious perspective. In 
this regard, the Allied board game was proved to be 

an alternative that provides interaction between 
students with intellectual disabilities, the content 
studied in class and among classmates, enabling the 
individuals to develop their skills and abilities, as well 
as the enhancement of learning.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o recorte de um projeto desenvolvido durante a disciplina de 

Educação Inclusiva no 6º período do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, cuja proposta foi 

criar ou adaptar um material didático que contribuísse para o ensino e a aprendizagem de alunos 

com algum tipo de deficiência. Nesse caso, optou-se por desenvolver um material didático que 

pudesse atender aos alunos com deficiência intelectual. 

 A Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do 

Desenvolvimento – AAIDD: 

Caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior à média (QI), associado a 

limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades (comunicação, 

autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da 

comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho), que ocorrem 

antes dos 18 anos de idade (AAIDD, 2012). 

Sabe-se que as pessoas com deficiência intelectual possuem condições estruturais e 

funcionais que comprometem a adaptação ao ambiente e a ampla aquisição e assimilação de 

conteúdos abstratos. Como a Geografia exige, muitas vezes, um grau de abstração relativamente 

alto, é preciso criar alternativas e novas propostas metodológicas para que os alunos com 

deficiência intelectual possam desenvolver suas capacidades cognitivas a fim de alcançar a 

autonomia na construção do conhecimento. Segundo Mafra (2008, p. 4), “os jogos e brincadeiras 

são estratégias metodológicas que proporcionam a aprendizagem através de materiais concretos 

e de atividades práticas, onde a criança cria, reflete, analisa e interage com seus colegas e com o 

professor”, portanto eles atuam como instrumentos desafiadores e proporcionam novas 

perspectivas para que a aprendizagem e a inclusão destes alunos aconteçam de forma satisfatória. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi adaptar um material didático e propor uma sugestão 

didático-metodológica a fim de contribuir e potencializar o ensino e a aprendizagem de alunos 

com deficiência intelectual.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Durante a pesquisa bibliográfica que antecedeu a produção deste artigo, procurou-se 

entender, através de artigos e livros sobre o tema, as características e especificidades inerentes à 

deficiência intelectual para, em seguida, saber como os jogos podem contribuir na potencialização 

da aprendizagem de alunos deficientes intelectuais. Posteriormente, também com auxílio de 

artigos, buscamos compreender qual a importância e a contribuição da utilização de jogos para o 

ensino de Geografia e, assim, propor a utilização do jogo de tabuleiro como ferramenta didático-

metodológica no ensino de alunos com deficiência intelectual.  
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3 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo que utilizou como ferramenta de coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica e a construção de uma adaptação do jogo de tabuleiro para os 

temas de geografia. A opção foi por adaptar o jogo de tabuleiro conhecido como Aliado. Para a 

materialização do jogo foi utilizada cartolina, tampas de garrafa PET, cola, tinta guache, caneta 

hidrocor, fita métrica, lápis, copo plástico, papelão, mapa das mesorregiões do Rio Grande do 

Norte e uma moeda (Figura 1). 

  Figura 1: Material utilizado para confecção do jogo de tabuleiro Aliado. NÓBREGA, 2015. 

O jogo é realizado sobre um tabuleiro com o mapa do Rio Grande do Norte apresentando 

as mesorregiões identificadas com cores distintas, destacando-se como pontos de referência as 

principais cidades do Estado que servirão como pontos de partida e chegada ao decorrer do jogo 

(Figura 2). 

 Figura 2. Jogo de tabuleiro Aliado pronto para ser utilizado. NÓBREGA, 2015. 

O conceito de região está historicamente vinculado à ideia de diferenciação entre áreas, 

sendo esta primeiramente resultante das diferenças naturais entre os lugares. Apesar de o 

capitalismo, na sua fase mais recente, de mundialização dos mercados, produzir uma certa 
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homogeneização entre lugares, é necessário reconhecer que as diferenças entre esses não deixam 

de existir (GONÇALVES, 2012). O termo mesorregião, criado pelo IBGE, é uma subdivisão dos 

estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades 

econômicas e sociais. O Rio Grande do Norte apresenta quatro mesorregiões geográficas: Agreste 

Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Oeste Potiguar. 

A proposta do jogo é que a turma seja dividida em grupos de quatro participantes cada. 

Primeiro eles jogam um dado, cujos lados têm números e cores (cada mesorregião tem uma cor). 

A cor que for sorteada no dado define a carta que será selecionada e que contém o nome da 

mesorregião, a localização e algumas de suas características, definindo de qual mesorregião cada 

participante deve partir. Em seguida, joga-se o dado novamente para definir para qual 

mesorregião cada um deve seguir. Posteriormente, quando todos tiverem seus percursos 

definidos, joga-se o dado novamente para definir, a partir da numeração, quantas casas devem 

avançar e assim sucessivamente. Vence primeiro aquele que completar três percursos diferentes. 

Aconselha-se que o jogo seja trabalhado antes da abordagem do conteúdo, pois, como o aluno 

com deficiência intelectual tem dificuldade com conteúdos abstratos, deve-se partir de situações 

concretas para depois construir os processos de abstração.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A educação escolar é fundamentada na perspectiva de atender a todos, mesmo que seja 

necessário adaptar escola e as práticas pedagógicas a cada aluno, tendo em vista que as 

diferenças humanas são naturais. A concepção da inclusão escolar não é restrita à superação das 

dificuldades do aluno ou à socialização, nem muito menos, no caso dos alunos deficientes 

intelectuais, com o destrinchar o conteúdo curricular. A proposta é favorecer a emancipação 

intelectual por meio da incorporação de novos conhecimentos, de acordo com a possibilidade de 

ampliar o que já se conhece e de favorecer o desenvolvimento geral, devendo ser priorizado 

aquilo que pode ser assimilado pelo aluno, afinal, caso não ocorra a assimilação, não haverá a 

aquisição (aprendizagem), a memorização e consequentemente, a recuperação e a aplicação. 

Mesmo que a apreensão de todo o conteúdo curricular pelo aluno com deficiência intelectual seja 

significativamente limitada, há a possibilidade de um efetivo desenvolvimento de suas 

potencialidades (SANTOS, 2012). 

A atuação docente exige riscos e requer que o professor de Geografia se empenhe em prol 

da criação e desenvolvimento de diferentes recursos didáticos e novas propostas teórico-

metodológicas para alcançar os objetivos propostos em suas aulas, principalmente quando se tem 

alunos com deficiência intelectual. Nesse caso, o tradicional processo de ensino-aprendizagem das 

escolas se torna insuficiente para a promoção educacional do aluno, de forma que se fazem 

necessárias a criação e utilização de estratégias especializadas. Desse modo, entendemos que o 

lúdico se apresenta como uma importante ferramenta metodológica para a mediação entre aluno 
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e espaço geográfico, fazendo com que a relação entre o ensino e a aprendizagem venha a se 

tornar mais atrativa. De acordo com Santos (1997, p. 9, grifos do autor):  

A palavra lúdico vem do latim ludus significa brincar. Neste brincar estão incluídos 

jogos, brinquedos e divertimentos e é relativo também à conduta daquele que joga 

e se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do 

individuo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão do mundo. 

Nas escolas onde, geralmente, os recursos financeiros e pedagógicos são poucos e 

precários, a utilização de jogos e brincadeiras proporciona a possibilidade de se trabalhar os 

conteúdos de Geografia de forma mais atrativa estimulando a concentração, participação e 

integração dos alunos com deficiências com os demais. A escola que trabalha as necessidades de 

cada aluno tem potencial para superar dificuldades, ou ao menos para amenizá-las. Esta ação 

favorece e fortalece a inclusão, visando à construção de novos conhecimentos e fazendo com que 

estes alunos se tornem sujeitos criadores do seu próprio saber.  

No que diz respeito ao ensino de alunos com deficiência intelectual, não é raro o 

questionamento sobre o modo de trabalhar com tais alunos e uma inquietação permeia o 

pensamento dos professores: o quanto uma criança, nessa “condição”, pode aprender. Como 

qualquer pessoa, o aluno com deficiência intelectual possui habilidades e dificuldades. No 

entanto, essa particularidade, em hipótese alguma, pode determinar qual será seu limite de 

evolução como sujeito. Não se pode considerar a pessoa com deficiência intelectual como incapaz, 

pois, de pessoa para pessoa, as limitações podem variar quanto à forma e ao grau de 

comprometimento. Obviamente que a didática no ensino do aluno com deficiência intelectual 

deve ser específica, tanto em relação às peculiaridades do quadro da deficiência, como também 

em relação à individualidade de cada sujeito. Por apresentar atrasos em seu desenvolvimento 

cognitivo, o aluno com deficiência intelectual carece de atividades lúdicas no seu dia a dia, pois 

necessitam de muito mais estímulos para desenvolver suas habilidades cognitivas, motoras e 

sensoriais. Portanto, a estimulação constante, a interação com os colegas e a cooperação entre 

eles devem ser um dos principais objetivos dentro da proposta pedagógica desenvolvida pelas 

escolas e professores. 

Diante da possibilidade da aquisição de habilidades e competências, é importante a 

elaboração de definições claras referentes ao campo das dificuldades, para que estratégias de 

ações especializadas sejam potencializadas. Ao propormos a criação e utilização de jogos de cunho 

educativo visando o ensino de Geografia para alunos com deficiência intelectual, sabemos que 

eles estimulam a competição e até mesmo a rivalidade entre os alunos, mas é possível analisar 

esse aspecto de maneira positiva, como uma forma de crescimento individual e tendência de 

superação ou, até mesmo, de desenvolvimento do espírito de colaboração, quando envolve jogos 

em grupos. É nesse momento que o papel do professor se torna fundamental, devendo atuar 

como mediador responsável pelo controle da competitividade, mostrando que o objetivo não é o 
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de ganhar ou perder, mas sim o de apreender os conteúdos, desenvolver habilidades e interagir 

com os demais colegas, como afirmam Miranda e Pinheiro (2013, p. 5): 

Através do jogo a criança com deficiência intelectual torna-se autônoma, aprende a 

verbalizar suas opiniões, a organizar seu pensamento para obter sucesso em cada 

jogada. Além de desenvolver uma postura de companheirismo, pois para jogar com 

os colegas é preciso aprender a respeitar o outro e também elaborar e respeitar as 

regras. 

A partir do jogo de tabuleiro, o aluno com deficiência intelectual deverá ser capaz de 

aprender a trabalhar em grupo e criar conceitos sobre normas, atitudes e hábitos de convivência, 

fundamentais para integrar-se e viver em sociedade. O ambiente cooperativo, estimulante e 

competitivo proporcionado pelo jogo encoraja o aluno a interagir com o grupo, explorar, discutir e 

propor soluções para suas ações a fim de vencer, levando o aluno a perceber o seu desempenho e 

também avaliá-lo. Além de favorecer a socialização entre os alunos, o jogo de tabuleiro Aliado 

também ajuda a desenvolver a atenção e concentração e estimula a memorização dos conteúdos. 

A proposta dessa intervenção pedagógica é a utilização de um jogo que permita a criança realizar 

a diferenciação dos aspectos relevantes de cada mesorregião do Rio Grande do Norte. 

Segundo IDE (2008), 

O jogo possibilita à criança com deficiência intelectual aprender de acordo com seu 

ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo associado à satisfação e 

ao êxito, sendo este a origem da autoestima. Quando esta aumenta, a ansiedade 

diminui, permitindo à criança participar das tarefas de aprendizagem com maior 

motivação. O uso do jogo também possibilita melhor interação da criança 

deficiente mental com os seus coetâneos normais e com o mediador. 

Considerando o jogo, numa concepção sócio-construtivista-interacionista, como um 

mecanismo que possibilita a construção de conhecimentos e de interação entre os alunos 

deficientes e não deficientes, podemos pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma 

e consciente, tornando o desenvolvimento escolar da criança menos monótono e desinteressante. 

Portanto, MAFRA(2008, p. 13) defende que: 

A utilização de jogos educativos como recurso didático-pedagógico, voltado a 

estimular e efetivar a aprendizagem, desenvolvendo todas as potencialidades e 

habilidades nos alunos, é um caminho para o educador desenvolver aulas mais 

interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em igualdade de 

condições com inúmeros recursos a que o aluno tem acesso fora da escola. 

A Geografia é uma disciplina com um potencial enorme para aplicação de jogos e 

brincadeiras nas atividades de transição entre os conteúdos escolares e a vida cotidiana dos 

alunos, pois ela se propõe a trabalhar o espaço de convívio imediato, abordando os aspectos 

físicos, econômicos e sociais. Nesta perspectiva, consideramos que a atividade lúdica é 

imprescindível na educação de todas as crianças e, ainda mais, em uma disciplina bastante teórica 
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como a Geografia, que ensinada sem diferentes recursos, pode se tornar enfadonha, entediante e 

despertar certo distanciamento por parte dos alunos.  

5 CONCLUSÃO 

Acreditamos que o jogo de tabuleiro Aliado pode ser uma alternativa para melhorar a 

interação do aluno com deficiência intelectual com o conteúdo estudado em sala de aula e com os 

demais alunos, possibilitando o aumento da motivação e a maior agilização da atividade mental. 

Mesmo que não seja permita a reversão completa da deficiência intelectual, uma vez que consiste 

em um desenvolvimento neurológico deficitário, avanços escolares são plenamente possíveis. 

Neste sentido, acreditamos que o jogo de tabuleiro se configura como uma opção para 

melhorar o ensino-aprendizado de alunos com deficiência intelectual na disciplina Geografia. 

Acreditamos também que apesar das dificuldades enfrentadas pela educação no Brasil, a inovação 

e produção de novas propostas didáticas são essenciais para que os alunos, deficientes ou não, 

passem a construir seu próprio saber nos diferentes campos de conhecimento. 
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VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA E QUALIDADE AMBIENTAL NO 

SEMIÁRIDO POTIGUAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA1 

R. J. Silva1 e V. P. da Silva2 
E-mail: ruthyystar@gmail.com1; valdenildo.silva@ifrn.edu.br2

RESUMO 
O objetivo do estudo é o de discutir os significados dos 

termos de variabilidade pluviométrica e qualidade 

ambiental em relação aos municípios do Semiárido do 

Rio Grande do Norte. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica baseada na literatura especializada 

através de consulta a artigos científicos selecionados 

através de busca no banco de dados, bem como da 

consulta a livros, dissertações e teses. Os estudos 

encontrados sobre esses termos apontaram para a 

relevância do estudo da variabilidade pluviométrica, 

haja vista contribuir para que se conheça a distribuição 

pluvial de áreas semiáridas em relação a um recorte 

temporal, de maneira que possam ser utilizados como 

instrumento para determinar parâmetros de 

variabilidade climatológica. Além disso, entendeu-se a 

forte relação que a variabilidade pluvial tem com a 

qualidade ambiental, visto que as áreas semiáridas do 

Rio Grande do Norte, que passam por secas constantes 

e de intensidades variáveis, podem estar afetando a 

qualidade de vida de sertanejos e os seus meios 

vivenciais. Conclui-se, portanto, por meio da revisão 

bibliográfica, que o estudo da precipitação pluvial é 

essencial para uma melhor compreensão do ciclo 

hidrológico. Sua mensuração é de suma importância, 

pois através dela pode-se realizar o manejo adequado 

de bacias hidrográficas, contribuindo assim no 

gerenciamento da qualidade ambiental e no processo 

dinâmico das diversas atividades socioeconômicas.

PALAVRAS-CHAVE: Variabilidade pluviométrica, Qualidade ambiental, Desertificação, Semiárido. 

RAINFALL VARIABILITY AND ENVIRONMENTAL QUALITY IN SEMIARID OF RIO 
GRANDE DO NORTE: A LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT 

The objective is to discuss the meanings of the terms of 

rainfall variability and environmental quality in relation 

to the cities of Rio Grande do Norte Semi-Arid. One is 

about a bibliographical revision based in the literature 

specialized selected scientific articles through search in 

the data base e and query the books, dissertations and 

theses. Studies found on those terms pointed to the 

relevance of the study of rainfall variability, 

considering contribute to the know the rain distribution 

of semi-arid areas in relation to a time frame, so that 

they can be used as a tool to determine climatological 

variability parameters. In addition, it was considered 

the strong relationship that the rainfall variability has to 

environmental quality, as the semi-arid areas of Rio 

Grande do Norte, which undergo constant droughts and 

variable intensities, may be affecting the hinterland of 

quality of life and its experiential means. We conclude, 

therefore, through the literature review, the study of 

rainfall is essential for a better understanding of the 

hydrological cycle. Its measurement is extremely 

important, because through it you can perform the 

proper watershed management, thus contributing to the 

management of environmental quality and the dynamic 

process of the various socio-economic activities

1 Este estudo conta com o apoio financeiro do CNPq, por meio da concessão de bolsa PIBIC-
Af/CNPq/IFRN. 

KEY WORDS: Rainfall variability, environmental quality, Desertification, Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre os inúmeros fenômenos da natureza que tem afetado as atividades do homem 

sertanejo, a precipitação pluviométrica constitui um dos elementos mais conhecidos da dinâmica 

climática, e que muitas vezes tem sido pouco estudo e avaliado. Além disso, o impacto produzido 

pela variabilidade pluvial, mesmo dentro do esperado pode trazer vários reflexos significativos nas 

atividades socioeconômicas e no ambiente humano, requerendo com isso diversos 

questionamentos. 

A história do semiárido brasileiro, e do Rio Grande do Norte em particular, está intimamente 

relacionada às secas e ao processo de desertificação. Tais eventos resultam de efeitos que 

apresentam nas mais variadas formas, seja pelo aumento do desemprego rural, fome, pobreza, ou 

pela consequente migração das áreas afetadas, seja pela escassez da água, resultantes da irregular 

situação pluviométrica, e que tem sido pouco estudada, nos últimos tempos. 

Devido à irregularidade das chuvas e aos baixos índices pluviométricos (que normalmente 

ficam abaixo de 800 mm por ano), grande parte dessa região estadual enfrenta um problema, já 

crônico, de falta de água, motivo desses obstáculos ao desenvolvimento das atividades agrárias e 

agropecuárias. 

A ausência de sistemas eficientes para o armazenamento da água – recurso que está quase 

sempre concentrado nas mãos de poucos, intensifica ainda mais os efeitos sociais. Ciclos de fortes 

estiagens, secas e enchentes, costumam atingir a diversa regiões do semiárido potiguar em 

intervalos que vão de poucos anos até décadas, visto que colaboram para desarticular de vez as já 

frágeis condições de vida da população que vive no semiárido, em particular pequenos produtores 

e comunidades pobres. Sabe-se que, a ocorrência de chuvas, por si só, não garante que as culturas 

de subsistência de sequeiro sejam bem-sucedidas e um veranico ou período seco dentro da quadra 

chuvosa pode provocar impactos bastante adversos à agricultura local.  

No Semiárido Potiguar, é comum a ocorrência de períodos secos durante a estação chuvosa 

os quais, dependendo da intensidade e da duração, tem provocado fortes danos às culturas de 

subsistência. Aumentos de temperatura associados à mudança de clima decorrente do 

aquecimento global, independente do que possa vir a ocorrer com as chuvas, já seriam suficientes 

para causar maior evaporação aos lagos, açudes, reservatórios e aumento da evapotranspiração das 

plantas. 

Nos últimos tempos, os termômetros têm registrado um aumento de mais de 3°C em várias 

áreas do semiárido norte-rio-grandense, enquanto o resto do planeta esquentou em torno de 0,4 

°C, fenômeno que se deve, em parte, às mudanças climáticas decorrentes da emissão de gases 

estufa, mas também à urbanização crescente. Ao mesmo tempo, as chuvas têm se tornado raras; 

no entanto, chegam com intensidade capaz de destruir áreas territoriais inteiras.  Se a este fato se 
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adiciona redução no volume das chuvas e dos seus extremos, como sugerem as projeções dos 

modelos climáticos globais e regionais até finais do Século XXI do Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), isto poderá agravar ainda mais a situação e, certamente, atividades 

associadas à agricultura de subsistência causariam maior impacto na qualidade ambiental e da vida 

das populações, especialmente aquelas que dela dependem. Isto é, projeta-se que a água se tornará 

um bem escasso e trará sérias consequências para a sustentabilidade do desenvolvimento regional 

de praticamente o Semiárido Potiguar. Reduções nas chuvas podem também afetar a geração de 

energia e alterar o consumo desta. 

Extremos climáticos intensos associados à degradação do solo, podem levar à aceleração do 

processo de desertificação no semiárido. Assim, a possibilidade de secas mais intensas e 

prolongadas poderia elevar ainda mais o grau de exposição e vulnerabilidade das populações que 

habitam o semiárido local, especialmente daqueles mais pobres. Dessa forma, faz-se necessário 

entender o problema de mudanças do clima e seus impactos e então empreender ações de 

adaptação e mitigação. 

Em sintonia com o exposto, o presente estudo se propõe a discutir os sentidos dos termos 

variabilidade pluviométrica e suas relações com a qualidade ambiental, devido as secas constantes 

e de intensidades variáveis, que podem estar afetando as áreas semiáridas do Rio Grande do Norte. 

O presente artigo, além dessa breve introdução, está composto por Revisão bibliográfica, 

Metodologia, Resultados e discussões Conclusão e Referências bibliográficas. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir, é feita uma breve revisão da bibliografia consultada sobre variabilidade 

pluviométrica e qualidade ambiental no âmbito das questões e problemáticas do semiárido 

No ínterim dos elementos naturais que influenciam a fitogeografia do Nordeste brasileiro, 

sem dúvida, o clima é o mais marcante, e a precipitação tem sido o principal elemento climático 

responsável por tal influência.  Ressalta-se que as precipitações são influenciadas por outros 

elementos climáticos e fatores geográficos que, em conjunto, geram convecção local, caracterizada 

pelo movimento ascendente de umidade do ar. No caso da convecção na região tropical, ela é 

essencialmente controlada (intensificada ou inibida) pela circulação geral da atmosfera e 

fenômenos de escala global, resultantes da interação complexa entre as superfícies continentais e 

oceânicas (MOLION; BERNARDO, 2002). 

Entende-se que os problemas de variabilidade pluvial podem comprometer com a 

disponibilidade ou não da água, que é considerada como um dos recursos naturais mais 

indispensáveis ao desenvolvimento, as economias e a qualquer tipo de vida e no Semiárido a 

pluviosidade, ou a chuva, tem sido a única fonte. Além disso, pode-se dizer que as chuvas se 

configuram como um fenômeno de suma importância para as sociedades, uma vez que se depende 
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da água para o desenvolvimento das espécies em todos os seus níveis (AYOADE, 2007). Além da 

água ser um elemento essencial à vida, ela atua diretamente no desenvolvimento econômico, a 

partir, por exemplo, da geração de energia elétrica em hidroelétricas. Ela é importante por exemplo 

para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, as quais necessitam desse recurso, em 

diferentes proporções. A água, além de ser “insumo básico da sobrevivência de todas as espécies é 

indicador do desenvolvimento de uma região, sendo necessária atenção especial no seu manejo 

visando sua conservação em qualidade e quantidade” (VASCONCELOS; SILANS, 2014, p. 4). O 

manejo adequado da água é obtido por meio de ações de planejamento e gestão que visam 

quantificar e resolver as questões que envolvem os recursos hídricos, com fins de otimizar os usos 

múltiplos (SETTI et al., 2001).  

A precipitação pluviométrica, em áreas semiáridas, é em média de cerca de 750 mm por ano, 

mas no decorrer dos últimos tempos, tem alterado a variabilidade climática (ano a ano) e a 

distribuição irregular no espaço e no tempo. Nesse sentido, o estudo da variabilidade pluviométrica 

se reveste de importância, posto que a pluviosidade constitui um dos aspectos do clima que tem 

comportamento variável (BORGES, 1983). Acrescente-se a isso que, as altas temperaturas médias 

anuais (cerca de 26oC), com pequena variabilidade interanual, exercem forte efeito sobre a 

evapotranspiração potencial que, por sua vez, determinam o déficit hídrico durante a estiagem 

anual. Nas áreas semiáridas, a evapotranspiração é o fluxo de vapor de água da superfície e 

vegetação para a atmosfera, correspondendo a um componente importantíssimo do balanço 

hídrico e de energia da superfície. Aí, o regime de chuvas rápidas e fortes também impedem a 

penetração de água no subsolo. Uma outra característica do de áreas semiáridas é a presença de 

sais nos solos, precipitados pela evaporação intensa, o que inibe a produtividade agrícola. 

A variação da precipitação pluviométrica é um dos mais importantes elementos 

meteorológicos, principalmente para as regiões tropicais. Todo um conjunto de atividades, entre 

elas os agrícolas, das quais tantas outras dependem, estão estreitamente associadas ao regime 

pluvial, sendo gravemente prejudicadas pelos episódios extremos, como as secas ou as enchentes. 

Alguns casos de desvios de pluviosidade no Brasil estão ligados ao fenômeno chamado El Niño 

Oscilação Sul (ENOS), o qual tem provocado sensíveis anomalias no escoamento atmosférico em 

escala global (KOUSKY, CAVALCANTI (1984). 

O estudo das variabilidades das precipitações pluviométricas (temporais e espaciais) 

constituem uma característica marcante do clima da região Nordeste do Brasil, em particular sobre 

a porção semiárida, em que a irregularidade temporal e espacial das chuvas constitui fator 

relevante, se não mais, do que os totais pluviométricos sazonais propriamente ditos, em especial 

para a agricultura de sequeiro, que depende da manutenção da umidade do solo durante o período 

de cultivo. Essa região do Brasil apresenta acentuada variabilidade interanual, particularmente em 
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relação à precipitação e à disponibilidade dos recursos hídricos, com anos extremamente secos e 

outros chuvosos. 

A destacável variabilidade interanual da pluviometria, interligada aos baixos valores totais 

anuais pluviométricos sobre a região Nordeste do Brasil, é um dos principais fatores para a 

ocorrência dos eventos de “secas”, caracterizadas por acentuada redução do total pluviométrico 

sazonal durante o período chuvoso. A variabilidade interanual da pluviometria nessa região, mais 

precisamente nas áreas semiáridas, está associada a variações de padrões de Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) sobre os oceanos tropicais, os quais afetam a posição e a intensidade da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico (HASTENRATH, 1984 apud 

NOBRE, MELO, 2001). No Nordeste brasileiro, existe uma variabilidade pluvial entre as áreas do 

litoral, agreste, sertão e meio norte. No litoral, observa-se que as chuvas têm sido superiores a 1.000 

mm e, à medida que se vai adentrando para o Sertão ou Semiárido, passando pela zona Agreste e 

se dirigindo para o Sertão, as precipitações diminuem e alcançam valores médios inferiores a 500 

mm anuais. Percebe-se que há algumas regiões centrais que apresentam valores mais elevados de 

precipitação, próximos a 1500 mm. Essas áreas de maior pluviosidade são microclimas específicos, 

que ocorrem devido à presença de serras e montanhas. 

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) define o termo variabilidade climática como 

sendo a “maneira pela qual os parâmetros climáticos variam no interior de um determinado período 

de registro, expresso através de desvio padrão ou coeficiente de variação (OMM, 1996).  

Segundo Ayoade (2007), é importante estudar as variabilidades climáticas nos trópicos, pois 

tende a ser mais variável aí do que na região temperada e também mais sazonal em sua incidência 

dentro do ano. O índice de variabilidade é a medida do grau de probabilidade da quantidade média 

que se repete a cada ano, posto ou mês, dependendo do período em consideração. 

Carvalho et al. (1973), ao analisarem a pluviosidade do polígono das secas, onde o Semiárido 

Potiguar está encrustado, revelaram que nos anos de seca, a altura pluviométrica anual não excede 

a 30% do valor da média do ponto de observação considerado. Para esses autores, em alguns anos 

secos, embora a altura pluviométrica permaneça entre os limites de 50 a 70%, os intervalos de 

tempo entre os dias de chuva são grandes, impossibilitando a recarga da umidade do solo em tempo 

hábil para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, em especial aquelas voltadas para a 

subsistência dos agricultores do semiárido. 

Esses autores afirmaram, ainda que, a débil estrutura socioeconômica da área semiárida 

sofre colapsos quase que permanentemente, e com intensidade, que atinge grande parte das 

sociedades sertanejas. 

Para Borges (1983), as secas normalmente são decorrentes da fraca capacidade de 

armazenamento apresentada pelos solos das áreas semiáridas e da extrema variabilidade têm por-
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espacial que individualiza o regime pluviométrico. Nessas áreas, uma distribuição inadequada de 

chuvas produz situação característica de seca, comprometendo muitas vezes a qualidade ambiental 

de ambientes e sujeitos que residem nessas áreas geográficas. 

Entende por qualidade ambiental como sendo um processo em que são mantidas as 

capacidades de determinado ambiente ou ecossistema em sustentar ou manter a vida com 

qualidade. Esse processo está ligado a manutenção das condições biofísicas que são responsáveis 

pelo equilíbrio ambiental, sem modificações drásticas da fauna e flora naturais, mantendo a 

biodiversidade de uma determinada área geográfica. 

A qualidade ambiental pode ser entendida, também, como sendo um conjunto de 

propriedades e características do ambiente, generalizada ou local, que podem estar afetando tanto 

o ser humano como os outros organismos desse ambiente.

A qualidade ambiental, segundo o Glossary of Environment Statistics (1997), é o estado das 

condições do meio ambiente, expressas em termos de indicadores ou índices relacionados com os 

padrões de qualidade ambiental. Por sua vez, o Tesauro da European Environment Information and 

Observation Network (EIONET) acrescenta que esse termo pode se referir a características variadas, 

tais como pureza ou poluição da água e do ar, ruído, acesso aos espaços abertos, os efeitos visuais 

das áreas construídas, e os efeitos potenciais que essas características podem ter na saúde física e 

mental dos indivíduos. 

A qualidade ambiental pode ser compreendida principalmente como sendo os juízos de valor 

atribuídos ao estado ou a condição do meio ambiente, no qual o estado se refere aos valores (não 

necessariamente numéricos) adotados em uma situação e um momento dados, pelas variáveis ou 

componentes do ambiente que exercem uma influência maior sobre a qualidade de vida presente 

e futuro dos membros de um sistema humano num determinado ecossistema, como é o caso da 

caatinga ou do semiárido norte-rio-grandense (GALLOPIN, 1981). 

Adiciona-se ainda a essa discussão conceitual, o entendimento de que a qualidade ambiental 

constitui o estado do meio ambiente como objetivamente percebido, em termos de medição de 

seus componentes, ou subjetivamente, em termos de atributos tais como beleza e valor (MUNN, 

1979). Ela pode ainda ser entendida como sendo o estado do ar, da água, do solo e dos 

ecossistemas, em relação aos efeitos da ação humana (HORBERRY, 1984). 

3. METODOLOGIA

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada entre os meses 

de julho a setembro de 2015, no qual realizou-se uma consulta a livros e periódicos presentes nas 

bibliotecas Central e Setorial do IFRN, Campus Natal Central e por artigos científicos selecionados 
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através de busca no banco de dados disponíveis na Internet e no Portal de Periódicos da Capes. A 

pesquisa dos artigos foi realizada nesse mesmo período mencionado acima. 

 A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às terminologias: Variabilidade 

pluviométrica, Qualidade ambiental, Desertificação, Seca, Semiárido. Em seguida, diante dos 

inúmeros estudos bibliográficos levantados sobre o tema, escolhemos aqueles que melhor se 

adequassem com a pesquisa principal sobre a discussão da variabilidade pluviométrica de 

municípios do semiárido, como podem ser vistos ao longo do texto a partir da seção de revisão 

bibliográfica. Após o levantamento, realizou leituras e fichamentos das principais obras elencadas 

neste artigo, e, se seguida, deu-se início a elaboração desta revisão de literatura. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa sobre a variabilidade pluviométrica e qualidade ambiental dos municípios do Rio 

Grande do Norte encontra em andamento, por isso não apresentarmos dados da pesquisa de 

campo. Porém, em virtude da importância do estudo das questões ambientais, apresentamos essa 

revisão teórica para a discussão, considerando que a seca no Rio grande do Norte é permanente e 

de intensidade variáveis. Diante da complexa temática em estudo, é necessário que sejam 

consideradas as interações e relações do homem com o meio natural que se articulam por meio da 

ocupação do território e da apropriação dos recursos naturais. 

Por meio dos estudos realizados, ficou cada vez mais evidente a importância da água para 

as populações do semiárido. Aliás, entendeu-se a precipitação como sendo toda água, seja na forma 

líquida ou sólida, proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Entre as 

diferentes formas de precipitação destacam-se as chuvas, granizo, geada ou neve. A precipitação, 

representada na forma de chuva, é um elemento importante não só na caracterização climatológica 

de uma região, mas, devido à sua capacidade de produzir escoamento, a chuva (precipitação pluvial) 

tem papel fundamental para a hidrologia, principalmente na região de estudo, onde essas outras 

formas de precipitação são raras (FERREIRA NETO, 2001). 

O Semiárido Potiguar tem se caracterizado por traços singulares como os de frequentes 

secas e pouca precipitação pluviométrica, que tanto podem ser resultantes de ausência, escassez e 

alta variabilidade espaciotemporal das precipitações pluviométricas. Não é rara a sucessão 

permanente de anos a fios de seca. Nos últimos anos, dos 167 municípios pertencentes ao estado 

do Rio Grande do Norte, 153 encontram-se atualmente em estado de calamidade pública e desses 

com seus sistemas de abastecimentos de água suspensos, em virtude da prolongada seca que já 

dura mais de quatro anos (RIO GRANDE DO NORTE, 2015). A maioria dos municípios em situação de 

calamidade encontra-se nas microrregiões do Seridó Oriental e Ocidental. Mas, o estado de colapso 

dos sistemas de abastecimentos se alastram por quase todas as microrregiões do estado do Rio 

Grande do Norte. 
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A partir da revisão bibliográfica, entendeu-se que, as áreas do semiárido nordestino 

normalmente tem se caracterizado por apresentar pluviosidade que varia entre 400 a 1.200 mm – 

em poucos meses do ano (SUDENE, 1971; STRONG, 1972), apresentando secas constantes 

(dificultando o consumo humano) que assumem situações de catástrofes, devido grande densidade 

demográfica e dependência agropecuária. Por isso, a identificação e a análise da variabilidade 

pluviométrica e de seu relacionamento com os fatores que influenciam as áreas do Semiárido 

Potiguar tornaram-se imprescindíveis para a construção de planejamento ambiental 

multidimensional do Rio Grande do Norte, em virtude de ser uma das mais frágeis e fustigadas áreas 

ambientais. 

Por meio das leituras realizadas, compreende-se que, a Região Nordeste do Brasil ocupa a 

posição norte-oriental do país, entre 1º e 18º30' de latitude Sul e 34º30' e 40º20' de longitude Oeste 

de Greenwich. Sua área, que é de 1.219.000 km2, equivale a aproximadamente um quinto da 

superfície total do Brasil, abrangendo nove Estados (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Na região vivem 18,5 milhões de pessoas, dos quais 

8,6 milhões estão na zona rural (CIRILO et al., 2007). 

O Nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos rios. Essa 

situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das precipitações e das 

características geológicas dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre 

rochas cristalinas e consequentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O 

resultado é a existência de densa rede de rios temporários. A maior exceção é o Rio São Francisco. 

Esse grande rio, porém, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e só após centenas de 

quilômetros de percurso entra na região Nordeste. 

   O clima semiárido no interior da região Nordeste apresenta, em média, precipitação 

acumulada inferior a 600 mm ano. No norte da região, área que abrange a maior parte do semiárido, 

o período chuvoso ocorre entre os meses de fevereiro a maio. Este setor se destaca em virtude de 

nele ocorrerem as maiores secas. A estação seca ocorre, na maior parte da região, entre os meses 

de agosto e outubro. Utilizando-se como critério para avaliar a vulnerabilidade climática da região 

o percentual de dias com déficit hídrico. As variabilidades temporais e espaciais das precipitações 

pluviométricas constituem uma característica marcante do clima da região Nordeste do Brasil, em 

particular sobre a porção semiárida, em que a irregularidade temporal e espacial das chuvas 

constitui fator relevante, se não mais, do que os totais pluviométricos sazonais propriamente ditos, 

em especial para a agricultura de sequeiro, que depende da manutenção da umidade do solo 

durante o período de cultivo. O Nordeste do Brasil apresenta acentuada variabilidade interanual, 

particularmente em relação à precipitação e à disponibilidade dos recursos hídricos, com anos 

extremamente secos e outros chuvosos. Segundo Kayano e Andreoli (2009), esta região é uma das 

principais na América do Sul, em que os sinais da variabilidade intrassazonal são mais evidentes. 
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Por isso, por meio da revisão de literatura, ficou cada vez mais evidente a importância de se 

realizar estudos sobre o conhecimento da variabilidade pluviométrica, haja vista contribuir para que 

se conheça a distribuição pluvial de áreas semiáridas, a exemplo do semiárido norte-rio-grandense, 

em relação a um dado período temporal, de maneira que possam ser utilizados como instrumento 

para determinar parâmetros de variabilidade climatológica. Além disso, entendeu-se a forte relação 

que a variabilidade pluvial tem com a qualidade ambiental, visto que as áreas semiáridas do Rio 

Grande do Norte, que passam por secas constantes e de intensidades variáveis, podem estar sendo 

afetadas e piorando a qualidade de vida de sertanejos e os seus meios vivenciais. Os resultados do 

estudo apontaram, ainda, por meio da revisão bibliográfica, que o estudo da precipitação pluvial é 

essencial para uma melhor compreensão do ciclo hidrológico. A sua mensuração é considerada de 

suma importância, pois é através dela que se pode realizar o manejo adequado de bacias 

hidrográficas, contribuindo assim no gerenciamento da qualidade ambiental e no processo 

dinâmico das diversas atividades socioeconômicas. 

 

5. CONCLUSÕES  

A pesquisa em pauta sobre a variabilidade pluviométrica, disponibilidade e os usos da água 

em áreas semiáridas continuam a ser uma questão crucial no que concerne ao seu desenvolvimento 

do ambiente e das sociedades locais. É fato que muitos esforços são realizados com o objetivo de 

implantar infraestruturas capazes de disponibilizar água suficiente para garantir o abastecimento 

humano e animal, bem como viabilizar a irrigação de cultivos agrícolas. Mas, conclui-se que a 

variabilidade pluviométrica no semiárido do Nordeste, e no semiárido do Rio Grande do Norte, é 

um fato e tem comprometido a qualidade ambiental local; porém, apesar da irregularidade da 

ocorrência das precipitações pluviométricas, sabe-se que esta é uma das regiões semiáridas mais 

úmidas do mundo, tornando viável a instalação de sistemas para captação e uso racional da água 

pluvial que podem se tornar uma política pública que represente uma contribuição efetiva, eficiente 

e essencial à satisfação das demandas sociais e assegurar acesso equitativo à água para todos os 

cidadãos (RIBEIRO JUNIOR, 2013). Mas, também, é inegável que as regiões semiáridas vivenciam 

variações pluviométricas intensas que podem estar alterando as condições e características 

climáticas de áreas semiáridas para situações de extrema aridez. 

Através da temática em estudo, é necessário que o problema relacionado seja considerado 

de forma que seja feita soluções de controle contra nas áreas semiáridas, pois os maiores desafios 

para a formulação e implementação de políticas públicas, relaciona-se à identificação dos lugares 

prioritários para a intervenção de políticas públicas de mitigação das secas.  
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A MARGEM CONTINENTAL BRASILEIRA E A AMAZÔNIA AZUL: PRINCIPAIS 
RECURSOS MINERAIS COM PERSPECTIVAS DE EXPLORAÇÃO 

I. S. BARBOSA1, E. C. CUNHA2, D. L. S. CABRAL3 e J. G. FERREIRA4

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte 
ilianelila@yahoo.com.br1 – eliscunha2@yahoo.com.br2 – danuzia.ifrn@gmail.com3 - j.clecio@outlook.com4 

RESUMO 
As margens continentais situam-se entre os continentes 
e as bacias oceânicas, nelas se concentram grande 
potencial econômico marinho; como alimentos, 
combustíveis fósseis e minerais de valor econômico. A 
margem continental brasileira é do tipo “Atlântica”, 
compreende uma área total de 5.003.397 Km2. A 
Amazônia Azul é toda a área que compreende todo o Mar 
do Territorial brasileiro, por ter ela quase a mesma 
extensão da nossa Floresta Amazônica, este título 
também foi em decorrência de sua evidente riqueza e 
vastidão, a margem continental compreende toda a 

Plataforma Continental, Talude e Sopé. Este artigo 
discute os principais recursos minerais agregados à 
margem continental brasileira e a Amazônia Azul com 
perspectiva de exploração dessas novas riquezas 
Objetivando analisar os principais recursos minerais 
encontrados na Margem continental Brasileira e na 
Amazônia Azul com perspectiva de exploração dessas 
novas riquezas. Os resultados apresentam que a Margem 
Continental brasileira é muito rica, com bastantes 
recursos minerais que já são explorados e muitos com 
perspectiva de exploração no futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Margem Continental, Amazônia Azul, exploração, recursos minerais. 

A BRAZILIAN CONTINENTAL MARGIN AND BLUE AMAZONIA: MAIN MINERAL 
RESOURCES WITH THESE RICHES EXPLORATION PERSPECTIVE 

ABSTRACT 
The continental margins are between continents and 
ocean basins in them are concentrated large marine 
economic potential; as food, fossil fuels and minerals of 
economic value. The Brazilian continental margin is of the 
"Atlantic", comprises a total area of 5,003,397 km2. The 
Blue Amazonia is the entire area comprising the whole of 
the Brazilian territorial sea, to have it almost the same 
extent of our Amazônica forest, this title was also due to 
his obvious wealth and vastness, the continental margin 
comprises the entire Continental Shelf, slope and 

foothills. This article discusses the main mineral 
aggregate resource Brazilian continental margin and the 
Blue Amazonia region with exploration perspective of 
these new riches In order to analyze the main mineral 
resources found in the Brazilian continental margin and 
the Blue Amazon region with exploration perspective of 
these new riches. The results show that the Brazilian 
Continental Margin is very rich, with many mineral 
resources that are already exploited and many with 
exploration prospect in the future.

KEYWORDS: Continental margin, Blue Amazonia, exploration, mineral resources. 
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1 INTRODUÇÃO 
O Brasil possui um enorme espaço físico continental com área de 8.514.876 km² e com seu 

espaço marítimo beirando seus 8,5 mil km de litoral podendo chegar até os seus 4,5 milhões de km2. 
O Brasil possui uma das maiores plataformas continental do mundo. 

Na antiguidade imaginava-se que era preciso navegar para descobrir terras emersas. No 
entanto, hoje, já se pensa explorar além das terras emersas os fundos oceânicos. Existe nos oceanos 
grande valor econômico, tanto de ordem mineral, vegetal e objetos soterrados, naufragados de 
diferentes épocas. Assim como já se é difícil estudar para além das camadas da Terra, é também, 
para estudar-se além da margem continental. A margem continental brasileira é do tipo Atlântica. 
As margens continentais se apresentam da terra para o mar, três principais províncias bem 
desenvolvidas: plataforma, talude e sopé. (Figura 1). 

Figura 1 – Perfil fisiográfico da Margem Continental tipo Atlântica. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/revizee/_arquivos/levarte.pdf, acesso dia: 16/08/2015. 

São áreas de pesquisas raras; e toda e qualquer pesquisa que se faça da margem continental deve 
ser respeitados os limites territoriais de cada país. Conforme cita Cavalcanti (2011, p. 16); 

A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo 
das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a 
extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo 
exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das 
linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em 
que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. 

A área que compreende todo o mar do território brasileiro é conhecida como Amazônia Azul, 
por ter ela quase a mesma extensão da nossa Floresta Amazônia, este título também foi em 
decorrência de sua evidente riqueza e vastidão. 

Objetivando desenvolvimento de maiores descobertas de recursos minerais no oceano, que 
o Brasil pleiteou junto a Organização das Nações Unidas-ONU desde 2004 a extensão de sua
plataforma continental, isso se dá porque a Amazônia Azul, que é o mar, é a última fronteira do
Brasil a ser conhecida; o país está entre os dez do mundo com maior plataforma continental, o
território submarino brasileiro tem dimensões comparáveis à floresta amazônica e representa cerca
de metade da área terrestre nacional. (Figura 2).
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Figura 2 – Infográfico Mar Territorial e Amazônia Azul – Disponível em: 
(http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/imagens/infografico.png), acesso dia 23/08/2015. 

 
A figura 2 apresenta o limite exterior da plataforma continental brasileira mostrando a nova 
configuração do limite no mar do território brasileiro. No Decreto Nº 1.530, de 22 de junho de 1995, 
em seu artigo 40 diz que: Limite exterior do mar territorial é definido por uma linha em que cada um 
dos pontos fica a uma distância do ponto mais próximo da linha de base igual à largura do mar 
territorial. 

O território brasileiro é constituído por estados e municípios, e estes, enquadrados em suas 
respectivas regiões e mostram, de fato, a constituição física, e espacial do seu território. 

Os recursos minerais são elementos importantes para a economia em desenvolvimento, com 
as crises econômicas, propõem-se novas alternativas e uma opção atrativa seria o mar. Segundo 
cita Souza (2010, p.23); 

[...] Atividades relacionadas com o desenvolvimento dos recursos minerais nessas 
regiões e em áreas oceânicas adjacentes são guiadas pela Política Nacional para os 
Recursos do Mar e pelo Plano Setorial para os Recursos do Mar. Esses instrumentos 
legais visam a promover o uso sustentável dos recursos minerais e biológicos no 
que diz que respeito ao desenvolvimento econômico e social do país. 

Este trabalho objetiva analisar os principais recursos minerais encontrados na Margem 
continental Brasileira e na Amazônia Azul com perspectiva de exploração dessas novas riquezas e 
encontra-se subdividido em algumas etapas, constituídas de Revisão Bibliográfica, Metodologia, 
que detalha a metodologia utilizada para a realização deste, Resultados e Discussões apresenta todo 
o processo do trabalho que foi desenvolvido, bem como os resultados obtidos com o mesmo; 
Conclusão, que detalha o que foi possível compreender ou constatar depois de concluída todas as 

2983

http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/imagens/infografico.png


 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

 

 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN  

 

etapas do trabalho e Referências Bibliográficas onde são expostos todos os materiais consultados 
para esclarecimentos e enriquecimento deste trabalho.  

 

2 METODOLOGIA  
A realização deste trabalho foi desenvolvida em duas fases. Na Primeira fase foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos científicos e sites especializados no tema, que 
conforme cita Gerhardt e Silveira apud Fonseca, (2009, p. 32), 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. 

A segunda fase se constituiu na elaboração da redação, que foi a análise dos dados obtidos 
com a pesquisa bibliográfica. 

 

3    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Em 10 de Dezembro de 1982 foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no 

Mar-CNUDM, esta foi ratificada pelo Governo brasileiro em 22 de dezembro de 1988. Que pretendia 
conforme cita Decreto Nº 1.530, de 22 de junho de 1995. 

 
[...] uma ordem jurídica para os mares e oceanos que facilite as comunicações 
internacionais e promova os usos pacíficos dos mares e oceanos, a utilização 
equitativa e eficiente dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o 
estudo, a proteção e a preservação do meio marinho, Tendo presente que a 
consecução destes objetivos contribuirá para o estabelecimento de uma ordem 
econômica internacional justa e equitativa que tenha em conta os interesses e as 
necessidades da humanidade em geral e, em particular, os interesses e as 
necessidades especiais dos países em desenvolvimento, quer costeiros quer sem 
litoral. [...]. 

 
4 A MARGEM CONTINENTAL E A AMAZÔNIA AZUL 

A margem continental Brasileira como as demais é formada por Plataforma continental, 
talude continental e sopé continental, essas três principais províncias são bem desenvolvidas, ela se 
situa entre o continente e as bacias oceânicas. O termo Amazônia Azul representa a margem 
continental brasileira e foi definida por ter quase a mesma extensão da Amazônia verde, a Floresta 
Amazônica. 

A Convenção CNUDM é resultado do interesse em cuidar dos recursos minerais do mar, 
através dela percebe-se que os Estados começaram a se conscientizar de que precisavam se 
organizar juridicamente de forma internacional para cuidar dos oceanos, a cada dia mais riquezas 
são descobertas bem como os interesses para a exploração desses recursos.  

A Convenção, além de estabelecer os princípios gerais da exploração dos recursos naturais 
do mar, do solo e do subsolo marinhos, e do controle da poluição, define uma série de conceitos, 
como:  
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Mar Territorial (MT): faixa de mar, cuja largura estende-se até o limite de 12 milhas 
náuticas (MN), contadas a partir das linhas de base do litoral (linhas de referência 
na costa), [...]; 
Zona Contígua (ZC): área marítima que se estende das 12 as 24 MN, onde poderão 
ser tomadas as medidas necessárias para fazer cumprir as legislações aduaneira, 
fiscal, sanitária ou de imigração; 
Zona Econômica Exclusiva (ZEE): faixa situada além do MT, até o limite de 200 MN, 
sobre a qual o Estado costeiro exerce soberania, para fins de exploração, 
aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, 
das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e, no que se 
refere a outras atividades com vista à exploração e ao aproveitamento para fins 
econômicos, [...]; e 
Plataforma Continental (PC): compreende o leito e o subsolo das áreas marítimas 
que se estendem até o bordo exterior da margem continental, ou até uma 
distância limite de 200 MN das linhas de base, [...]. CNUDM Disponível em:. 
(http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/html/amazul.html), acesso dia 
23/08/2015. 

Devido a sua importância econômica e estratégica, a plataforma continental é a província oceânica 
mais estudada. A figura 3 abaixo apresenta essas subdivisões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Definições da CNUDM – Arruda (2014). 

Na Plataforma Continental é possível à exploração de recursos naturais, no Mar Territorial 
(12milhas) são possíveis os navios de todas as nacionalidades o direito a passagem e a soberania do 
Brasil, já na Zona Contigua nela pode fazer cumprir a fiscalização, evitando infrações, imigração 
entre outros, já na Zona econômica exclusiva pode-se fazer a gestão dos recursos naturais, para 
exploração e aproveitamento,  

O Brasil no ano de 2004 apresentou à ONU seu pleito de extensão da Plataforma Continental, 
o Brasil passa a ser o único país que pede a comunidade internacional a sua extensão marítima, o 
governo brasileiro apresentou sua proposta a ONU, aumentando assim para mais de 200 milhas de 
sua plataforma continental. Em consonância disso a CNUDM III, Art. 76, pleiteando o 
reconhecimento de seus direitos sobre mais de 900.000 km2, o que elevaria as dimensões do espaço 
marítimo brasileiro para 4,4 milhões de km2. Consequentemente, poderá o Brasil explorar os 
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recursos minerais, biológicos e fósseis presentes na extensão pleiteada deste espaço marítimo e 
especialmente, prováveis reservas do Pré-sal. 

O Brasil é totalmente dependente do mar, para o tráfego marítimo e do petróleo, e 
destacam-se ainda demais potencialidades econômicas, como a pesca, que permanece 
praticamente artesanal, a exploração de gás e demais recursos. Para a parte científica, o aumento 
da área marinha será extremamente relevante para a realização de pesquisas, para o 
gerenciamento de recursos naturais ecologicamente importantes e economicamente relevantes, a 
exploração sustentável da pesca e de outros recursos, evitando-se, ademais, a pirataria científica. 

Para fins de atividades econômicas, o Brasil divide essas regiões em Áreas de Relevante 
Interesse Mineral-ARIM, na figura esta representada as áreas do Brasil na Margem Continental em 
que estes recursos foram mapeados. (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Áreas de Relevante Interesse Mineral-ARIM - Fonte: Serviço geológico do Brasil-CPRM 
 

Alguns recursos minerais que são encontrados na plataforma continental brasileira são 
petróleo, os sedimentos carbonáticos e as areias e cascalhos constituem os depósitos 
economicamente mais importantes e de fácil exploração, com exceção do petróleo. Na zona 
econômica exclusiva brasileira já foram identificados depósitos de granulados bioclásticos e 
siliciclásticos, pláceres de minerais pesados e gemas, fosforitas, carvão, evaporitos, crostas e 
nódulos polimetálicos, os dão maior interesse são os granulados bioclásticos e siliciclásticos, os sais 
de potássio e os pláceres de minerais pesados. 

Alguns recursos minerais podem ser aproveitados de imediato como: Os granulados 
bioclásticos ou carbonáticos marinhos são areias e cascalhos inconsolidados constituídos por algas 
calcárias, moluscos, briozoários, foraminíferos bentônicos e quartzo. Granulados litoclásticos ou 
siliciclásticos marinhos são areias e cascalhos. 

As areias são encontradas nas expressões das areias litorâneas quartzosas da plataforma 
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interna e externa, no percurso de toda a costa, são utilizados na indústria de construção em geral e 
aterros hidráulicos, sendo esta a maior indústria do país, no que diz respeito à utilização de mão-
de-obra e canalização de capitais. (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Representação simplificada do recobrimento sedimentar da plataforma continental brasileira, segundo 
compilações de Kowsmann & Costa (1979) e Coutinho (1995) apud Muehe e Garcez (2005). 

 

Outros sedimentos derivados das coralinas, composto de forma diferente encontrados na 
plataforma continental foram citados por Coutinho (2015), foram eles: 

a) “Cascalho” - semelhante ao maërl da Bretanha ou à biocenose “détritique côtier” 
do Mediterrâneo, de Pérès & Picard (1964), formado de uma mistura de areia e 
seixos de calcário biogênico, constituído de fragmentos de algas ramificadas, 
associadas aos moluscos e briozoários. Localmente, as Halimeda predominam, 
formando um verdadeiro “Cascalho de Halimeda”.  
b) Coralinas incrustantes - são componentes importantes dentro do sedimento 
inconsolidado, misturado com algas ramificadas, briozoários, corais, moluscos e 
foraminíferos bentônicos, semelhante à biocenose “coralligène de plateau”, no 
Mediterrâneo. Sua existência está intimamente ligada à presença de um substrato 
duro, sobre o qual as algas desenvolvem-se.  
c) Rodolitos - incluem nódulos e concreções de algas. Segundo Bosence (1983), as 
formas dos rodolitos são características de diferentes ambientes sedimentares. 

 
Os depósitos carbonáticos encontrados na Plataforma continental são utilizadas na 

fabricação do cimento, o emprego como fertilizante, corretivo de solos e como fonte potencial de 
micronutrientes minerais. 
 Alguns minerais pesados também são encontrados na Plataforma continental são ilmenita, 
rutilo, zircão e monazita, e pode ser localizado ao longo dos canais do Rio Amazonas, bem como no 
Nordeste Brasileiro. O fosfato, a fosforita geralmente encontrado no talude superior, muitas estão 
protegidas nas costas de Pernambuco e Paraíba, o manganês, ricos em ferro, encontrado em 
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Pernambuco. 
 Os sais Evaporitos são rochas sedimentares constituídas por camadas de minerais salinos, 

depositados diretamente de salmouras em condições de forte evaporação e precipitação em bacias 
de sedimentação restritas, quentes e subsidentes. 

Depósitos de enxofre marinho ocorrem em áreas de ambiente redutor, particularmente no 
sopé continental ou em bacias evaporítica, ele é utilizado em vários setores industriais, mas seu 
principal uso é na indústria de fertilizantes. 

O carvão mineral, as principais reservas de carvão estão localizadas nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, no Permiano da bacia do Paraná. 

Os depósitos de minerais bioclásticos ricos em carbonato de cálcio, material usado na 
agricultura, na produção de filtros para água, na indústria de cosméticos, em suplementos 
alimentares e implantes ósseos, na nutrição animal e no tratamento de água em lagos. As jazidas se 
concentram ao longo da plataforma continental, entre o rio Pará e Cabo Frio. 

3.1. Recursos minerais de aproveitamento no futuro 

Alguns recursos minerais encontrados na Margem Continental Brasileira são perspectivas de 
aproveitamento futuro, com muitas pesquisas e estudos relacionados à sua exploração são eles: 

Os Hidratos de Gás, um composto cristalino em que moléculas de água encapsulam 
moléculas de gás como o metano, foi encontrado na bacia de Pelotas-RS e na Foz do rio Amazonas 
esse gás e no talude continental brasileiro. 

Nódulos polimetálicos ou nódulos de manganês são concreções centimétricas a 
densimétricas ricas em metais de valor econômico, tais como manganês, cobre, níquel e cobalto, 
que cobrem o fundo do mano platô de Pernambuco. 

As crostas ferromanganesíferas contêm altos teores de ferro e manganês, mas é seu 
conteúdo em elementos menores que as torna atraentes para uma exploração futura, 
especialmente os altos teores de cobalto. 

Sulfetos polimetálicos cordilheira meso-atlântica e nas proximidades do Arquipélago São 
Pedro e São Paulo, no interior da zona econômica exclusiva brasileira. 

3.2. O Pré-sal 

O Pré-Sal é uma das descobertas mais importantes de nossa década, a província é composta 
por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Uma 
realidade que nos coloca em uma posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. 

O termo Pré-Sal corresponde a uma área que se estende das Bacias de Campos, Santos 
passando pelo o Alto Vitória até o Alto de Florianópolis e foi utilizado em consonância à localização 
de um conjunto de reservatórios mais antigos que a camada de sal. Estima-se que a formação dessa 
área ocorreu há mais de 140 milhões de anos quando os continentes, Americano e Africano, 
separaram-se, em decorrência da movimentação das placas tectônicas e do acúmulo de algas com 
outras matérias orgânicas marinhas, no fundo do oceano, originaram o petróleo e o gás natural. 
Desde 2004, técnicos da Petrobrás suspeitavam quanto à existência de óleo abaixo da camada de 
sal, mas, somente após alguns estudos prospectivos mais detalhados, é que se pode confirmar a 
veracidade das informações. (Figura 6). 
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Figura 6 – O Pré-Sal - Fonte: Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-
atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/, acesso dia: 16/08/2015. 

A exploração e o aproveitamento dos recursos da área podem ser realizados pela Autoridade sob 
duas formas: execução direta, por intermédio da Empresa, que pode atuar isoladamente ou em 
parceria com estados membros ou através do regime de concessões, onde estados participantes ou 
suas empresas, públicas ou privadas, exercem as atividades em associação e sob a supervisão da 
Autoridade. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A preservação das áreas imediatamente conectadas à plataforma continental deve ser 

consagrada como um dos temas relevantes. O bioma marinho possui características de 
interdependência que amplificam eventuais danos causados ao meio ambiente e estudos científicos 
comprovam que as zonas marítimas, assim como o alto mar, poderão sofrer com a exploração 
desordenada em partes longínquas, em função da migração de detritos e da destruição de 
microrganismos por meio do soterramento do leito marinho. Os impactos poderão significar 
comprometimento de toda uma cadeia alimentar.  

Entender a perspectiva da exploração da área continental marítima do Brasil é também 
entender como será a postura do estado brasileiro frente as suas prerrogativas, de que este campo 
não só será utilizado para a exploração econômica, mas, também para uma construção diplomática, 
objetivando a preservação da vida marinha. Faz-se preciso implementar exigências de 
monitoramento ambiental. 

A disciplina jurídica sobre a Plataforma continental objetiva a soberania sobre o 
aproveitamento dos recursos situados nas suas águas, no seu solo e subsolo, notadamente recursos 
minerais e combustíveis fósseis como o petróleo e o gás natural. Os recursos naturais da Plataforma 
continental compreendem os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e 
subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que, 
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no período de captura, estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em 
constante contato físico com esse leito ou subsolo. Atente-se, ainda, para a intensificação do tráfego 
de petroleiros e para a construção de estaleiros, questões que também trazem significativos 
impactos sob a égide ambiental. 

Uma das principais preocupações refere-se ao fato de o Brasil estar efetivamente preparado 
para investir em políticas de efetivo aproveitamento dos recursos, em pesquisas, e, essencialmente, 
em fiscalização. 
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A IMPORTÂNCIA DA AROEIRA DO PARNA DE FURNA FEIA NO MUNICÍPIO DE 
BARAÚNA/RN 

I. S. BARBOSA1, E. C. CUNHA2, D. L. S. CABRAL2 e J. G. FERREIRA4

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande de Norte 
ilianelila@yahoo.com.br1 – eliscunha2@yahoo.com.br2 – danuzia.ifrn@gmail.com3 - j.clecio@outlook.com4 

RESUMO 
A degradação ambiental tem sido uma consequência 
grave para a fauna e a flora da caatinga. Como 
consequência disso, acredita-se que muitas espécies 
estão ameaçadas de extinção. O presente trabalho tem 
como objetivo realizar um estudo sobre a aroeira do 
sertão planta de grande importância ecológica e 
encontrada com frequência no Parna da Furna Feia, 

sobretudo, na caatinga. A espécie encontra-se ameaçada 
de extinção. Além de seu papel biológico na comunidade 
vegetal, essa espécie associa-se à fauna local, onde suas 
flores e frutos servem de alimento para polinizadores 
como também para efeitos medicinais. Buscamos 
identificar suas características, importância, uso e forma 
de adaptação no semiárido.

PALAVRAS-CHAVE: Aroeira, Parna de Furna Feia, degradação ambiental, caatinga. 

THE IMPORTANCE OF MASTIC OF THE PARNA DA FURNA FEIA IN THE 
MUNICIPALITY OF BARAÚNA/RN 

ABSTRACT 
Environmental degradation has been a serious 
consequence for the fauna and flora of the savanna. As a 
result, it is believed that many species are threatened 
with extinction. This paper aims to conduct a study into 
the mastic of the hinterland plant of great ecological 
importance and often found in Parna da Furna Feia, 
especially in the bush. The species is threatened with 

extinction. In addition to its biological role in plant 
community, this species is associated with the local 
fauna, where its flowers and fruits provide food for 
pollinators as well as for medicinal purposes. We seek to 
identify its characteristics, importance, use and form of 
adaptation in semi-arid.

KEYWORDS: Mastic, Parna da Furna Feia, environmental degradation, savanna. 
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1 INTRODUÇÃO 

Das formações vegetais, considera-se o bioma caatinga como o mais alterado pelas 
atividades humanas. De acordo com Casteletti et al.(2004), 45,3% da área total do bioma está 
alterada, fato que o coloca como o terceiro bioma brasileiro mais modificado pelo homem, sendo 
ultrapassado apenas pela Mata Atlântica e o Cerrado. 

No presente estudo, a aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva) foi escolhida por ser 
uma espécie vulnerável e em perigo de extinção apresentando grande importância ecológica para 
o Parna de Furna Feia e a caatinga.

Além de seu papel biológico na comunidade vegetal, estas espécies associam-se à fauna 
local, onde suas folhas, flores e frutos servem de alimento para répteis, aves, mamíferos e insetos. 
Suas florações, principalmente na estação seca, abastecem as colmeias das abelhas nativas e 
exóticas nesta época em que as fontes alimentares são escassas. 

A Myracrodruon urundeuva Allemão, mais conhecida como Aroeira, é uma espécie nativa 
ameaçada de extinção que ocorre tanto na caatinga, como na floresta pluvial, apresentando 
preferência por solos calcários e de alta fertilidade. Essa espécie foi escolhida por ser uma espécie 
vulnerável e em perigo de extinção, apresentando grande importância ecológica para o Parque 
Nacional de Furna Feia (Parna de Furna Feia) e para a caatinga.  

Em face das diversas utilidades (madeireira, energética, medicinal, frutífera e artesanal) e do 
extrativismo a que essa espécie é submetida, sem nenhuma reposição, a existência natural das 
mesmas vem sendo comprometida. Diante deste quadro, buscamos identificar suas características, 
importância, uso e forma de adaptação no semiárido. 

2 METODOLOGIA 

A área selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa foi o Parque Nacional da Furna 
Feia localizado no estado do Rio Grande do Norte, na Mesorregião do Oeste Potiguar e Microrregião 
de Mossoró, entre os municípios de Baraúna e Mossoró, o qual apresenta uma vegetação 
exuberante no bioma caatinga, correspondendo a uma área de 8.494 hectares sob a coordenação 
do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizada em três etapas: pesquisas bibliográficas, estudo 
de campo, entrevistas a partir de questionários e registros fotográficos.  

Na pesquisa bibliográfica foram levadas em consideração as obras que tratassem de 
aspectos morfológicos e econômicos. 

A entrevista foi feita no Parna de Furna Feia com um profissional do Instituto Chico Mendes 
que respondeu a todas as perguntas referentes aos aspectos morfológicos e ecológicos, como: 
vegetação e o clima do local buscando identificar as características da aroeira, bem como seu uso, 
estrutura, origem e economia. 
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3    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A aroeira é uma planta de extrema importância, ela é oriunda da caatinga, uma vegetação 
seca, e suas folhas caem no inverno e reflorescem na primavera, esta planta tem muitas utilidades. 
A caatinga, vegetação caducifólia espinhosa, é predominante na região semiárida do Nordeste. De 
acordo com Gonzaga Neto ET AL. (2001).  

A caatinga possui grande diversidades de espécies. Silva et al. (2004) menciona que, a 
caatinga possui uma diversidade de espécies nativas com potencial forrageiro, sendo boa parte 
caducifólias e anuais, podendo ser consumidas pelos animais. Mais que uma de suas plantas a 
Aroeira esta ameaçada de extinção, por causa da exploração predatória. 

4 MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEMÃO (AROEIRA-DO-SERTÃO) 

A Myracrodruon urundeuva M. Allemão é uma espécie nativa ameaçada de extinção que 
ocorre tanto na caatinga, como na floresta pluvial, apresentando preferência por solos calcários e 
de alta fertilidade. Sua madeira de cor bege-rosada ou pardo-avermelhada até muito escura, 
superfície lisa, compacta e brilhante, sabor adstringente apresenta alta densidade (densidade 1,19 
g/cm3) e resistência ao ataque de cupins e fungos, sendo empregada como postes, dormente para 
ferrovia, armação de pontes, mourões, estacas de cercas e moendas de engenhos.  

A Myracrodruon urundeuva M. Allemão sinonímia popular "aroeira do sertão" pertence à 
família Anacardiaceae, antes classificada como Astronium juglandifolium Griseb. e Astronium 
urudeuva também é encontrada no Brasil. Ocorre principalmente no Nordeste do país, presente nos 
estados da Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba 
Alagoas; na Região Sudeste, em Minas Gerais e São Paulo; na Região Centro-Oeste, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal. Fora do Brasil é encontrado na Argentina, Paraguai e Bolívia, indo 
das formações mais secas e abertas até as formações muito úmidas e fechadas, caatinga, cerrado e 
floresta pluvial. Caracteriza-se também por apresentar porte médio a alto, galhos relativamente 
delgados e compridos e flores geralmente com 0,5 cm de comprimento de cor creme a púrpura em 
panículas terminais. Frutos drupáceos, pequenos, globosos ovais, curtamente apiculados. (Figura 
1). 
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Figura 1 – Aroeira 

Fonte: Julioclecio Gomes, 2014 

A sua madeira destaca-se por ser praticamente imputrescível, de grande resistência 
mecânica aos decompositores. Além de não apodrecer em contato com água, possui substâncias 
capazes de resistir ao ataque de fungos e cupins. Ressalta-se ainda que as cascas de Myracrodruon 
urundeuva são ricas em substâncias fenólicas e além do uso medicinal é também utilizada na 
fabricação de tintas para tecidos. 

Uma das espécies que podem ser usadas nesses consórcios é Myracrodruon 
urundeuva(aroeira), por possuir madeira de boa qualidade, grande 
resistência mecânica, alta densidade e considerável durabilidade; ela é 
utilizada na construção civil, marcenaria e carpintaria (Lorenzi, 1992, p. 332). 

A Myracrodruon urundeuva é usada na indústria do curtume, devido ao seu alto teor de 
tanino. 

A Myracrodruon urundeuva (aroeira do sertão) floresce de julho a agosto e frutifica de 
setembro a outubro. Por todo este período, a árvore perde suas folhas. A maturação completa dos 
frutos inicia-se no mês de setembro, prolongando-se até outubro. 

A "aroeira do sertão" é utilizada como aplicação externa na forma de antisséptico, para o 
caso de fraturas e feridas expostas. O óleo essencial é o principal responsável por vários benefícios 
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desta planta, especialmente à ação antimicrobiana contra vários tipos de bactérias e fungos e contra 
vírus encontrados em plantas, bem como atividade repelente contra a mosca doméstica. É eficaz 
também contra micoses, candidíases e alguns tipos de câncer, pois possui ação regeneradora dos 
tecidos. Externamente, o óleo essencial da "aroeira do sertão" utilizado na forma de loções, géis ou 
sabonetes, é indicado para limpeza de pele, coceiras, acne, manchas, desinfecção de ferimentos, 
micoses e para o banho.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente 80 % da população dos 
países em desenvolvimento utilizam práticas medicinais tradicionais sendo que 85 % dessas práticas 
envolvem plantas medicinais. A definição da OMS para plantas medicinais são aquelas que têm uma 
história de uso tradicional como agente terapêutico. 

No Brasil estima-se que 60% dos habitantes recorrem às plantas medicinais, principalmente 
a população da zona rural que acredita mais na cura através das plantas, do que nos remédios 
fabricados em laboratórios. 

Os resultados obtidos mostraram que as nacardiáceas (no caso a aroeira) são plantas dioicas, 
com dimorfismo sexual, sendo que as plantas masculinas apresentam quantidades de botões de 
quatro a dez vezes maior do que as femininas. 

Quanto a fenologia, verificou-se que, de modo geral, a aroeira do sertão floresce 
principalmente na estação seca, época em que a maioria das plantas da caatinga não apresenta esta 
fenofase. A planta Aroeira é a única planta preservada por lei que não pode ser retirada do Parque 
a não ser com a autorização do IBAMA ou IDEMA. Possui 73 metros topografados dentro da Furna 
Feia. No seu período de afloramento, ela produz bastante néctar, e isso atrai as abelhas, 
principalmente a abelha italiana. No inverno ela consegue armazenar t muita água porque está no 
nível do lençol freático e tem uma colônia grande de morcegos que circunda essa vegetação. 

A aroeira também foi bastante utilizada para a construção de cercas e construção civil, mas 
hoje é mais utilizada em cosméticos, medicação, prensas de casa de farinha e engenho (na parte 
artesanal).  

Por essa planta ter um processo de crescimento muito lento e com a retirada dela sem 
limites, ela acabou entrando em extinção.  O seu desmatamento era feito pelos assentados da 
região. Com a criação do parque as medidas de preservação foram estabelecidas, e atualmente as 
visitações nesta área estão limitadas aos grupos acadêmicos, até que seja totalmente organizado as 
partes burocráticas para que se estenda ao turismo. 

4.1 PROPRIEDADES MEDICINAIS 

É uma das principais plantas da medicina nordestina, conhecida pelo seu uso na forma de 
semicúpio (banho-de-assento) após o parto, em que emprega o cozimento da entrecasca. Esta 
mesma preparação é indicada também para o tratamento caseiro de afecções cutâneas e problemas 
do aparelho urinário e das vias respiratórias. Estudos e observações clínicas permitem recomendar 
seu uso oral como anti-inflamatório, cicatrizante, indicado no tratamento de ferimentos 
infeccionados ou não, na pele, nas gastrites, úlcera gástrica, cervicite, vaginites e hemorroidas. 

A aroeira, além do uso madeireiro, apresenta cascas balsâmicas e hemostáticas, 
usadas contra as doenças das vias respiratórias e do aparelho urinário. Pelo seu 
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elevado teor de tanino (15%), a casca da aroeira é também usada na indústria de 
curtume (RIZZINI e MORS, 1976, p. 208). 

A frutificação das árvores responde a estímulos ambientais como fotoperíodo, precipitação 
e temperatura e a fatores bióticos como polinizadores e dispersores de frutos/ sementes (SPINA et 
al., 2001). Esses fatores afetam a formação dos frutos, a dispersão, a germinação das sementes e o 
estabelecimento dos indivíduos (ANTUNES e RIBEIRO, 1999). Na aroeira, os frutos imaturos têm 
ocorrência mais limitada temporalmente do que os frutos maduros. Na região de estudo, esta época 
se caracteriza pela baixa precipitação e ocorrência de ventos intensos. Assim, os frutos 
desenvolvem-se em um clima propício à dispersão de seus propágulos anemocóricos e antes da 
estação chuvosa, facilitando uma posterior germinação das sementes e estabelecimento das 
plântulas no início da estação úmida (MORELLATO, 1992; NUNES et al., 2005). 

No Parna foram identificadas muitas espécies de plantas, entre elas a Aroeira do sertão mais 
conhecida como Myracrodruon urundeuva Allemão. O parque tem a função de proteger essas 
espécies contra a destruição antrópica. A Aroeira é uma espécie endêmica do lugar e se encontra 
em extinção devido a procura constante para a utilização de seus frutos para remédios e o caule 
para a fabricação de cercas.  

Figura 2 – Parque Furna Feia 

Fonte: Julioclecio Gomes, 2014 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Parna foram identificadas muitas espécies de plantas, entre elas a Aroeira do sertão. O 
parque tem a função de proteger essas espécies contra a destruição antrópica. A Aroeira é uma 
espécie endêmica do lugar e se encontra em extinção devido a procura constante para a utilização 
de seus frutos para remédios e o caule para a fabricação de cercas. Identificar as características da 
aroeira e sua importância para a região se tornou de extrema importância para podermos preservar 
sua espécie na nossa região. 

Através dos resultados obtidos na área estudada foi identificado que a aroeira do sertão 
floresce principalmente na estação seca, época em que a maioria das plantas da caatinga não 
apresenta esta fenofase. Algumas das utilidades da Aroeira são: 

Utilização na construção de cercas e na atividade de construção civil; 
Utilização em cosméticos, medicação, prensas de casa de farinha e engenho (na parte 

artesanal).  
É uma das principais plantas medicinais do Nordeste, conhecida pelo seu uso na forma de 

semicúpio (banho-de-assento) após o parto e afecções cutâneas; 
Importante papel biológico na comunidade vegetal, associando-se à fauna local, onde suas 

folhas, flores e frutos servem de alimento para répteis, aves, mamíferos e insetos; 
Suas florações, principalmente na estação seca, abastecem as colmeias das abelhas nativas 

e exóticas nesta época em que as fontes alimentares são escassas. 
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AREAS DE TRANSBORDAMENTO, QUALIDADE DE VIDA URBANA E 

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA1 

R. de C. M. da Silva1 e V. P. da Silva2 

E-mail: ritadecassiamoura50@hotmail.com1; valdenildo.silva@ifrn.edu.br2

RESUMO 
Áreas de transbordamento, qualidade de vida e 
vulnerabilidade socioambiental são termos que vêm 
ganhando destaques na academia no período atual, 
devido as modificações a que estão submetidos os 
espaços urbanos. No entanto, poucos são os estudos 
que têm aprofundado sobre essa relação. Essa breve 
discussão teórica faz parte de uma pesquisa maior de 
áreas de transbordamento em Natal e suas relações 
com a qualidade de vida e a vulnerabilidade 
socioambiental. Para a realização da revisão de 
literatura, utilizou-se levantamentos bibliográficos, 
dos quais se destacaram Ribeiro (1997), Araújo (2013), 

Alves (2010), Souto Maior (2014), dentre outros. Os 
assuntos abordados pela literatura são diversos, com 
discussões que variam de escalas de análises e pontos 
de vistas diferentes sobre a relação entre esses 
fenômenos, bem como muitos são os debates e 
conceituações sobre esses temas. Conclui-se que, após 
as primeiras analises textuais, o transbordamento faz 
parte dos grandes centros urbanos metropolitanos, 
constituindo-se num problema que pode estar 
comprometendo a qualidade de vida e contribuindo 
para aumentar a vulnerabilidade socioambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Revisão de Literatura, Áreas de transbordamento, Qualidade de vida, Vulnerabilidade 
socioambiental. 

OVERFLOW AREAS, URBAN QUALITY OS LIFE AND SOCIO-ENVIRONMENTAL 

VULNERABILITY: A LITETERURE REVIEW 

ABSTRACT 
Overflow areas, quality of life and socio-
environmental vulnerability are terms that are 
gaining highlights at the gym in the current period 
due to the changes that urban spaces are 
undergoing. However, there are few studies that 
have depth on this relationship. This brief 
theoretical discussion is part of a larger research of 
overflow areas in Natal and its relationship to 
quality of life and social and socio-environmental 
vulnerability. To perform the literature review, we 
used literature surveys, which stood Ribeiro (1997), 

Araújo (2013), Alves (2010), Souto Maior (2014), 
among others. The subjects covered in the 
literature are diverse, with discussions ranging from 
scales of analysis and different viewpoints on the 
relationship between these phenomena and there 
are many debates and concepts on these topics. In 
conclusion, after the first textual analysis, the 
overflow is one of the major metropolitan cities, 
constituting a problem that may be compromising 
the quality of life and contributing to increased 
socio-environmental vulnerability.

1 Este estudo conta com o apoio financeiro do CNPq, por meio da concessão de bolsa PIBIC/IFRN. 

KEY-WORDS:  Literature review, Overflow areas, Quality of life, Socio-environmental vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Áreas de transbordamento, qualidade de vida urbana e vulnerabilidade socioambiental são 

termos que vêm ganhando notoriedade no âmbito acadêmico atual, devido principalmente as 

grandes modificações pelos quais têm passado os espaços urbanos metropolitanos, como por 

exemplo o da Região Metropolitana de Natal (RMN). No entanto, poucos são os estudos teóricos 

que têm aprofundado sobre essa temática. Isoladamente, os autores têm discutido sobre esses 

fenômenos urbanos, mas quase não se vê uma discussão em que integrem esses três temas. A 

literatura quase não tem dedicado parte a discussão teórica sobre o processo de transbordamento 

urbano, enquanto que os outros dois temas têm sido mais discutidos, mesmo com ambiguidades e 

indefinições de foco. 

Entende-se que, o transbordamento da cidade ocorria principalmente no conjunto não 

polarizado de bairros populares, mas recentemente é que esse fenômeno passou a acontecer entre 

bairros periféricos que estão sendo ocupados por populações de média e alta rendas. Tal realidade 

de transbordamento acontece quando a periferia da cidade central, ou de algumas cidades-

subúrbios, transborda sobre as áreas territoriais de municípios vizinhos em pontos afastados da 

sede municipal (VILLAÇA, 2001). Essa discussão passou a ter interesse, mas ainda existe pouca 

produção e revisão literária. 

Outro tema que tem ganhado importância é o de qualidade de vida urbana. Trata-se de uma 

temática amplamente abrangente e sobre a qual se interligam diversas abordagens e problemáticas, 

desde o final dos anos de 1960.  Recentemente, os estudos sobre a qualidade de vida têm ganhado 

novos conteúdos e contornos, dessa vez voltados para as pesquisas urbanas.  Nesse sentido, torna-

se importante ter uma noção clara do que se entende por qualidade de vida urbana ou a falta dela. 

Esse é um termo que vem sendo muito utilizado, mas tem sido pouco objetivo e explicado. As 

palavras de Santos e Martins (2002, p. 7) reforçam, ainda, que,  

No conjunto dos estudos dedicados à temática da qualidade de vida é notória, nos 
últimos anos, uma focalização crescente da pesquisa em torno da realidade urbana. 
O facto de, à escala mundial, se verificar uma tendência de reforço da concentração 
das populações em cidades constitui certamente um argumento justificativo da 
consolidação de uma corrente de investigação autónoma sobre a qualidade de vida 
urbana ao qual se junta, no entanto, um outro, igualmente importante, que tem a 
ver com o reconhecimento de que a urbanização actual, muitas vezes intensa e 
desordenada, é ela própria geradora de um conjunto de problemas e de 
disfuncionamentos internos cuja influência nas condições de vida dos cidadãos 

importa conhecer e avaliar.  

A discussão teórica sobre o termo vulnerabilidade socioambiental também é destaque e 

fundamental a pesquisa maior sobre a cidade de Natal-RN. Esse é um daqueles termos que têm 
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apresentado vários sentidos e definições. Mesmo com as várias definições existente, esse termo 

pode ser definido como sendo a coexistência, cumulatividade ou sobreposição espacial de situações 

de pobreza/privação social e de situações de exposição a risco e/ou degradação ambiental. Ou 

melhor expondo, é justamente a combinação dessas duas dimensões – social e ambiental – que está 

sendo considerada neste estudo como uma situação de vulnerabilidade socioambiental, como 

propõem Alves et al. (2010). 

A relevância da pesquisa recai sobre a importância de estudar o sentido de transbordamento 

urbano, qualidade de vida e vulnerabilidade com o prisma voltado para o direito de uso do solo 

urbano, em destaque a cidade de Natal de modo equânime. No âmbito dessa discussão, a 

vulnerabilidade socioambiental tem sido compreendida como um estado provisório dos munícipes 

excluídos. Sabendo-se que a vulnerabilidade é socialmente construída, e que os diferentes grupos 

sociais convivem com horizontes e qualidades de vida distintas: quanto mais estreito for o arco das 

expectativas, maior será a propensão a aceitar as condições, momentos e lugares inaceitáveis. No 

entanto, o Estado tem o dever de tratar todos de forma igualitária e democraticamente. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a literatura disponível sobre 

o entendimento de áreas de transbordamento, qualidade de vida urbana e vulnerabilidade

socioambiental com a finalidade principal de construir o arcabouço teórico da pesquisa empírica

sobre a cidade de Natal-RN. Neste texto, procura-se evidenciar as lacunas e os desafios teóricos no

intuito de contribuir com essa pesquisa que se encontra em andamento.

O presente trabalho, além desta parte introdutória, é composto pelas seguintes seções: 

Revisão bibliográfica, Metodologia, Resultados e discussões, Conclusão e Referências bibliográficas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

A seguir, é feita uma breve revisão de literatura sobre alguns termos como os de áreas de 

transbordamento, qualidade de vida urbana e vulnerabilidade socioambiental. 

Por transbordamento urbano, no estudo em questão, está se entendendo como sendo um 

fenômeno ligado a expansão dos limites e fronteiras de uma dada cidade, motivadas pela expansão 

do capital imobiliário, através de inovações de mercado. Esse fenômeno pode estar relacionado 

tanto com um bairro específico, zona ou área do município. Nesse último caso, decorre a expansão 

da sede da Região Metropolitana para os municípios vizinhos (RIBEIRO, 1997, p.311-313) 

Trata-se de um fenômeno que outrora se tinha uma cidade aparentemente compacta 

(ROGERS, 2008) que começa a se espraiar por todas as regiões administrativas. Esse é um processo 

que vem acontecendo em Natal mais recentemente, chegando a transbordar em direção a outros 

municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN). 
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A cidade do Natal, no decorrer dos últimos tempos, passou um processo de crescimento 

populacional e expansão urbana que trouxeram como uma das consequências a ocupação de 

praticamente todo seu sítio urbano. Essa cidade tem atualmente sua população que é considerada 

totalmente urbana, com taxa de 100%, conforme dados do IBGE. A expansão urbana de Natal tem 

provocado a ampliação da malha urbana que desencadeou numa ocupação periférica que se 

expandiu por toda a franja urbana da cidade, nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste. Essa expansão 

tem contribuído para o aparecimento de um transbordamento urbano para outras cidades da 

Região Metropolitana de Natal, tais como Parnamirim, Macaíba, Extremoz e São Gonçalo. 

Esta exposição de literatura contribui como um suporte teórico para a pesquisa que 

encontra-se em andamento sobre a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A escolha desse 

recorte espacial deu-se pelo fato da evidência empírica do crescimento urbano e da urbanização da 

qual a cidade vem passando no decorrer dos últimos anos. O crescimento do sítio de Natal, como já 

se evidenciou acima, se deu em todas as direções da cidade, provocando um transbordamento para 

os municípios vizinhos. Esse quadro de referência trouxe incertezas quanto à sustentabilidade da 

cidade e, portanto, da qualidade de vida urbana. 

Nesse sentido, entende-se que a qualidade de vida urbana está diretamente relacionada a 

expansão e ao crescimento das cidades e, nesse sentido, há necessidade de monitoramento 

(NAHAS, 2002).  Sendo assim, pode-se afirmar que a concentração populacional nas áreas urbanas, 

a expansão urbana e a urbanização, tão evidentes no curso dos últimos tempos, justificam a 

importância e a atualidade de investigar os níveis de qualidade de vida urbana de populações 

residentes em áreas periféricas das cidades, que passam por processos de transbordamento. Assim, 

compreende-se que é na cidade compacta, descentralizada e policêntrica (ROGERS, 2008) que se 

pode conseguir o acesso de forma mais equitativa aos bens e serviços urbanos.  

Entende-se que o conceito de qualidade de vida urbana envolve outras dimensões ou 

conceitos, tais como os de “[...] bem-estar social, qualidade de vida, qualidade ambiental, pobreza, 

desigualdades sociais, exclusão social, vulnerabilidade social [ou socioambiental], desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade [...]”, como propõe Nahas (2002, p. 22). Desse modo, entende-se que 

a qualidade de vida urbana envolve, necessariamente, e antes de tudo, a discussão da 

sustentabilidade em todas as suas dimensões, as quais são passíveis de serem medidas e 

quantificadas como forma de subsidiar a gestão urbana local na elaboração de políticas públicas no 

sentido de promover uma maior isonomia da população, contribuindo para a redução da 

vulnerabilidade socioambiental. 

A vulnerabilidade é uma característica humana que se configura socialmente como 

resultante do processo econômico, político e social. Para sua modelação deve-se ter em conta: a) 

os fatores sociais como a fragilidade das economias familiares e coletivas; b) falta de acesso a 

propriedade e ao crédito; c) a presença da discriminação étnica, política ou de outro tipo; d) A 
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convivência com os recursos de ar e água contaminados; e) altos índices de analfabetismo; f) e 

ausência de oportunidades de educação; dentre outros (KOWARICK, 2003). 

Preocupados com esses fatos, diversos pesquisadores brasileiros vêm desenvolvendo 

modelos para estudar a vulnerabilidade socioambiental: Deschamps (2004; 2006), Hogan (2007), 

Alves (2010), Almeida (2010) e Silveira (2010), os quais trabalham as famílias expostas aos riscos 

socioeconômicos e ambientais, partindo da premissa de que a vulnerabilidade é estabelecida pela 

sua relação biunívoca com o adensamento demográfico das áreas urbanas, porque afeta e é afetado 

por ele. 

A vulnerabilidade socioambiental, segundo Alves (2010), pode ser definida como a 

justaposição espacial de situações de pobreza e de situações de risco e ou degradação ambiental. 

Nessa perspectiva, a vulnerabilidade socioambiental possui duas dimensões, que são: uma 

socioeconômica – como educação, renda, aspectos demográficos e composição familiar, que pode 

afetar a estrutura familiar e as condições de vida; e outra ambiental – envolvendo as variáveis 

relacionadas às condições de moradia e salubridade urbana – abastecimento de água, coleta de lixo 

e saneamento –, que podem instabilizar a saúde e o bem-estar de moradores. 

3 METODOLOGIA 

A partir do objetivo principal deste estudo, procedeu-se com a definição dos critérios de 

seleção das principais literaturas que tratam dos temas em tela, da coleta e triagem dos principais 

textos escolhidos, análise de conteúdo e a apresentação dos resultados. 

Inicialmente, para a revisão da literatura, fez uma busca online (em bases de dados) por meio 

de palavras-chave, variando entre os termos: transbordamento, áreas de transbordamento, 

transbordamento urbano, qualidade de vida, qualidade de vida urbana e vulnerabilidade 

socioambiental. Diante dos inúmeros estudos bibliográficos levantados sobre os temas desse 

trabalho, escolheu-se aqueles que apresentassem melhor alinhamento com a pesquisa principal 

sobre a cidade de Natal-RN, dos quais se destacaram os estudos de Ribeiro (1997), Araújo (2013), 

Alves (2010), Souto Maior (2014), dentre outros.  

Em seguida, procedeu-se a leitura na íntegra dessas literaturas selecionadas. Essas foram 

analisadas com o intuito de elaborar e apresentar os fundamentos teóricos sobre o estudo que se 

pretende realizar mais amiudadamente do processo de transbordamento existente em Natal-RN e 

as relações entre a qualidade de vida e a vulnerabilidade socioambiental locais.  

Por meio dessa metodologia é possível se ter um referencial teórico inicial sobre os termos 

de transbordamento, qualidade vida e vulnerabilidade socioambiental urbanos, mesmo sabendo 

que não se esgotam as inúmeras possibilidades existentes e que não foram consultadas por com 

mais abrangência e profundidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os levantamentos e análises da revisão literária de alguns estudos sobre transbordamento, 

qualidade de vida urbanos e vulnerabilidade socioambiental, como fundamentos teóricos para um 

estudo maior sobre a cidade de Natal, apontaram para os seguintes resultados: o transbordamento 

tem se tornado uma realidade em algumas áreas periféricas da cidade, bem como esse fenômeno 

tem contribuído para afetar a qualidade de vida de moradores, agudizando a uma vulnerabilidade 

socioambiental já existente.  

Primeiramente, constatou-se que são poucas as produções e discussões teóricas sobre o 

termo transbordamento urbano, por isso o presente estudo procurou centrar-se nas ideias 

propostas por Ribeiro (1997). Esse autor salientou que a partir da fundação do Banco Nacional da 

Habitação e da criação das Associações de Poupança e Empréstimo e das Sociedades de Crédito 

Imobiliário aumentaram a capacidade de captação do sistema e ocasionaram a expansão da 

incorporação. Ao se referir ao transbordamento na cidade do Rio de Janeiro, no período entre 1972 

a 1976, o autor ressaltou que cresceram as construções voltadas essencialmente para a população 

de alta renda na "área nobre" da cidade, os bairros da orla marítima na Zona Sul. A tendência de 

concentração da produção imobiliária na Zona Sul só começou a ser invertida a partir de 1979, 

quando ocorreu a mudança na distribuição dos empreendimentos em direção à zona norte. Em seu 

trabalho, Ribeiro (1997) explica a nova tendência de expansão da cidade como um 

"transbordamento" para determinados bairros com melhor infraestrutura na chamada zona 

suburbana. Entretanto, para o autor, o grande responsável por essa mudança é o lançamento de 

um novo produto do mercado imobiliário: o bairro da Barra da Tijuca, caracterizado pelos 

condomínios fechados. 

Diante desse fenômeno pode-se afirmar, segundo esse autor, que o capital imobiliário 

"inventa" uma nova diferenciação socioespacial que "produz" a "obsolescência simbólica" da Zona 

Sul e "fundamenta uma nova frente de geração de sobrelucros de localização", na periferia da 

cidade do Rio de Janeiro, passando a atende à demanda de moradia para uma nova classe média 

social, conhecida localmente de os emergentes. Segundo o autor, a Barra da Tijuca concentrou cerca 

de 24,4% dos investimentos imobiliários do Rio de Janeiro em 1982 e 50,3% dos mesmos em 1989. 

A grande maioria desses investimentos foram dirigidos as camadas de mais alta renda da população. 

Com isso, pode-se dizer que a oligopolização da incorporação é a marca da produção imobiliária da 

Barra da Tijuca, com um reduzido número de empresas que atuam associadas entre si e aos 

proprietários de terras, produzindo em grande escala. Ribeiro (1997) conclui observando que 

novamente o capital imobiliário promove um novo ciclo de produção que resulta em uma nova 

divisão social do espaço urbano.  
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A exemplo do que expressou Ribeiro (1997), pode-se afirmar que esse transbordamento vem 

ocorrendo na RMN, mais precisamente em áreas contíguas no sentido Natal–Macaíba, Natal–São 

Gonçalo e Natal–Extremoz (em diferentes intensidades) motivado, primordialmente, por novas 

relações do mercado imobiliário, especificidades da legislação, menor crescimento populacional do 

pólo – Natal – e crescimento das atividades econômicas em áreas periféricas, notadamente em 

Parnamirim e na zona norte de Natal. Neste caso, o turismo tem sido uma variável a ser considerada, 

mas não é a mais preponderante. 

Outro resultado da revisão de literatura realizada foi a compreensão do estudo realizado por 

Araújo (2014) sobre o sentido do termo qualidade de vida urbana.  Para a autora, o processo de 

expansão urbana de Natal-RN, ocorrido recentemente, ocorreu por meio de forte pressão ambiental 

e em condições socioeconômicas desiguais, contribuindo para a distribuição desigual da oferta de 

serviços de infraestrutura urbana, que tem comprometido a qualidade de vida urbana. Baseando-

se nas ideias de Nahas (2002), autora definiu a qualidade de vida urbana um conceito que envolve, 

diversas dimensões e que é indissociável com o entendimento da sustentabilidade. Para ela, há de 

se considerar que a sociedade atual está longe de alcançar a qualidade de vida condigna com as 

dimensões social, econômica, institucional, ambiental/ecológica, cultural, política e territorial, 

apontadas por Oliveira (2004).  

Nessa perspectiva, o estudo da vulnerabilidade socioambiental tornou-se imprescindível no 

contexto urbano, porque a intensificação da urbanização gerou muitos problemas relacionados à 

qualidade e às condições de vida nas cidades, o que trouxe muitos estudos, teorias e metodologias, 

no entanto, com pouca abordagem interdisciplinar. Assim, apesar da ampla discussão sobre a 

vulnerabilidade, ainda não se tem conclusões que exprimam de forma mais plena o seu foco no 

contexto geográfico urbano, dada a sua complexidade e ao seu campo vasto de estudo. Neste viés 

abrem-se caminhos para o desenvolvimento de novas maneiras de entender as relações entre 

sociedade-ambiente e suas semelhanças com o aumento demográfico, transbordamento urbano 

num mesmo contexto, justaposicionando esses problemas para analisar seus aspectos de forma 

aprofundada. Observa-se que os problemas que envolvem a vulnerabilidade socioambiental são 

pontuais e específicos a nível local, ou seja, para uma metrópole ou cidade. E que, em termos 

comparativos entre uma ou mais regiões serve como ferramenta de diagnóstico para a gestão 

pública reconhecer as fragilidades que agonizam as áreas em transbordamento, para poder 

solucionar os problemas através de planos de ações ou políticas públicas (ALVES, 2010; SOUTO 

MAIOR, 2014). 

5 CONCLUSÕES 

Conclui-se que, através dessa breve revisão de literatura realizada para o desenvolvimento 

de uma pesquisa maior em andamento sobre Áreas de transbordamento, qualidade de vida urbana 
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e vulnerabilidade socioambiental em Natal-RN, o processo de transbordamento constitui uma 

realidade urbana, resultante da mudança de expansão de empreendimentos imobiliários, que nada 

mais é do que um transbordamento da incorporação para determinados bairros da cidade, que 

passam a constituir a fronteira do capital de incorporação, trazendo com isso problemas para a 

qualidade da vida urbana e, por conseguinte, ampliando a vulnerabilidade socioambiental das 

populações periféricas ou subornadas, de menor poder aquisitivo. 
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OLHAR SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS 
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RESUMO 
O ensino de geografia é importante para que o aluno se 
torne consciente de suas responsabilidades, seus direitos 
e deveres sociais e seja agente de mudanças positivas 
para a sociedade se coloque de forma propositiva diante 
dos problemas enfrentados pela sociedade. Este texto 
apresenta o resultado das produções científicas, resumos 
das teses e dissertações publicadas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, 
referente ao ensino de geografia através dos livros 
didáticos. Os resultados foram obtidos através do 
levantamento. O livro didático pode ser uma forma 
metodológica do aluno apreender o conteúdo estudado 
de forma prática, se torna um recurso preciso e que 

muitas vezes é negligenciado por escolas e professores 
que subestimam os alunos e muitas vezes o utiliza de 
forma inadequada. Através deste levantamento 
pretendemos compreender como se dar a abordagem 
dos diversos temas do ensino da geografia visto através 
dos livros didáticos. Nele objetivamos mapear as 
produções científicas, resumos das teses e dissertações 
publicadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior-CAPES, referente ao ensino de 
geografia utilizando os livros didáticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, geografia, livro didático. 

PRODUCTION OF ABOUT THE GEOGRAPHY OF EDUCATION KNOWLEDGE: A LOOK 
AT THE TEXTBOOKS 

ABSTRACT 
Teaching geography is important for the student to 
become aware of their responsibilities, their social rights 
and duties and be agent of positive change in society is 
put to purposeful way on the problems faced by society. 
This paper presents the results of scientific publications, 
abstracts of theses and dissertations published by the 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior-CAPES, referring to geography teaching through 
textbooks. The results were obtained through the 
analysis. The textbook can be a methodological way the 

student grasp the content studied in a practical way, 
becomes a necessary resource that is often overlooked 
by schools and teachers underestimate students and 
often used inappropriately. Through this survey we 
intend to understand how to approach the different 
geography teaching themes seen through the textbooks. 
We aimed to map the scientific publications, abstracts of 
theses and dissertations published by the Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, 
referring to geography teaching using textbooks.

KEYWORDS: Education, geography textbook. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de geografia é importante para que o aluno se torne consciente de suas 
responsabilidades, seus direitos e deveres sociais e seja agente de mudanças positivas para a 
sociedade se coloque de forma propositiva diante dos problemas enfrentados pela sociedade. 

Este texto apresenta o resultado das produções científicas, resumos das teses e dissertações 
publicadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, referente 
ao ensino de geografia através dos livros didáticos. 

Através deste levantamento pretendemos compreender como se dar a abordagem dos 
diversos temas do ensino da geografia visto através dos livros didáticos. Nele objetivamos mapear 
as produções científicas, resumos das teses e dissertações publicadas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, referente ao ensino de geografia utilizando 
os livros didáticos. 

O ensino da geografia de forma adequada é essencial na educação, e o livro didático pode 
ser uma forma metodológica do aluno apreender o conteúdo estudado de forma prática, se torna 
um recurso preciso e que muitas vezes é negligenciado por escolas e professores que subestimam 
os alunos e muitas vezes o utiliza de forma inadequada. 

Para realização do levantamento utilizamos os descritores das seguintes formas: “ensino de 
geografia”, e ensino de geografia. Para identificação destas publicações realizamos as pesquisas no 
mês de setembro de 2015, iniciando no ano de 2011 a 2015, realizando a análise dos resumos das 
referências encontradas. 

O texto a seguir inicia com algumas reflexões sobre o ensino da geografia, seguidos dos 
procedimentos do levantamento e análise dos resultados. 

2 CAMINHO PERCORRIDO PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO NA CAPES 

Neste levantamento utilizando o descritor (ensino da geografia) localizamos no Banco de 
teses e dissertações da CAPES, 317 (Trezentos e dezessete) referências e utilizando o descritor com 
aspas (“ensino da geografia”) objetivando encontrar referências mais precisas, localizamos 28 (vinte 
e oito) referências, destas identificamos as que se repetiam nas duas formas de escrever os 
descritores, e conseguimos selecionar 11 (onze) produções, que tratavam sobre o ensino da 
geografia, e que foi analisado os conteúdos encontrados nos livros didáticos, os anos verificados 
foram de 2011 a 2015, conforme está   listado a seguir. 
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Tabela 1 – Quadro de teses e dissertações 

Nº REFERÊNCIAS METODOLOGIAS/PROCEDIMENTOS 

1. 

BARBOSA, Eliana Marta. O ensino das temáticas 
físico-naturais na geografia' 01/09/2011 309 f. 
doutorado em geografia (geografia humana) 
Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo, 
Biblioteca Depositária: CAPH-FFLCH. 

Metodologia qualitativa, levantamento e 
revisão bibliográfica, análise do livro 
didático do 6º ano do ensino 
fundamental aprovados pela PNLD 2008, 
entrevista semiestruturada e oficinas. 

2. 

CARVALHO, Naiemer Ribeiro de. Geographia do 
Brazil: A construção da nação nos livros didáticos 
de geografia da primeira república' 01/05/2012 
210 f. mestrado acadêmico em geografia 
Instituição de Ensino: Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, Biblioteca 
Depositária: Biblioteca DO IGC/UFMG. 

Análise do Discurso, relacionado 
diretamente com a intenção de perceber 
a presença ou a ausência da ideologia 
nacional no texto dos livros didáticos de  

Geografia publicados. 

3. 

FERREIRA, Joseane Abilio de Sousa. Os exercícios 
nos livros didáticos de geografia no Brasil: 
mudanças e permanências (1880-1930)' 
01/08/2012 146 f. Mestrado Acadêmico em 
Educação Instituição de Ensino: Universidade 
Federal da Paraíba/João Pessoa, Biblioteca 
Depositária: Biblioteca DA UFPB/Biblioteca 
Setorial do CE/UFPB. 

Levantamento e catalogação dos livros 

didáticos da geografia, e análise destes. 

4. 

FURIN, Adenezile de Fatima Reis. O ensino de 
geografia física no ensino médio: qual seu lugar?' 
01/09/2012 172 f. Mestrado Acadêmico em 
Geografia (geografia humana) instituição de 
ensino: Universidade de São Paulo, Biblioteca 
depositária: caph fflch. 

Levantamento e revisão de artigos e 

pesquisas referente ao conteúdo 

proposto, e identificação destes 

conteúdos no livro didático. 

5. 

GOMES, Karina Fernandes. Análise dos saberes, 
práticas docentes e livros didáticos de geografia do 
2º ano do ensino médio, sobre os conteúdos: 
ecossistemas, biomas e biodiversidade' 
01/06/2012 143 f. Mestrado Acadêmico em 
Geografia. Instituição de Ensino: Universidade de 
Brasília, Biblioteca Depositária: Biblioteca Central - 
Universidade de Brasília. 

Pesquisa Exploratória quantitativa para 

obtenção de dados secundários e 

pesquisa descritiva qualitativa pela 

aplicação de questionários, revisão 

bibliográfica em livros, teses, 

dissertações, trabalhos acadêmicos, 

artigos, periódicos   especializados. 

6. 
JACOMINI, Rosely Aparecida Frojoni. O livro 
didático de geografia nos anos iniciais: análise do 
tema meio ambiente no município de Jardinópolis' 
01/12/2011 123 f. Mestrado Acadêmico em 

Levantamento Bibliográfico sobre o 

tema e a análise do livro didático do 5º 

ano da coleção de Geografia, do Projeto 
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Educação. Instituição de Ensino: Centro 
Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto 
Biblioteca Depositária: Josefina de Souza Lacerda. 

Buriti, da Editora Moderna, do Guia dos 

Livros Didáticos do PNLD, do manual do 

professor da coleção Projeto Buriti e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Geografia e Temas Transversais. 

7. 

SAMPAIO, Joana Jakeline de Alcantara. O conceito 
de território nos livros didáticos de geografia do 
ensino médio do autor Melhem Adas (1970-1990)' 
01/09/2012 124 f. Mestrado Acadêmico em 
Geografia. Instituição de Ensino: Universidade 
Federal da Paraíba/João Pessoa, Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central UFPB. 

Busca dos livros didáticos de Geografia  

do  Ensino  Médio  publicados  pelo  

autor Melhem   Adas   durante   os   anos 

de   1970   e   1990;   leituras   

bibliográficas   para fundamentação 

teórica da análise sobre o conceito de 

território, saber escolar, livro didático,  

entre  outras  que  irão  complementar  

a  análise  teórica;  leitura, seleção  e 

análise  dos  livros  didáticos  de  

Geografia  do  Ensino  Médio  do  autor  

Melhem  Adas, publicados no  recorte  

cultural  estabelecido  para a pesquisa. 

8. 

SANTOS, Rosilda dos. Abordagem do tema bioma 
mata atlântica nos livros didáticos do ensino 
fundamental' 01/05/2011 61 f. Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática. Instituição de Ensino: Universidade 
Regional de Blumenau, Biblioteca Depositária: 
FURB (CAMPUS I) 

Análises de vinte e quatro livros de 

Ciências e 16 de Geografia, de sexto e 

sétimo ano do ensino fundamental, 

presentes no Guia Nacional do Livro 

Didático 2008, 

9. 

SILVA, Fabio Goncalves da. Geotecnologias no 
ensino de geografia: livros didáticos e práticas 
educativas para o ensino médio em Feira de 
Santana, BA.' 01/02/2012 140 f. Mestrado 
Acadêmico em ensino e história de ciências da 
terra. Instituição de Ensino: Universidade Estadual 
de Campinas, Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central. 

Seleção de livros foi feita com base no 

catálogo de livros didáticos aprovados 

pelo Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio (PNLEM); 

foram analisados, dentre outros 

aspectos, os conceitos e a presença de 

atividades que envolvam 

geotecnologias. Aplicação de oficinas e 

análises do livro didático. 

10.  

SILVA, Jeane Medeiros. A bibliografia didática de 
geografia: história e pensamento do ensino 
geográfico no Brasil (1814-1930...)' 01/06/2012 
414 f. Doutorado em Geografia Instituição de 
Ensino: Universidade Federal de Uberlândia, 

Analise discursiva, pesquisa bibliográfica 

em livros didáticos. 
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Biblioteca Depositária: SISBI-Sistema de Biblioteca 
da UFU. 

11.  

ZAGO, Alvaro de Barros. A representação do 
continente africano nos livros didáticos de 
geografia do ensino médio' 01/03/2012 99 f. 
Mestrado Acadêmico em Educação: História, 
política, sociedade. Instituição de Ensino: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Biblioteca Depositária: Biblioteca da PUC/SP. 

Análises do livro didático e da obra 

Análise de conteúdo, de autoria de 

Lawrence Bardin. 

Fonte: Tabela construída pela autora. 

Estas publicações são importantes para analisarmos o quanto se está produzindo sobre o 
ensino da geografia, anos de suas publicações, regionalização da pesquisa, principais temas 
analisado e percebemos o seguinte:  

Das onze referências encontradas e que a metodologia principal foi a análise do livro 
didático, 10 (dez) são dissertações de mestrado e apenas 1 (uma) é uma tese de doutorado. Isso 
quer dizer que a maioria de nossos estudos ainda estão chegando apenas no mestrado, que não 
existe uma continuação desses estudos com temas bem específico do ensino da geografia no 
doutorado. 

Ao analisarmos a regionalização desses estudos percebem que a sua maioria está na região 
Sudeste, conforme mostra gráfico a seguir.  
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Através deste gráfico percebemos que a região que mais publicou foi a região Sudeste, 
ficando em primeiro lugar com 7 (sete) publicações e se olharmos novamente as referências a tese 
de doutorado também foi publicada na Região, os Estados que estudaram sobre o assunto foram 
São Paulo com quatro dissertações e uma tese, Minas Gerais com duas dissertações. No Nordeste 
foram duas publicações do Estado do Paraíba e uma em Brasília, da Região Centro-Oeste, e na 
Região Sul foi uma de Santa Catarina, já a Região Norte é a única que não contempla nenhum estudo 
referente ao assunto em questão. 

Quanto ao ano em que as publicações foram produzidas, encontramos apenas 3 (três) 
publicações no ano de 2011, e 8 (oito) no ano de 2012, nos demais anos não encontramos 
publicações sobre o tema. 

3    ANÁLISES E REFLEXÕES DAS PRODUÇÕES 

No que se refere a produção do conhecimento sobre o ensino de geografia, e a forma que 
os diversos temas são encontrados nos livros didáticos analisados pelos diversos autores, foi 
identificado o seguinte: 

Em Barbosa (2011), O ensino das temáticas físico-naturais na geografia, ela mostrou a 
necessidade de ser trabalho os conteúdos de acordo com os conhecimentos adquiridos, abordando 
conteúdos importantes habilidade antes vistas para ser aplicado em outras modalidades de ensino. 

A produção de Carvalho, (2012). Geographia do Brazil: A construção da nação nos livros 
didáticos de geografia da primeira república. Identificou-se que os livros didáticos, que seguiam o 
currículo oficial, foram instrumentos importante da padronização do ensino, assim poderia abordar 
vários conteúdos do curriculum em diversos lugares do país. Todos tinham acesso ao currículo oficial 
através deles. 

Ferreira, (2012). Os exercícios nos livros didáticos de geografia no Brasil: mudanças e 
permanências (1880-1930). Indica que o livro didático já traz atividades e exercícios bem como 
conteúdo para que o aluno consiga aprender os conteúdos da geografia. 

Furin, (2012). O ensino de geografia física no ensino médio: qual seu lugar? diz que a 
geografia é complexa porque navega em saberes distintos, e ressalta a importância de trabalhar a 
geografia distinguindo-a das demais disciplinas. 

Gomes, (2012). Análise dos saberes, práticas docentes e livros didáticos de geografia do 2º 
ano do ensino médio, sobre os conteúdos: ecossistemas, biomas e biodiversidade. Ela afirma que o 
livro didático é bastante utilizado nas aulas de geografia e que alguns conteúdos não são abordados 
de forma abrangente. 

Jacomini, (2011). O livro didático de geografia nos anos iniciais: análise do tema meio 
ambiente no município de Jardinópolis. Neste texto indica que o livro didático é um importante 
instrumento para a educação básica, considerando os conteúdos propostos, no que se refere às 
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questões ambientais. No livro analisado, o tema em estudo é apresentado em diferentes unidades 
e contextos de ensino. 

Sampaio, (2012). O conceito de território nos livros didáticos de geografia do ensino médio 
do autor Melhem Adas (1970-1990). A autora afirma que nas escolas a Geografia, enquanto 
disciplina escolar, teve um papel fundamental para justificar a ideia do nacionalismo patriótico, tão 
importante para a consolidação do projeto do Estado nacional nesse período. O conceito de 
território foi, assim, bastante utilizado. 

Santos, (2012). Abordagem do tema bioma mata atlântica nos livros didáticos do ensino 
fundamental. A autora diz eu observou que a maioria dos livros não apresentava uma caracterização 
e conceituação adequada do bioma, bem como apresentavam mapas desatualizados. As 
informações gerais sobre o bioma, quando apresentadas, enfatizam a devastação sofrida pelo 
mesmo e geralmente não apontam soluções que levem a preservação ou recuperação das áreas 
deste bioma. Esta é uma das primeiras autoras apresentadas neste levantamento que apresenta 
que o tema estudado não é favorecido nos livros didáticos. Relato apresentado também por Silva, 
(2012). Geotecnologias no ensino de geografia: livros didáticos e práticas educativas para o ensino 
médio em Feira de Santana, BA. Em que cita que a análise dos livros didáticos mostrou que imagens 
e fotografias aéreas estão presentes nos oito livros investigados, contudo estes não exploram todo 
o potencial de análise que as imagens oferecem, sendo consideradas demasiadamente restritas. Em
alguns livros o conteúdo é satisfatórios, e em outros algumas geotecnologias são negligenciadas e
em um livro analisado, inexiste referência às geotecnologias, apesar de constar uma única imagem
de satélite.

Silva, (2012). A bibliografia didática de geografia: história e pensamento do ensino geográfico 
no Brasil (1814-1930...). Nesta obra ela apresentou que a geografia foi negligenciada por muito 
tempo, ficando distante do que foi ensinado, mas que já apresentava metodologias diversas de 
trabalho. 

Zago, (2012). A representação do continente africano nos livros didáticos de geografia do 
ensino médio. Em sua obra o autor apresenta que o livro didático relaciona-o como suporte 
privilegiado dos conteúdos propostos pelos currículos com linguagem específica de comunicação de 
forma discursiva, e suas análises sobre o continente africano nos livros didáticos se fundamentaram 
nos aspectos do conteúdo e sua forma discursiva e iconográfica associadas aos objetivos da 
disciplina para esse nível de ensino. 

Diante dos levantamentos realizado conseguimos identificar que em sua maioria o livro 
didático apresenta-se um recurso didático e possível para abordar temas diversos sobre a geografia 
e ensina-la de forma correta se for utilizado adequadamente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino da geografia de forma adequada é essencial na educação, e o livro didático pode 
ser uma forma metodológica do aluno apreender o conteúdo estudado de forma didática, se torna 
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um recurso preciso e que muitas vezes é negligenciado por escolas e professores que subestimam 
os alunos e muitas vezes o utiliza de forma inadequada, através deste levantamento pretendemos 
compreender a abordagem dos diversos temas do ensino da geografia utilizando os livros didáticos, 
e identificamos que os livros abordam muitos conteúdos, ficando alguns negligenciados e 
dependendo da obra analisada por alguns autores ocorreram situações em que o ensino de 
geografia relacionado a este tema não foi contemplado na obra, em outros o assunto estava 
completo e de fácil entendimento. 

Concluímos enfatizando que a produção do conhecimento acerca da geografia, necessita de 
mais materiais que abordem outro temas relacionados a geografia e não apenas estes 
contemplados neste levantamento, a análise dos conteúdos do livro didático é essencial para que o 
conhecimento seja repassado de forma adequada. E abordar conteúdos de forma correta em sala 
de aula podem transformar o planejamento pedagógico do professor em vantagens para o aluno 
que terá uma aula didática, estas vantagens podem incentivar e ativar a curiosidade do aluno em 
acessar o conteúdo proposto no livro didático como recurso educacional, auxiliando a prática 
pedagógica e complementando o ensino e o aprendizado do aluno. 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. BARBOSA, Eliana Marta. O ensino das temáticas físico-naturais na geografia' 01/09/2011 309 f.
doutorado em geografia (geografia humana) Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo,
Biblioteca Depositária: CAPH-FFLCH.

2. Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior-CAPES. Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/.

3. CARVALHO, Naiemer Ribeiro de. Geographia do Brazil: A construção da nação nos livros
didáticos de geografia da primeira república' 01/05/2012 210 f. mestrado acadêmico em
geografia Instituição de Ensino: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Biblioteca Depositária: Biblioteca DO IGC/UFMG.

4. FERREIRA, Joseane Abilio de Sousa. Os exercícios nos livros didáticos de geografia no Brasil:
mudanças e permanências (1880-1930)' 01/08/2012 146 f. Mestrado Acadêmico em Educação
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa, Biblioteca Depositária:
Biblioteca DA UFPB/Biblioteca Setorial do CE/UFPB.

5. FURIN, Adenezile de Fatima Reis. O ensino de geografia física no ensino médio: qual seu lugar?'
01/09/2012 172 f. Mestrado Acadêmico em Geografia (geografia humana) instituição de ensino:
Universidade de São Paulo, Biblioteca depositária: caph fflch.

6. GOMES, Karina Fernandes. Análise dos saberes, práticas docentes e livros didáticos de geografia
do 2º ano do ensino médio, sobre os conteúdos: ecossistemas, biomas e biodiversidade'
01/06/2012 143 f. Mestrado Acadêmico em Geografia. Instituição de Ensino: Universidade de
Brasília, Biblioteca Depositária: Biblioteca Central - Universidade de Brasília.

7. JACOMINI, Rosely Aparecida Frojoni. O livro didático de geografia nos anos iniciais: análise do
tema meio ambiente no município de Jardinópolis' 01/12/2011 123 f. Mestrado Acadêmico em

3014



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Educação. Instituição de Ensino: Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto Biblioteca 
Depositária: Josefina de Souza Lacerda. 

8. SAMPAIO, Joana Jakeline de Alcantara. O conceito de território nos livros didáticos de geografia
do ensino médio do autor Melhem Adas (1970-1990)' 01/09/2012 124 f. Mestrado Acadêmico
em Geografia. Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa, Biblioteca
Depositária: Biblioteca Central UFPB.

9. SANTOS, Rosilda dos. Abordagem do tema bioma mata atlântica nos livros didáticos do ensino
fundamental' 01/05/2011 61 f. Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática. Instituição de Ensino: Universidade Regional de Blumenau, Biblioteca Depositária:
FURB (CAMPUS I)

10. SILVA, Fabio Goncalves da. Geotecnologias no ensino de geografia: livros didáticos e práticas
educativas para o ensino médio em Feira de Santana, BA.' 01/02/2012 140 f. Mestrado
Acadêmico em ensino e história de ciências da terra. Instituição de Ensino: Universidade
Estadual de Campinas, Biblioteca Depositária: Biblioteca Central.

11. SILVA, Jeane Medeiros. A bibliografia didática de geografia: história e pensamento do ensino
geográfico no Brasil (1814-1930...)' 01/06/2012 414 f. Doutorado em Geografia Instituição de
Ensino: Universidade Federal de Uberlândia, Biblioteca Depositária: SISBI-Sistema de Biblioteca
da UFU.

12. ZAGO, Alvaro de Barros. A representação do continente africano nos livros didáticos de
geografia do ensino médio' 01/03/2012 99 f. Mestrado Acadêmico em Educação: História,
política, sociedade. Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Biblioteca Depositária: Biblioteca da PUC/SP.

3015



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

VÍDEOS: UMA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DA GEOGRAFIA 

I. S. BARBOSA1, A. G. F. RODRIGUES2

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
ilianelila@yahoo.com.br1 – andrea.gabriel@ifrn.edu.br2 

RESUMO 
O ensino da geografia é importante porque através dele 
o aluno pode desenvolver competências, habilidades, e
realizar uma análise crítica da realidade em que vive. Com
o ensino da geografia pretende-se que o aluno se torne
consciente de suas responsabilidades, seus direitos e
deveres sociais e seja agente de mudanças positivas para
a sociedade se coloque de forma propositiva diante dos
problemas enfrentados pela sociedade. Esta pesquisa
objetiva analisar a utilização de vídeos em sala de aula do
ensino médio e se o uso deste recurso auxilia para o

ensino/aprendizagem dos alunos. Os resultados serão 
obtidos utilizando a pesquisa bibliográfica. O uso do 
vídeo tem atualmente grande poder pedagógico, pois 
através dele, utiliza a imagem e apresenta conteúdo com 
presteza e interatividade. Os vídeos podem transformar 
o planejamento pedagógico do professor em vantagens
para as uma aula didática para o aluno, estas vantagens
podem incentivar e ativar o uso do vídeo como recurso
educacional, auxiliando a prática pedagógica e
complementando o ensino e o aprendizado do aluno.

PALAVRAS-CHAVE: Vídeos, ensino, geografia, recurso educacional. 

VIDEOS: A CONTRIBUTION TO THE TEACHING OF GEOGRAPHY 

ABSTRACT 
The teaching of geography is important because through 
it the student can develop skills, abilities, and conduct a 
critical analysis of the reality in which he lives. With the 
teaching of geography is intended that students become 
aware of their responsibilities, their social rights and 
duties and be agent of positive change in society is put to 
purposeful way on the problems faced by society. This 
research aims to analyze the use of videos in high school 
classroom and not use this feature aids for teaching / 

learning of the students. The results will be obtained 
using the literature. The use of video currently has great 
pedagogical power, because through it, uses the image 
and presents content with speed and interactivity. Videos 
can transform the educational planning teacher in 
benefits for a teaching lesson for the student, these 
benefits can encourage and enable the use of video as 
educational resource, supporting the pedagogical 
practice and complement teaching and student learning. 

KEYWORDS: Videos, school, geography, educational resource. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino da geografia é importante porque através dele o aluno pode desenvolver 
competências, habilidades, e realizar uma análise crítica da realidade em que vive. Cavalcanti, (2012, 
p. 78), diz: “O trabalho de formação profissional é o de formar sujeitos pensantes, críticos, ou seja,
cidadãos que desenvolvam competências e habilidades do modo de pensar geográfico[...]” e
conforme cita Castrogiovanni (2014, p.252), “as habilidades podem ser compreendidas como um
conjunto de operações que nos tornem competentes ou não [...]”.

Com o ensino da geografia pretende-se que o aluno se torne consciente de suas 
responsabilidades, seus direitos e deveres sociais e seja agente de mudanças positivas para a 
sociedade se coloque de forma propositiva diante dos problemas enfrentados pela sociedade. 
Segundo Fernandes (2003, p. 19) cita, “[...] as aulas de geografia são para mim aquele momento e 
lugar em que devemos dar o melhor de nós e despertar o que há de melhor nos outros’’. 

Nesta pesquisa nos debruçaremos sobre o tema: a utilização de vídeos em sala de aula: uma 
contribuição ao ensino aprendizagem da geografia, momento em que buscaremos analisar o uso de 
vídeos no ensino de geografia, visamos através deste, identificar a sua contribuição no 
ensino/aprendizagem na geografia e identificar como os professores do ensino médio utilizam 
recurso didático em suas aulas. Considerando os objetivos presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para a Geografia no Ensino Médio-PCNs, nos quais diz: 

A Geografia compõe o currículo do ensino Fundamental e Médio e deve preparar o 
aluno para: localizar, compreender e atuar no mundo complexo, problematizar a 
realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas existentes no espaço 
geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade tendo em vista a sua 
transformação (BRASIL, 2008, p. 43).   

A partir desta pesquisa buscaremos identificar se o recurso didático vídeo auxilia o aluno na 
compreensão do conteúdo estudado e cumpre com o que está previsto no PCNs e nas Orientações 
Curriculares Nacionais-OCNs, que diz:  

Nesse sentido, um dos objetivos da Geografia no ensino médio é a organização de 
conteúdos que permitam ao aluno realizar aprendizagens significativas. Essa é uma 
concepção contida em teorias de aprendizagem que enfatizam a necessidade de 
considerar os conhecimentos prévios do aluno e o meio geográfico no qual ele está 
inserido. (BRASIL, 2006, p. 44).  

Resolvemos estudar este tema porque percebemos a necessidade de trazermos uma aula 
mais dinâmica e que atraia a atenção do aluno, quando se fala de estudar geografia, muitos alunos 
reclamam que pouco a compreendem, Reis e Kaercher, 2014, p. 232, citam que: 
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Devido a esse desejo de não ficar apenas na constatação de que o quadro em que 
atualmente se encontra o ensino de Geografia está repleto de dificuldades e 
contradições, os pesquisadores e futuros professores se propõem a apontar 
caminhos para enfrentar tais problemas. Exemplificando: Falha detectada – os 
alunos não prestam atenção porque a aula é enfadonha, uma vez que o professor 
só usa o quadro e o livro didático. Solução proposta – O professor pode usar filmes 
e músicas para tornar a aula mais interessante. 

Nesta pesquisa buscaremos analisar a utilização de vídeos em sala de aula do ensino médio e se o 
uso deste recurso auxilia para o ensino/aprendizagem dos alunos. 

2 METODOLOGIA 

O ensino da geografia pode ser realizado utilizando várias metodologias, a definição de 
métodos cabe ao professor adaptá-los as aula e identificar quando ela está sendo satisfatória.  

Queremos aqui deixar claro que entendemos a metodologia de ensino de geografia como 
uma construção permanente dos professores, teóricos da geografia e da educação, formada na 
relação entre seleção e abordagem dos conteúdos (conceituais, atitudinais e procedimentais), na 
fundamentação teórica (ciência de referência), nas “técnicas” de ensino propostas no âmbito da 
pedagogia (teoria/prática) e nas práticas de sala de aula. [...]. (REGO; CASTROGIOVANNI e 
KAERCHER, 2011, p. 17). 

Para realização desta pesquisa, analisaremos a metodologia vídeos na contribuição do 
ensino/aprendizagem na geografia, os resultados serão obtidos utilizando a pesquisa bibliográfica. 
Boni e Quaresma, (2005, p. 75), diz que: “Mas o ponto de partida de uma investigação científica 
deve basear-se em um levantamento de dados. Para esse levantamento é necessário, num primeiro 
momento, que se faça uma pesquisa bibliográfica. [...]”. 

Faremos uso da pesquisa bibliográfica, com esta pesquisa poderemos estudar outros autores 
e pesquisadores que trabalharam com este tema e assim aperfeiçoarmos o nosso conhecimento e 
trazermos informações fundamentadas ao nosso leitor ou pesquisador que fará da nossa pesquisa. 
Conforme cita (Gil, 1994). 

Portanto, a pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações, além de 
permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na 
construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo 
proposto. 

A realização desta pesquisa foi desenvolvida em duas fases. Na Primeira fase foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos científicos e sites especializados no tema, que 
conforme cita Gerhardt e Silveira apud Fonseca, (2009, p. 32), 
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A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. 

A segunda fase se constituiu na elaboração da redação, que foi a análise dos dados obtidos 
com a pesquisa bibliográfica. 

3    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O uso do vídeo tem atualmente grande poder pedagógico, pois através dele, utiliza a imagem 
e apresenta conteúdo com presteza e interatividade. Assim, torna-se cada vez mais necessário que 
a escola se adeque e faça uso dos recursos tecnológicos, porque através deles é possível dinamizar 
o processo de aprendizagem. Mais como identificar se este recurso está sendo utilizada de forma
adequada e eficaz na sala de aula?

Através do uso dos vídeos na sala de aula, resolvemos realizar estudo votado a sua utilização 
nas aulas do ensino médio integrado, analisando a sua importância na educação e como este 
contribui para o ensino/aprendizagem da geografia. 

Brasil apud Ribeiro, (2010, p. 52), 

Representa a oportunidade ótima de realização dos princípios do nível médio da 
educação básica, em virtude da experiência pedagógica integradora entre os 
fundamentos científicos e apropriações culturais e o processo produtivo em geral, 
manifesto pela particularidade de sua habilitação técnica. 

Assim analisaremos o ensino de geografia no ensino médio integrado, identificando se o uso de 
vídeos é utilizado nessa modalidade de ensino para aprofundamento do saber geográfico.  

Sousa apud Moran (1995, p.27) afirma que: 

[...]as potencialidades do vídeo fazem crer que este utensílio também tem uma 
interatividade funcional: 
O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí 
a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo 
nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em 
outros tempos e espaços. 
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4 A UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS NA SALA DE AULA 

O que percebemos que ocorre com o ensino da geografia hoje?  Nas escolas atualmente, 
percebemos alunos com pouca interação nos conteúdos, desestimulados e desinteressados, e que 
muitas vezes estudam e não tem adquirido um bom resultado do que é apresentado nas aulas, as 
aulas, nas maiorias das vezes são repetitivas e não estimulam os alunos a produzirem. 

A imagem, entretanto, que se tem da aula para muitos, é a imagem da morte. 
Aquele lugar fúnebre onde toda a vida deixou de existir, onde apenas foram 
paralisados os movimentos em torno dos objetivos imobilizados pela 
desesperança[...]. (FERNANDES 2003, p. 18). 

E isso dificulta a compreensão dos conteúdos dado em sala de aula e faz surgir no professor 
à necessidade de utilização de metodologias educacionais que originem mudança e assim ocasione 
melhor compreensão do conteúdo estudado. Rego; Castrogiovanni e Kaercher, (2011, p. 23), dizem 
que: 

Somente uma parte dos professores de geografia, em geral, em número pouco 
expressivo, transcende práticas que estão enraizadas. Desse modo, as 
permanências se perpetuam, e as mudanças parecem não ser assimiladas pelos 
acadêmicos pouco sintonizados com a escola. 

O que podemos fazer para mudar esta realidade da sala de aula? Que métodos e recursos 
didáticos podemos utilizar para que nossos alunos tenham a escola e o momento da aula como um 
lugar agradável e prazeroso? 

As metodologias utilizadas em sala de aula são empregadas como recursos didáticos que 
visam contribuir com a prática dos professores e resultem em um melhor aproveitamento das 
atividades que serão desenvolvidas e para melhor aprendizagem elas devem fazer com que os 
alunos aprendam assimilando os conteúdos, levantado hipóteses e utilizando novas tecnologias, 
aqui trazemos o uso de vídeos na contribuição do ensino/aprendizagem na geografia. Ferrés (1996, 
p. 6) nos indica que:

[...] a ênfase não deve ser colocada na tecnologia, mas na forma de expressão. O 
áudio visual deve ser compreendido como um diferencial no processamento de 
informações. Somente como uma adequada concepção de vídeo, pela adoção de 
critérios de uso coerentes, poder-se-á aproveitar todo seu potencial educativo. 

A utilização de vídeos como documentários, filmes, depoimentos ou mesmo a produção de 
vídeos que mostrem a realidade do que foi estudado em algum momento da aula, como estudo do 
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meio, pesquisas entre outros, vem sendo uma das atividades estratégicas para ampliar a abordagem 
do conteúdo, e um meio didático para envolver os alunos nas atividades propostas pelo professor.  

Em alguns casos as escolas utilizam os vídeos como forma de se ter a aula sem necessitar de 
um professor, muitas vezes ele é utilizado para que substitua o professor em sala de aula, ele não 
precisar falar nada, ou mesmo para distrair o aluno porque algum professor faltou ou mesmo pela 
impossibilidade daquele professor dar a aula no momento, tais práticas fazem com que algumas 
escolas excluam a sua utilização do meio escolar ou a utilizem de forma errada. E conforme Silva; 
Paixão e Abranches (2005, p. 2-3);  

[...]Também há aqueles professores que não conseguem identificar o recurso 
didático do vídeo e utilizam apenas para passar o tempo e distrair os alunos sem 
que esse vídeo seja trabalhado do ponto de vista educacional. 
Diretores ou gestores tem a visão sobre a utilização do vídeo como recurso didático 
e alegam que muitos professores utilizam-no para simplesmente “distrair” os 
alunos, excluindo assim, o seu papel de professor.  

Daí surge o seguinte questionamento: o uso de vídeos no ensino da geografia contribui para 
um melhor aprendizado e rendimento escolar do aluno quanto ao saber geográfico? 

O uso do vídeo na sala de aula não pode ser um momento de entretenimento, existem 
algumas contradições sobre a eficácia do uso deste recurso na sala de aula e motivos pelo qual não 
auxiliam para o ensino aprendizagem. 

Vídeo-tapa buraco: colocar vídeo quando há um problema inesperado, como a 
ausência do professor. Vídeo-enrolação: exibir um vídeo sem muita ligação com a 
matéria. O aluno percebe que o vídeo é usado como forma de camuflar a aula. 
Vídeo-deslumbramento: o professor que acaba de descobrir o uso do vídeo 
costuma empolgar-se e passa vídeo em todas as aulas, esquecendo outras 
dinâmicas mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e 
empobrece as aulas. Vídeo-perfeição: existem professores que questionam todos 
os vídeos possíveis porque possuem defeitos de informação ou estéticos. [...] 

(MORAN apud CRUZ, 2001, p. 55). 

Ele pode ser um bom aliado do professor quando utilizado de forma adequada, ele pode trazer 
várias formas de linguagem e expressões, o aluno pode apreender aspectos que são 
importantíssimos do que ele está vendo.  

O ensino da geografia deve levar o aluno a análise crítica da realidade e deve ser um ensino 
que traduza qualidade e dê significado ao conceito de conhecimento. E o uso do vídeo possibilita o 
ensino da geografia Cruz (2000, p. 55) “é possível, no entanto, trabalhar com o vídeo de maneira 
criativa e complexa”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de vídeos na educação pode ser uma forma metodológica do aluno apreender o 
conteúdo estudado de forma prática, se torna um recurso preciso e que muitas vezes é 
negligenciado por escolas e professores que subestimam os alunos e muitas vezes o utiliza de forma 
inadequada, através deste projeto pretendemos analisar o uso de vídeos nas salas de aula e se estes 
facilitam o ensino/aprendizagem. 

O uso de vídeo estimula a criatividade dos alunos, através do seu uso o aluno poderá 
desenvolver seu pensamento crítico sobre diversos assuntos. 

Concluímos enfatizando que os vídeos podem transformar o planejamento pedagógico do 
professor em vantagens para as uma aula didática para o aluno, estas vantagens podem incentivar 
e ativar o uso do vídeo como recurso educacional, auxiliando a prática pedagógica e 
complementando o ensino e o aprendizado do aluno. 
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RESUMO 

Devido à necessidade dos avicultores em acelerarem 
a produção de aves para o abate, foram criadas as 
“chocadeiras” como soluções alternativas para 
otimizar a produção de aves em um menor espaço de 
tempo. Esta forma de incubação artificial consiste na 
construção de um sistema que simula condições de 
ambiente e temperatura regulados, substituindo o 

processo natural de incubação feito pela ave. Desta 
forma a proposta a ser desenvolvida por este projeto 
visa: Elaborar uma chocadeira automatizada com o 
mínimo de custo, capaz de incubar até 100 ovos de 
galinha (a cada 21 dias), suprindo as necessidades do 

pequeno produtor rural.

PALAVRAS-CHAVE: temperatura, chocadeira, automatizada, incubação, galinha. 

SSE TECHNOLOGY FOR POULTRY IN SANTA CRUZ / RN - AVITEC 

ABSTRACT 

Due to the need of accelerating the production of 
poultry for slaughter, the "incubators" was created as 
an alternative solution to optimize the production of 
poultry in a small period of time. This form of artificial 
incubation is to construct a system that simulates 
environmental conditions and regulated 

temperature, which replaces the natural hatching 
process made by the bird. Thus the proposal to be 
developed by this project aims to: Develop an 
automated brooder with minimum cost and be able 
to incubate up to 100 chicken eggs (every 21 days), 
supplying the needs of the small farmer.

KEY-WORDS: temperature, incubator , automated , incubation , chicken . 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a avicultura tem sido um dos setores que mais cresceram no país, em 

2011 a produção brasileira de carne de frango passou a ser de 13,058 milhões de toneladas, 

segundo dados da UBABEF (União Brasileira De Avicultura). Desta forma o Brasil tem passado de 

um país que na sua maioria é consumidor de carne bovina, para consumidor da carne de frango. A 

qualidade, a imagem saudável associada a esta carne, e os preços acessíveis impulsionaram a 

conquista dessa posição. (HYLINEDOBRASIL, 2013).  

Devido a tal crescimento deste setor, os pequenos produtores rurais passaram a ter 

necessidade de produzir aves em maior escala e em um menor período de tempo, tendo que 

recorrer a um processo de incubação artificial, que diminui o ciclo reprodutivo, as “chocadeiras”, 

que na maioria dos casos são de um custo elevado e inacessível ao pequeno produtor. Pensando 

em auxilia-lo na fase de reprodução de aves, reduzindo os custos para o produtor, será 

desenvolvida uma chocadeira automatizada e de baixo custo, capaz de desempenhar um 

importante papel para a avicultura, obedecendo a todos os padrões necessários para atingir um 

maior rendimento na eclosão dos ovos. (GUIADACHOCADEIRA, 2011)  

Além do seu custo reduzido, e da facilidade de construção, será utilizada uma tecnologia 

disposta a atender todos os pré-requisitos necessários para um maior rendimento na produção 

das aves. 

A cadeia produtiva do frango, em Santa Cruz e região, submete-se alógica predominante 

das grandes empresas agropecuárias, concorrendo para uma maior concentração de renda e para 

desarticulação do produtor independente. Para garantir o monopólio do sistema de produção 

intensivo do frango, as empresas agroindustriais como a GUARAVES e AVIPEL financiam todas as 

técnicas (insumos) dentro das propriedades de terceiros para consolidar um circuito de produção 

fechado e centralizado na comercialização do frango na região do Trairí.  

Considerando o contexto supracitado o projeto de Extensão Tecnologia Social e Economia 

solidária para Avicultura em Santa Cruz – AVITEC, coordenado pelo Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte – IFRN Campus Santa Cruz, teve como objetivo introduzir e sustentar conceitos de 

Metodologias Participativas (MP), Tecnologia Social (TS) e Economia Solidária (ES) para fortalecer 

práticas cooperativistas e solidárias dentro do sistema de produção independente do frango nas 

comunidades assistidade pelo projeto. As ações extensionistas do AVITEC teve como finalidade 

intervir positivamente para a consolidação de práticas de autogestão, economia solidária e 

(re)adequação sociotécnica da produção independente nessas comunidades produtoras de frango 

visando contribuir para o fortalecimento dos pequenos empreendimentos através da reafirmação 

de metodologias participativas, desenvolvimento de conhecimentos científicos e aplicação de 

tecnologias sociais como a chocadeira automatizada de baixo custo, direcionado às cadeias 

produtivas do frango. 

3025



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Uma incubadora utiliza de todas as precauções necessárias para o desenvolvimento de 

embriões nos ovos, sendo assim, um sistema de controle para as condições do ambiente, como 

umidade, temperatura e postura dos ovos. Substituindo o processo de incubação natural, 

realizado pela própria ave. No mercado das incubadoras, existe uma grande gama destes 

equipamentos. A maioria das incubadoras existentes tem como base de controle, um termostato 

digital, mais comumente o TLJ29U, um controlador de temperatura com temporizador cíclico que 

possui saída para acionamento de motores, com tempos configuráveis. Sendo facilmente 

encontrado em sites de comércio livre. 

Figura 1: Evolução da população em diversas regiões do RN. 

Existem também alternativas de incubadoras que utilizam de tecnologias diferentes para sua 

automação, a exemplo da incubadora 1.0, um projeto baseado no desenvolvimento de um circuito 

eletroeletrônico de automação utilizando o microcontrolador PIC12F675 (um controlador de 

interface periférica de 8 pinos, dos quais 6 podem ser utilizados para I/O). Ele é um MCU 

(Microcontrolador) de 8 bits e possui 1 conversor A/D de 4 canais que pode ser ligado a um cristal 

externo de até 20Mhz, e também possui um oscilador interno de 4Mhz. O circuito de automação 

possui duas saídas com a tensão da rede de energia (127 V), uma para o elemento de 

aquecimento e outra para ligar o motor que fará o volteio (rolagem) dos ovos. O elemento de 

aquecimento é formado por uma resistência de níquel-cromo e um pequeno ventilador. O 

controle da umidade é realizado apenas por uma bandeja rasa com água formando uma  lâmina 

de aproximadamente 2 cm. O motor para realizar o volteio dos ovos tem uma caixa de redução e é 

alimentado diretamente com 127 V. Abaixo temos o PCB (Printed Circuit Border) da placa do 

circuito eletroeletrônico. 
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 Figura 2: Placa do circuito da incubadora 2.0. 

Independentemente das tecnologias utilizadas na automação das incubadoras, todas devem 

seguir a quatro requisitos básicos, para atingirem um alto índice de eclodibilidade, são eles: 

temperatura (em torno 37,5 ºC), umidade relativa (60% a 65%), ventilação e do processo de 

viragem. Nos tópicos a seguir, daremos ênfase a estes quatro requisitos citados anteriormente. 

2.1 Temperatura e Umidade 

A temperatura é o parâmetro mais importante, sob o ponto de vista do desenvolvimento do 

embrião, pois determina a velocidade de seu metabolismo e consequentemente de seu grau de 

desenvolvimento. Qualquer alteração na temperatura pode provocar deficiências na formação 

embrionária (baixo metabolismo) ou acarretar problemas de manejo no incubatório (CALIL, 2007).  

Para GUSTIN (2003), variações de ±1 °C provocam grande impacto nos resultados, dilatando 

o período de nascimento, ocasionando retardo no desenvolvimento embrionário e diminuição do

ritmo de batimento cardíaco, com atraso de nascimento, má formação e umbigo não cicatrizado.

Outro parâmetro que também deve ser levado em consideração é a umidade. Segundo 

Decuypere et al., (2003), a umidade relativa é um parâmetro que pode variar mais que a 

temperatura, sem que ocorram danos na eclosão, porém deve ser mantida numa faixa 

determinada (em torno de 60 a 65%), para que se tenham melhores resultados. Durante o período 

de incubação, o ovo perde 12 a 13% do seu peso, devido à perda de umidade através dos poros da 

casca, sendo que, à medida que ocorre a desidratação do ovo, aumenta a entrada de oxigênio, 

necessário para o metabolismo do embrião, com consequente eliminação de dióxido de carbono. 
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Quando ocorre pequena perda de água na incubação limita-se a disponibilidade de oxigênio do 

embrião, resultando em crescimento embrionário lento, com períodos de incubação estendidos e 

pintos com maior teor de água e maior peso residual de saco vitelino. Devido a estes fatores, os 

pintos também terão o crescimento retardado no período pós-eclosão, pois a absorção lenta do 

saco vitelino retarda o crescimento. Durante o desenvolvimento, o embrião utiliza oxigênio no seu 

metabolismo e libera dióxido de carbono, tornando-o dependente da qualidade do ar que está a 

sua volta (DECUYPERE et al., 2003). Desta forma é imprescindível que haja além de um controle de 

umidade no interior da incubadora, também haja um bom sistema de ventilação. 

2.2 Processo de Viragem 

Ovos devem ser virados durante o processo de incubação. Isto deve ser feito para prevenir a 

aderência do embrião à membrana da casca do ovo, principalmente durante a primeira semana da 

incubação (0 – 7) dias. A viragem também auxilia no desenvolvimento das membranas 

embrionárias do embrião. De acordo com CALIL (2007), nos momentos iniciais de incubação o 

processo de viragem auxilia na difusão de gases (CO2 e O2) e alterações de pH, o que contribui 

para liquefação do albúmen, facilitando as reações químicas do embrião neste período, em que a 

disponibilidade circulatória é insuficiente para correta distribuição de nutrientes. À medida que o 

embrião se desenvolve e aumenta sua capacidade de produzir calor, a viragem constante ajuda na 

circulação do ar e auxilia na redução da temperatura. Segundo DEEMING (1989), citado por 

Decuypere et al., (2003), a ausência de viragem provoca o retardamento da formação de fluido do 

alantóide e do âmnio, bem como a utilização do albúmen,  o que resulta na aderência do embrião 

e da gema na membrana interna da casca e estas adesões provocam aumento da incidência de 

mau posicionamento. Portanto é de suma importância realizar o rolamento em intervalos de 

tempo. As incubadoras normalmente realizam o processo de viragem 3 vezes por dia, uma 

viragem a cada 8 horas, com um ângulo de 45º em relação ao eixo horizontal. 

3 METODOLOGIA 

A incubadora foi desenvolvida por meio de protótipos, melhorando as métricas até atingir 

os requisitos compatíveis com as chocadeiras profissionais, sendo a principal métrica o índice de 

eclosão dos ovos. A metodologia foi dividida nas seguintes etapas. 

• Etapa 1: Desenvolvimento da caixa incubadora, com grade para rolagem dos ovos.

3028



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

• Etapa 2: Instalação do circuito para o termostato digital

3.1 Caixa Incubatória 

Para a construção da caixa de incubação dos ovos, foram utilizados materiais de fácil 

acesso como isopor, corredor de gaveta, ripas e bocais para lâmpadas. O aquecimento da 

incubadora é realizado por meio de duas lâmpadas incandescentes de 25 watts de potência. Para 

o controle de ventilação e umidade foi usado, respectivamente, uma ventoinha, que será acionada

no instante em que a temperatura for considerada alta em relação à faixa exigida, e um recipiente

com água, colocado sobre o fundo da caixa de incubação para aumentar a umidade do ar. A

ventoinha , possui dimensões de 40 x 40 x 10mm e é acoplada a tampa da incubadora, e

alimentada através de uma fonte de celular de 12 V Por fim, para realização da rolagem da grade

dos ovos, foi utilizado um motor de micro-ondas.

3.2 Circuito Eletrônico 

Para realização do controle de temperatura da incubadora foi utilizado o termostato digital 

coel tl29u (Controlador de temperatura com temporizador cíclico). Além de controlar a 

temperatura da incubadora, o TLJ29U controla o motor que faz a viragem dos ovos com tempos 

configuráveis. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os primeiros resultados foram satisfatórios tendo como taxa de eclodibilidade 70%. Para 

as próximas incubações serão feitos melhoramentos visando adequar ainda mais as condições de 

ambiente para o desenvolvimento dos embriões. Através da instalação de um higrômetro 

(medidor de umidade relativa) teremos um melhor controle de umidade no interior da 

incubadora.  

A tecnologia da Chocadeira Automatizada tem como objetivo desenvolver uma 

readequação técnica dos pequenos produtores. No entanto as informações levantadas indicam 

que, mesmo sendo a integração um projeto que retira do pequeno produtor uma participação 

mais efetiva nos lucros gerados e nas decisões, ainda é reconhecido pelos produtores como o mais 

viável para a produção de aves em Santa Cruz/RN. A melhoria técnica do processo produtivo do 

pequeno produtor é fundamental, isto porque, falta de informações ligadas principalmente ao 

processo de processo de produção e comercialização, induz ao pequeno produtor a seguir o 
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modelo mais “seguro”, e acaba optando pelos contratos – neste caso, a integração – para garantir 

frente a variáveis, o seu sustento, sendo esse o grande trunfo das empresas que monopolizam a 

atividade avicultora.  Utilizam-se da articulação com os circuitos superiores de economia regional, 

para barganhar a compra da produção e reduzir o valor de compra em até 50%, amarrando o 

produtor integrado a um sistema rígido e injusto de comercialização.  

5 CONCLUSÃO 

A elaboração desta chocadeira de baixo custo contribui de forma significativa para 

agricultura familiar, suprindo as necessidades dos pequenos avicultores, e substituindo as 

chocadeiras tradicionais, com preços altos e muitas vezes inacessíveis para o pequeno produtor 

rural. A tecnologia proposta de chocadeiras de baixo custo é viável, e será útil para que os 

produtores possam complementar sua renda, aumentando o padrão econômico da agricultura 

familiar, melhorando a qualidade e aumentando a produção. Os alunos do IFRN Santa Cruz 

auxiliarão os produtores a adquirirem os materiais necessários para a construção, bem como na 

montagem do circuito eletro-eletrônico, que exige um conhecimento técnico. Desta forma os 

alunos poderão adquirir prática no processo de montagem e fabricação de produtos eletro-

eletrônicos e os avicultores ganharão em adquirir uma chocadeira automatizada com um custo 

muito inferior a praticada no mercado. 

A chocadeira automatizada de baixo custo será incluída no sistema semi-intensivo 

desenvolvido pelo módulo familiar de criação, que apresenta uma alternativa viável para o 

pequeno produtor independente. Composto por 300 aves, sendo 150 fêmeas e 1500 machos, o 

sistema semi-intensivo necessita de uma área de 650,40 m2  dos quais 50,40 correspondem  à 

parte coberta (com 2 aviários de 25,2 m2 ) e o restante é livre para caminhamento de pastejo (2 

telados de 300 m2). Ester módulo proporciona uma renda líquida de mensal de  me torno de 1,5 

salário mínimos por família, sendo produzido por mão-de-obra familiar após estabilização de 150 

aves em postura/mês que dará aos seis meses do início da criação e um abate de 300 aves/ano, 

sendo semestralmente, um lote de 150 aves para corte e um lote de 150 para descarte das aves 

de postura de 18º mês de criação. 

 Observando a contra proposta, ao sistema de integração, tem-se à produção 

independente e apresenta-se para o pequeno produtor a opção mais lucrativa e democrática, e 

associada à readequação sociotécnica e posse de informações como aprimoramento de práticas 

associativas e solidárias, planejamento participativo, acompanhamento e (re)adequação 

sociotécnica (chocadeira automatizada), acesso do crédito e novos métodos de comercialização, o 

produtor encontra os meios necessários para escapar da imposição das atividades produtivas 

dominante na região, pautadas em estratégias de gestão democrática e economia solidária. 
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RESUMO 

O meio ambiente é a materialidade do espaço 
geográfico, produto da dinâmica da natureza e da 
sociedade. As feiras livres são meios ambientes com 
dimensão econômica, política e cultural. Entre as 
feiras existentes na região do Potengi, Rio Grande do 
Norte, destaca-se a feira do município de São Paulo do 
Potengi. Este projeto de pesquisa objetiva produzir um 

diagnóstico ambiental da feira livre de São Paulo do 
Potengi, a partir da percepção ambiental dos feirantes 
e dos consumidores. Para tal fim, faremos uma 
atividade de campo com observações e registros 
fotográficos e entrevistas. Os resultados devem 
mostrar “o que temos”, “o que queremos” e “o que 
fazer” para a feira livre de São Paulo do Potengi. 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico ambiental; feira livre; São Paulo do Potengi 

ENVIROMENTAL DIAGNOSTIC OF THE STREET MARKET OF SÃO PAULO DO 

POTENGI 

ABSTRACT 

The environment is the materiality of the geographical 
space, a product of the dynamics of nature and 
society. The street markets are environments with 
economic dimension, political and cultural. Among the 
existing trade in the Potengi region, Rio Grande do 
Norte, there is a street market in the city of São Paulo 
do Potengi. This research project aims to produce an 

environmental diagnostic of the street market of São 
Paulo do Potengi, from the environmental perception 
of the fairground. To this end, we will have a field of 
activity with observations and photographic records 
and interviews. The results should show "what we 
have", "what we want" and "what to do" for the street 
market of São Paulo do Potengi. 

KEY-WORDS: environmental assessment; street market; São Paulo do Potengi. 
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1 INTRODUÇÃO 

As feiras livres são negligenciadas pelo Estado, em especial a instância municipal, que tem o 
dever de organizá-las. Essa negligência é causa de inúmeros problemas ambientais e sanitários das 
feiras livres. Tais problemas são focados e enaltecidos pela mídia que transmite a mensagem e a 
imagem que as feiras livres são insalubres, inseguras e desconfortáveis. Neste contexto, este projeto 
de pesquisa tem como objetivo produzir um diagnóstico ambiental da feira livre do município de 
São Paulo do Potengi, elencando seus principais problemas ambientais, a partir da percepção 
ambiental dos feirantes e consumidores. O diagnóstico possibilitará futuras ações de educação 
ambiental e de implantação de projeto ambientais para a feira. 

Este projeto de pesquisa contribuirá para subsidiar futuras políticas públicas que envolva a 
feira livre do município de Santa Maria. Também servirá para aprofundar o conhecimento dos 
discentes participantes em relação às disciplinas de Geografia I e Geografia II do Curso Técnico de 
Nível Médio em Meio Ambiente. Pois, os discentes participantes associarão a teoria vista em sala 
de aula com a prática profissional, como também, associarão o ensino à pesquisa e extensão. Esse 
projeto trará mais um subsídio ao debate acerca da percepção ambiental e das feiras livres. Por fim, 
ajudará para que se dê continuidade ao projeto de estudar todas as feiras livres da região do 
Potengi. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O meio ambiente não é formado apenas por estrutura geológica, relevo, clima, vegetação e 
hidrografia como a ideologia hegemônica nos faz pensar. O meio ambiente também engloba as 
áreas agrícolas, industriais, comerciais e residenciais, ou seja, toda a materialidade produzida pela 
natureza e pela sociedade (SANTOS, 1996; SOUZA, 2013). 

A feira livre de São Paulo do Potengi é um exemplo de um meio ambiente, neste caso um 
meio ambiente construído, um meio ambiente urbano. 

A percepção ambiental é um importante subsídio para a interpretação e compreensão 
ambiental dos espaços geográficos, dos territórios, dos lugares e das paisagens das cidades, entre 
eles as feiras livres. A percepção ambiental abarca a dimensão da psicosfera, que é a esfera da 
psicologia social, e também uma das três dimensões do meio ambiente, ao lado da biosfera e da 
tecnosfera (TUAN, 1980; GUIMARÃES, 2006). 

A percepção ambiental dos feirantes e dos consumidores da feira livre de São Paulo do 
Potengi é de suma importância para o diagnóstico e para a prospecção ambiental da feira. 

As feiras livres são objetos geográficos com ações econômicas, políticas e culturais. Elas se 
constituem enquanto um meio ambiente, uma infraestrutura usada e apropriada por firmas, 
instituições e pessoas. As feiras são formas espaciais com estruturas, processos e funções 
econômicas, políticas e culturais que compõem seus conteúdos sociais. Por fim, esses meios 
ambientes são lugares de circulação de pessoas, mercadorias e informações (DANTAS, 2007; 
SANTOS, 2012). 
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A feira livre de São Paulo do Potengi é um importante meio ambiente para a dinâmica 
econômica, política e cultural do município e região.  

A região do Potengi é formada por 10 municípios, além de São Paulo do Potengi: Ielmo 
Marinho, Santa Maria, Riachuelo, São Pedro, Bom, Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, 
Barcelona, Ruy Barbosa e São Tomé (Figura 01). 

Figura 01 – Região do Potengi – Rio Grande do Norte. 
Imagem: Wikipédia. 

Edição: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz. 

Na região do Potengi, destaca-se a feira livre do município de São Paulo do Potengi. Esse 
município tem, segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, 15843 habitantes, com uma área de 
240,425 Km² e densidade demográfica de 65,90 hab./Km², constituindo-se como o polo da região 
do Potengi (IBGE, 2010). 

3 METODOLOGIA 

Elaboraremos o diagnóstico ambiental da feira livre de São Paulo do Potengi a partir de três 
metas. 

A primeira meta se consistirá no planejamento para a atividade de campo e estará dividida 
em três atividades. A primeira atividade será a leitura da bibliografia básica. A segunda atividade, a 
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definição dos elementos que serão fotografados. E a terceira, a construção dos roteiros para as 
entrevistas. 

A segunda meta se constituirá na execução da atividade de campo para coleta de dados e 
informações sobre a feira livre do município e estará dividida em duas atividades. A primeira 
atividade será a observação e o registro fotográfico. A segunda, as entrevistas semiestruturadas 
para avaliar a percepção ambiental dos feirantes e dos consumidores, sobre "o que temos" na, "o 
que queremos" na, e "o que fazer" para a feira livre de São Paulo do Potengi. 

A terceira meta se valerá da análise e discussão dos dados e informações coletados na 
atividade de campo. Com isto, produziremos um relatório, que contará com o diagnóstico ambiental 
propriamente dito. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Mostraremos os primeiros resultados parciais do projeto de pesquisa. Além, de algumas 
leituras teóricas, fizemos atividades de campo com uma observação sistemática, seguida do registro 
fotográfico. 

A feira livre de São Paulo do Potengi foi idealizada por Bento Urbano de Araújo, um dos 
criadores do município, no início do século XX, entre 1909 e 1912. É uma importante feira para a 
região do Potengi, porém, não tem a grandiosidade de outras feiras livres do Agreste nordestino, 
tais como as feiras livres de Feira de Santana, Arapiraca, Caruaru e Campina Grande. 

Desde sua criação até o ano de 2013 a feira foi realizada aos sábados. Porém entre agosto de 
2013 e janeiro de 2014, ocorreu um teste de mudança da feira livre do domingo para o sábado. 
Após o teste e com a aprovação da Câmara Municipal, o dia de feira foi modificado para os sábados. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE-
RN) constatou a existência de 86 feirantes na feira livre de São Paulo do Potengi. Sendo que 2 deles 
são formalizados, 53 residem no próprio município e os demais nos outros municípios da região 
(SEBRAE-RN, 2014). A partir de nossa atividade de campo, observamos que há um número muito 
maior de feirantes em São Paulo do Potengi. Além disso, não há uma explicação da metodologia 
utilizada pelo Sebrae-RN para a contagem do número de feirantes. 

A feira livre de São Paulo do Potengi abrange 3 ruas da cidade: a Bento Urbano, a Otávio 
Lamartine e a Coronel Freire (Figura 02). Na rua Bento Urbano na direção oeste-leste há: a venda 
de roupas, até o cruzamento com a Otávio Lamartine; e a venda de carnes, aves e peixes até a altura 
do mercado público. Na rua Otávio Lamartine, na direção sul-norte há: a venda de cereais e grãos 
em geral, até o cruzamento com a Bento Urbano; e a venda de frutas, legumes e verduras no 
restante da rua, daí ser popularmente conhecida como “rua da feira da fruta”. Na rua Coronel Freire, 
na direção sul-norte há: a venda de acessórios em geral e utensílios domésticos, nesta rua a feira é 
menos dinâmica.  
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Figura 02 – Ruas da feira livre de São Paulo do Potengi. 

Imagem: Google Earth. 
Edição: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz. 

 

A Rua Bento Urbano é a principal da cidade de São Paulo do Potengi, assim como também 

de sua feira livre que ocorre uma vez por semana, mas especificamente nos sábados. 

Nessa rua específica observa-se, no sentido oeste-leste, uma divisão entre três tipos de 

produtos são eles, os de cunho artesanal, objetos de uso pessoal (roupas, calçados, adornos e etc.), 

e já quase no seu fim as carnes e peixes. 

Na parte onde estão presentes os produtos artesanais e os objetos de uso pessoal é possível 

se observar a presença de resíduos sólidos e em alguns pontos (como bancas de DVDS), sons que 

podem causar desconforto aos consumidores, assim como também aos demais feirantes. É 

importante salientar que bancas de madeira e sem a proteção de tendas é uma tendência 

encontrada ao longo de toda a feira, assim como, a falta de recursos básicos essenciais ao bem estar 

do consumidor, como por exemplo, banheiros e pontos com água para consumo. 

É na parte onde se vendem as carnes que se encontram mais pontos negativos, sendo um 

dos mais gritantes a falta de higienização adequada dos feirantes e dos utensílios ( facas, isopores e 

etc), utilizados por eles, que por consequência causa a proliferação de insetos ( que muitas vezes 

ficam sobre os alimentos.),e animais vagabundos ( gatos, cachorros.), que se fixam nesse ponto da 
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feira atraídos pelo cheiro das mercadorias, outro fator que influência essa proliferação é o descarte 

inadequado de restos alimentícios e resíduos líquidos. 

A rua Otávio Lamartine, faz parte das ruas que compõem a feira livre de São Paulo do 

Potengi, ela é dividida em dois setores no sentido norte-sul: um abriga as frutas, legumes e verduras 

vendidas na feira; o outro é responsável pelos grãos, como feijões, farinha e outros produtos.  

Ao falar de modo geral sobre essa parte da feira é possível perceber que há grandes 

irregularidades já que presenciamos animais circulando, além de insetos (moscas) e sujeira na roupa 

dos feirantes. Isso se deve a quantidade de alimentos que são jogados, ao sobrar, ou expostos ao 

chão. 

Apresenta também alguns aspectos que podem ser melhorados. Nesta rua foi possível 

perceber que os consumidores têm contato com os alimentos, já que ficam expostos em sacos no 

chão ou até mesmo em cima das bancas de madeira, que não são adequadas. Não há um lugar fixo 

para a higienização dos feirantes, nem cestas onde possam ser depositadas os possíveis lixos 

gerados pela venda dos produtos, o que pode gerar algumas doenças, já que eles não fazem a 

higiene das mãos e tem contato com o dinheiro, que é uma grande fonte de bactérias. 

Outra rua que também compõe a feira livre de São Paulo do Potengi é a Rua Coronel Freire 

no sentido Norte, seguindo da rua principal. E na mesma ficam abrigados as ervas e os produtos de 

couro, é o local onde menos se ver movimento, já que a grande maioria dos produtos 

comercializados pode ser encontrados em outros locais, como supermercados. E outros produtos, 

como o couro e seus derivados, não são tão comuns de serem consumidos, pois são mais utilizados 

em animais, como vacas, cavalos, e são mais utilizados em tempos de vaquejadas ou feiras de 

caprinos das cidades vizinhas. 

Tendo em vista os aspectos observados nas outras ruas, podemos citar que essa rua também 

apresenta bancas de madeiras agrupadas de acordo com o seu tipo de produto, ausência de tendas, 

resíduos sólidos e líquidos no chão, como também ausência de pontos de água potável, dentre 

outros. 

5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa não está concluída. Apresenta apenas os resultados parciais, a partir da 
atividade de observação sistemática e registro fotográfico. Falta fazermos as entrevistas com 
feirantes e consumidores para avaliar a percepção ambiental deles sobre “o que temos”, “o que 
queremos” e “o que fazer” na e para a feira livre de São Paulo do Potengi. 

O projeto de pesquisa trará como resultado um relatório com o diagnóstico ambiental da 
feira livre de São Paulo do Potengi, a partir da percepção ambiental dos feirantes e dos 
consumidores. Entregaremos uma cópia impressa desse documento ao representante do órgão 
municipal responsável pela administração e organização da feira livre. Como também faremos a 
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entrega de um exemplar do relatório para a biblioteca do IFRN-SPP. Tornaremos público os 
resultados por intermédio dos meios de comunicação como blogs e páginas de rede sociais do 
município de São Paulo do Potengi e do IFRN. Também apresentaremos os resultados em eventos 
e publicaremos resumos e artigos científicos em anais de eventos nacionais, regionais e locais e em 
periódicos qualificados. 
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RESUMO 

O presente artigo destaca as impressões 

iniciais do projeto de pesquisa intitulado “A 

Construção Material e Simbólica do Campus Parelhas 

do IFRN”. Na nossa passagem terrena nem sempre 

temos a oportunidade de presenciarmos a construção 

material de uma escola federal e seu impacto em 

uma região. Todavia, neste início de século XXI os 

moradores de Parelhas – RN presenciam tal fato 

histórico. Os ideais, os clamores, as perspectivas, os 

avanços, os recuos, os discursos, os sentimentos, as 

construções imagéticas, os documentos, os 

personagens históricos, os debates, enfim, as 

disputas e marcos que se inserem neste momento 

são únicos e compreendemos que devem ser 

captados, catalogados, arquivados e apresentados 

para a posteridade por meio da atuação neste 

instante singular da história local. 

PALAVRAS-CHAVE: História, Parelhas, IFRN. 

BUILDING MATERIAL AND SYMBOLIC CAMPUS PARELHAS IFRN 

ABSTRACT 

This article highlights the initial impressions 
of the research project entitled "Construction 
Material and Symbolic Campus Parelhas IFRN". In our 
earthly passage do not always have the opportunity 
to witness building material from a federal school and 
its impact on a region. However, at the beginning of 
XXI century the residents of Parelhas - RN witness 
such a historical fact. The ideals, the cries, prospects, 

advances, retreats, the speeches, the feelings, the 
image constructions, documents, historical 
characters, debates, finally, disputes and milestones 
that fall at this time are unique and understand that 
must be captured, cataloged, archived and reported 
for posterity by acting in this singular moment in local 
history.

KEY-WORDS: History, Parelhas, IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Partindo da concepção que construímos e vivemos a história no cotidiano, o presente 

artigo aborda as impressões iniciais do projeto de pesquisa que se debruça sobre a implantação do 

campus avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

IFRN, na cidade de Parelhas - RN, não apenas em seu sentido material, mas principalmente, em 

seu sentido simbólico.  

Construções e eventos nos marcam desde o início da humanidade e por longa tradição 

fizeram, ao lado da perpetuação de nomes de reis, datas e batalhas, a “descrição” do passado. 

Todavia, com as novas abordagens do século XX, compreendemos uma infinita abertura em 

termos das noções de documento e pesquisa em história. Neste sentido, um enfoque para além 

das fontes oficiais e tradicionais, com a percepção acerca da construção de uma obra é relevante e 

ao lançar luzes sobre o tempo presente, em um momento único em que estão se apresentando os 

diferentes caminhos da construção de um centro educacional, torna-se importante porta de 

entrada para a compreensão da história local. 

Sendo assim, para além das fontes oficiais (atas, projetos, relatórios, etc.), uma atuação 

neste momento singular de implantação do campus avançado permite que imagens, depoimentos, 

sentimentos sejam captados e arquivados para que tais visões sejam preservadas para a 

posteridade. Desta forma, lança-se luz sobre as impressões, mergulhando um pouco no sensível 

dos sujeitos, que desta forma poderão legar, mais que um prédio, instantes históricos que 

infelizmente a nossa memória coletiva mais das vezes relega a um segundo plano, quando não ao 

esquecimento.  

É com esta perspectiva, a partir dos métodos da história oral e história cultural que 

abordaremos o tempo presente para legarmos à posteridade um momento único de chegada da 

primeira instituição de ensino federal na “cidade sorriso” - Parelhas - no Seridó potiguar. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Observar uma escola ser edificada em uma localidade e questionar a forma como a mesma 

foi "pensada”, “gestada” e “construída” no tempo e no espaço é algo importante que muitas vezes 

não temos a oportunidade de presenciar. Entretanto, neste momento de inicio do século XXI, na 

cidade de Parelhas – RN enxergamos esta ocasião.  

Presenciando este momento singular lançamos nossa atenção sobre este período e nos 

questionamos, assim, como Bertolt Brecht no poema “Perguntas de um trabalhador que lê”: 
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Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? (...) 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas (BRECHT) 

De certo modo, Bertolt Brecht ao lançar estas perguntas nos faz refletir sobre o nosso 

papel no tempo presente, onde, não temos como responder suas perguntas, mas podemos atuar 

neste instante particular para não deixar que a memória dos atuais sujeitos históricos também se 

perca para as gerações vindouras que lançarão seu olhar para compreender o momento em que o 

equipamento público ora analisado, o edifício do IFRN Parelhas, foi erguido e o campus 

implantado.  

Nesta árdua tarefa não caminhamos apenas no sentido de reprodução de documentos 

oficiais, planilhas ou documentos que a historiografia tradicional positivista ungia como os 

“portadores da verdade”.  

Neste modelo, a verdade seria assegurada pelas leis dos “grandes números”, pela 

criação de séries temáticas, de bancos de dados e por critérios objetivos de seleção 

de amostras, devidamente acompanhadas de testes de validação de séries 

estatísticas. (SAMARA; TUPY, 2010, p. 128). 

Diante desta provocação inicial lançamos mão dos métodos da nova História Cultural para 

termos uma inserção diferente no cotidiano desta ação do tempo presente. Tal investidura difere 

dos tradicionais estudos históricos que privilegiaram apenas as fontes oficiais e escritas de 

pesquisa. Desta forma,  

marcada pela interdisciplinaridade, a “nova História” inventa, reinventa ou recicla 

as fontes documentais. Em busca do domínio do tempo presente, os historiadores 

usam registros de todos os tipos. Para Reis, sob influência direta dos Annales, eles 

buscaram escritos psicológicos, orais, estatísticos, plásticos, musicais, literários, 

poéticos, religiosos. (SAMARA; TUPY, 2010, p. 127). 

Estamos imersos neste cenário de construção da história local e podemos nos inserir de 

forma significativa.  O cotidiano está a nossa volta e dele podemos extrair importantes 

contribuições. Os acontecimentos do dia-a-dia são diferentes portas de entrada para a história do 
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tempo presente e este está impregnado das percepções do passado. Neste sentido, é importante 

mencionarmos: 

Nossa rememoração do passado é informada pelo presente, pelas novas 

experiências acumuladas, pelas novas memórias. Como afirma Bergson (1990), não 

há percepção pura, assim como não há memória pura. Nossa percepção do 

presente e as lembranças do passado estão marcadas pelas nossas histórias 

cotidianas, que são sempre individuais e coletivas (MONTENEGRO, 2010, p. 64) 

Arquivar não apenas documentos oficiais, mas captar as percepções do cidadão comum 

parelhense, que atribui à construção do prédio do IFRN um sentido, bem como registrar as 

impressões dos homens e mulheres que se empenharam diretamente ou indiretamente para que 

esta implantação fosse possível. Neste sentido a pesquisa visa captar um pouco do cotidiano 

vivido, nos passos de Certeau: 

Mais que intenções, eu gostaria de apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por 

esta composição de lugar, indicar os pontos de referência entre os quais se 

desenrola uma ação. O caminhar de uma análise inscreve seus passos, regulares ou 

ziguezagueantes, em cima de um terreno habitado há muito tempo (...). Os relatos 

de que se compõe esta obra pretendem narrar práticas comuns. (CERTEAU, 2009, 

p. 35)

Compreende-se que a pesquisa se desenvolve metodologicamente “ziguezagueando” entre 

as análises documentais e as captações simbólicas dos sujeitos históricos do tempo presente, 

utilizando diversas fontes, desde as oficiais, escritas, passando pelas imagens e as fontes orais de 

relatos dos cidadãos que presenciaram e lançaram sua atenção para a construção do edifício sede 

do campus do IFRN na cidade de Parelhas- RN.  

A história oral capta para além dos documentos escritos.  As falas, as impressões, os 

desejos e reclames dos atores sociais são observados. Como nos mostra Lucilia Delgado: 

Portanto, a historia oral é um procedimento, um meio, um caminho para produção 

do conhecimento histórico. Traz em si um duplo ensinamento: sobre a época 

enfocada pelo depoimento – o tempo passado, e sobre a época na qual o 

depoimento foi produzido – o tempo presente. Trata-se, portanto, de uma 

produção especializada de documentos e fontes, realizada com interferência do 

historiador e na qual se cruzam intersubjetividades. (DELGADO, 2006, p. 16). 

Termos a voz dos atores sociais é uma importante porta de registro do já citado momento 

singular de implantação do campus avançado Parelhas, pois tais percepções são registros que 

permitem uma análise do tempo de propositura, discussão e confirmação da implantação do 

campus, além do cotidiano de realização da obra, seus avanços e recuos, suas estruturas que 

mudam a paisagem da cidade.  Neste sentido, captar imagens também se torna uma importante 

fonte de compreensão deste momento singular: 

Refiro-me às representações iconográficas, às imagens construídas historicamente 

que associadas a outros registros, informações, usos e interpretações, se 
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transformaram, em um determinado momento, em verdadeiras certidões visuais 

do acontecido, do passado. Essas imagens são, geralmente e não necessariamente 

de maneira explícita, plenas de representações  do vivenciado e do visto e, 

também, do sentido, do imaginado, do sonhado, do projetado. São, portanto, 

representações que se produzem nas e sobre as variadas dimensões da vida no 

tempo e no espaço. (PAIVA, 2006, p. 13-14). 

As imagens permitem alargar nossa compreensão do objeto de estudo e assim torna-se 

possível compreender as mudanças materiais pelas quais a cidade passa ao assistir 

cotidianamente o edifício sede do IFRN ser erguido. Assim, captamos mais um pouco não só da 

construção material, mas também da construção simbólica que o referido equipamento público 

exerce sobre os moradores desta região potiguar. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa, que ainda está sendo efetivada, inicialmente passa pela leitura e debate, com 

sensibilização dos estudantes e comunidade acadêmica do IFRN Parelhas para a importância do 

estudo e preservação da história local da construção do edifício da escola, ou seja, por meio de 

pesquisa bibliográfica abordamos técnicas e conceitos da história que devem nortear os métodos 

aplicados à pesquisa de campo.  

Na fase seguinte, procura-se fazer um levantamento dos documentos que embasaram a 

construção, através de pesquisa in loco e por meio de mídias eletrônicas, de forma a traçar o 

panorama legal da obra e suas peculiaridades dentro da história centenária do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN.  

Paralelo ao levantamento de dados oficiais, a pesquisa também procura, por meio de 

entrevistas e pesquisa eletrônica, captar os sentidos e as sensibilidades dos moradores 

parelhenses em relação à notícia, recepção e acompanhamento da construção do campus na 

cidade.  

A pesquisa é quantitativa em relação aos dados, mas também tem um caráter qualitativo 

ao ser inserido os sujeitos históricos da construção: pedreiros, serventes, marceneiros, pintores, 

técnicos, professores, enfim, os homens e mulheres de “carne e osso” que cotidianamente 

contribuíram para a construção e implantação do Campus de Parelhas do IFRN.  

Por fim, pretende-se, como última fase da pesquisa a ser realizado em 2016, que os dados 

e documentos levantados sejam arquivados e catalogados para que as demais gerações de 

pesquisadores possam ter acesso ao material disposto e assim também tenham a oportunidade de 

lançar novos olhares e percepções para este período da história local. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

“Ensino de excelência chega ao interior” – Com este título, o jornal Tribuna do Norte de 14 

de julho de 2013 abria uma extensa reportagem falando da qualidade de ensino do IFRN, em 

especial dos cursos do campus Currais Novos e já tratava da possibilidade da cidade de Parelhas 

ser contemplada com a construção de um novo campus. Sonho distante para uns, miragem para 

outros, o certo é que os estudos foram sendo realizados, os recursos alocados e aos poucos novos 

moradores passaram a fazer parte do cotidiano da cidade: engenheiros, pedreiros, ajudantes, 

técnicos, enfim, uma gama de profissionais que passaram a trabalhar cotidianamente para que, 

em menos de 02 (dois) anos fosse erguido o prédio central do campus. 

Como relata a professora Gerluzia de Oliveira Azevedo, inicialmente foram visitados 06 

(seis) espaços no entorno da cidade. É importante destacar que a imprensa local registrou este 

momento inicial de escolha do local onde seria edificada a escola. Em reportagem de 25 de 

fevereiro de 2013, o site Potiguar notícias divulga matéria intitulada “Comitiva visita áreas para 

instalação do IFRN de Parelhas”, de onde se extraí o entusiasmo das autoridades presentes e a 

disposição da comunidade em ver a implantação da escola na cidade:  

“Fico feliz em poder concretizar esse que é o maior sonho de Parelhas. Prova disso 

é que todos os terrenos foram doados num gesto de cidadania e reconhecimento 

diante da importância do Instituto para o desenvolvimento da nossa região. Nós só 

temos a agradecer o empenho e a luta da deputada Fátima que sempre tem 

atendido nossas demandas”, disse o prefeito de Parelhas, Francisco. 

Certamente, o entusiasmo não era apenas da classe política, mas certamente os mesmos 

colaboravam para criar uma imagem simbólica acerca da implantação da escola. Em 14 de outubro 

de 2013, o Reitor Belchior de Oliveira Rocha autorizou o início da construção do IFRN Campus 

Avançado Parelhas no terreno do Sr. José Ernesto Filho e sua esposa Rita Maria da Costa, que 

doaram uma área de 45.000 m², que até a presente data já conta com a murada, prédio central, 

estacionamento, auditório e laboratório de mineração. Ainda há muito por construir. Todavia, 

observemos a imagem postada em rede social pela Sra. Gerluzia em 14 de dezembro de 2013: 

Figura 1: Prédio do campus central do IFRN Parelhas. Crédito da imagem: Gerluzia Azevedo 
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Com a legenda “IFRN - Campus Parelhas em construção e em breve fazendo brilhar os 

olhos de muitos estudantes seridoenses” a professora Gerluzia já observava em rede social a 

importância de tal imagem para os registros históricos desta construção do campus na “cidade 

sorriso” do Seridó potiguar.  

De maneira oficial, os primeiros relatos que nossa pesquisa captou apontam para a 

importância das lutas políticas das autoridades locais da cidade de Parelhas e do próprio IFRN. 

Neste sentido, o Prefeito Francisco Medeiros, o Reitor Belchior de Oliveira Rocha e a atual 

Senadora Fátima Bezerra tem papel de destaque como artífices do projeto de implantação da 

escola.  

Em seus discursos o Prefeito municipal Francisco Medeiros sempre faz questão de lembrar 

o ano de 2001, quando fez requerimento inicial, ainda como vereador da cidade de Parelhas, para 

que fosse implantada uma escola deste nível no Município. Nas fontes, o Reitor Belchior Rocha é 

identificado como a autoridade do Instituto que esteve presente em várias reuniões junto ás 

demais autoridades para que a expansão do IFRN fosse concretizada, não só para Parelhas, mas 

também para outras cidades, a exemplo do campus Lajes, que faz parte da mesma fase de 

expansão do IFRN.  Já a Senadora Fátima Bezerra enfatiza os requerimentos junto ao Governo 

Federal solicitando estas construções.  

Pelas fontes disponíveis é possível refazer esta trajetória de criação de uma imagem 

simbólica das autoridades citadas como abalizadoras de uma escola federal no Município de 

Parelhas. Ainda em 25 de setembro de 2009 o blog Barra pesada nos diz que “Francisco discute 

em Brasília sobre IFRN e Universidade Aberta para Parelhas”, ou seja, o prefeito parelhense estava 

em Brasília e após reuniões se mostrava confiante com a implantação do IFRN na cidade.  Em 16 

de fevereiro de 2012 o Jornal Tribuna do Norte nos diz que “Fátima Bezerra solicita mais seis IFRNs 

para interior do estado”, onde se vê reunião da Senadora e do Reitor Belchior com autoridade do 

MEC. Entre as solicitações está o campus Parelhas. Por fim, em 12 de janeiro de 2013 O Jornal de 

Hoje informa: “Fátima anuncia a conquista de mais duas unidades do IFRN para o RN”, ou seja, 

estava confirmada a implantação do IFRN Lajes e Parelhas.  

A pesquisa ora empreendida certamente muito colaborará para esclarecer esta trajetória 

da implantação não só material do prédio do IFRN Parelhas, iniciada em 2013, mas todo o 

simbolismo de criação de uma imagem positiva da escola muitos anos anteriores. Como 

mencionado, as autoridades tem seu papel, todavia, sem o trabalho de populares e pessoas como 

o Sr. Claudiano do Nascimento Lima, um dos pintores na obra, certamente não teríamos tal 

empreendimento. Em 22 de setembro de 2015, o mesmo nos apresenta o seguinte relato: 

Quando fui participar da obra, só sabia que era um Instituto, hoje me sinto feliz em 

ter ajudado no futuro dos jovens (...). Fui bem remunerado em pouco tempo de 

trabalho, a minha felicidade por ter ajudado em uma linda obra é enorme, pois eu 

pude ajudar no futuro dos jovens! Após a obra concluída fiquei mais feliz ainda ao 

saber que a minha filha iria estudar lá.  
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A imprensa local também nos lega diversas reportagens, a exemplo do blog do Seridó, que 

em 24 de outubro de 2014 em matéria intitulada “Prédio do IFRN de Parelhas está em fase de 

conclusão” nos mostra as expectativas acerca do andamento das obras: 

Estudantes do município de Parelhas, e de cidades circunvizinhas da região do 
Seridó e parte da Paraíba, acompanham com expectativa a construção do IFRN – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no município de Parelhas que 
se encontra bastante avançada. A expectativa é que no início de 2015 o prédio 
principal seja entregue aos munícipes. 

Percebe-se que a imagem simbólica já está em construção muito antes do funcionamento 

efetivo da escola em 2015. Como já mencionado, a pesquisa está em seus momentos iniciais e 

muito ainda tem para captar dos atores sociais que presenciaram a construção e implantação do 

campus avançado Parelhas, que em 01 de dezembro de 2014 teve a Sra. Paula Francinete de 

Araújo Batista nomeada como Diretora Geral do campus. A Sr. Gerluzia de Oliveira Azevedo foi 

nomeada Diretora Acadêmica. É importante mencionar que, por determinação da legislação atual, 

o campus Parelhas, funciona administrativamente atrelado ao campus Currais Novos, que tem por

Diretor Geral o Sr. Rady Dias de Medeiros.

Em 06 de janeiro de 2015 o blog Marcos Dantas nos diz que “IFRN de Parelhas já lança seu 

primeiro processo seletivo”. A prova foi realizada em 22 de fevereiro de 2015, das 14 às 18h no 

próprio prédio do campus Parelhas. Os alunos realizaram a primeira atividade escolar no campus, 

concorrendo a 80 vagas, distribuídas igualmente para os cursos de mineração e informática. Em 06 

de maio de 2015 os primeiros aprovados iniciaram seus estudos, com toda a expectativa natural 

que acompanha a juventude em seus projetos de presente e futuro. Como não poderia ser 

diferente, a imprensa local noticiou a aula magna, realizada em 14 de maio de 2015. Em 

reportagem de 16 de maio o Site Roberto Flávio sentencia: “IFRN de Parelhas: “Um novo tempo 

para a educação do Seridó”, comemora Fátima”. Certamente, não só “Fátima”, mas toda uma 

população ávida por ter seu desejo simbólico de uma escola de nível federal no território 

parelhense comemorou a implantação nesta data. 

Assim, muito ainda temos por captar e preencher lacunas em nossa pesquisa, mas por hora 

assinalamos a importância de tal estudo para que estas percepções do real vivido pelos atores 

históricos não se percam nas teias do esquecimento de nossa memória.  

5 CONCLUSÃO 

Ao término deste artigo, podemos perceber a importância da ciência histórica aplicada à 

realidade vivida pelas pessoas no cotidiano. A história não está apenas nos grandes compêndios 

que tinham como ambição contar uma história “total” da humanidade. Ela está viva na memória e 

nas transformações dos sujeitos históricos que participam de sua construção contínua. 
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Com as múltiplas formas de apreensão do presente podemos legar para as gerações 

vindouras farto material de nosso cotidiano vivido, permitindo aos mesmos uma gama de 

informações que muitas vezes temos por lacuna em relação ao nosso passado. Neste sentido, 

construções do tempo presente, como a do prédio do campus avançado Parelhas do IFRN pode 

ser uma importante porta de entrada para que deixemos registrados mais que os documentos 

oficiais que legitimam a construção pelo viés da instituição. 

Podemos apresentar aspectos da história local com um novo olhar, aberto às sensibilidades 

e impactos culturais que uma instituição de porte federal pode causar com sua chegada a uma 

determinada região do interior. Assim, torna-se objeto histórico os discursos, os desejos, as 

apreensões, dúvidas e embates que marcaram a concepção, execução e finalização do referido 

projeto. 

Lançar luz sobre a construção simbólica, aliado ao conhecimento e compreensão da 

construção material do campus avançado Parelhas do IFRN mostra-se muito mais como um meio 

que os sujeitos históricos do tempo presente têm para escrever uma nova história, alicerçada na 

cultura da região e preservação de sua memória. Captar este momento singular é uma tarefa do 

historiador e daqueles que compreendem que a história viva deve ser conhecida, preservada e 

defendida por toda a sociedade. 
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Análise do perfil de aprendizes da Escola de Aprendizes de Natal – 1909-1937 

Jennefer Larissa Guedes da Silva1 e Renato Marinho Brandão Santos2 
E-mail: jenneferlarissa@yahoo.com.br1; renato.marinho@ifrn.edu.br2

RESUMO 

O presente artigo faz parte de um projeto de pesquisa, 
o qual está em fase inicial, desenvolvido no Campus
São Gonçalo do Amarante do Instituto Federal do Rio
Grande do Norte. O objetivo deste estudo é realizar a
análise do perfil dos alunos da Escola de Aprendizes
Artífices de Natal, no período de 1909 a 1937. Essa
análise é feita a partir do estudo dos documentos
históricos datados do período referido, podendo ser:
livros de matrícula, diários de classe, termos de posse,
fotografias e relatórios ministeriais. A partir da análise

documental pretendemos atender ao referido 
objetivo, inserindo os dados presentes nesses 
documentos em um banco de dado na WWW. 
Esperamos responder quem eram esses alunos 
desfavorecidos de fortuna. Quanto aos aprendizes que 
ingressaram na escola nessa fase, pretende-se 
construir um perfil socioeconômico dos tais, de modo 
a entender as causas dos elevados índices de evasão 
na Escola, e os mecanismos de disciplina usados nesse 
espaço escolar.  

PALAVRAS-CHAVE: Perfil, Alunos, Escola de Aprendizes. 

ABSTRACT 

This article is part of a research project, which is in the 

initial phase, developed on Campus São Gonçalo do 

Amarante of Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

The objective of this study is to carry out the analysis 

of the profile of the students the School of Apprentices 

of Natal, in the period of 1909 to 1937. This analysis is 

made from the study of historical documents dating 

from the period referred to, and may be: registration 

books, diaries, terms of possession, photographs and  

ministerial reports. From the documental analysis we 

intend to meet this goal, by entering the data present 

in those documents in a database on the WWW. We 

hope to answer who were these poor learners. As for 

apprentices who joined the school in this phase, it is 

intended to build a socio-economic profile of such, in 

order to understand the causes of the high dropout 

rates in high school, and discipline mechanisms used 

in this school space.

KEY-WORDS: Profile, Students, School of Apprentices. 
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1 INTRODUÇÃO

Nosso trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos alunos que ingressaram na Escola de 

Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937, a primeira fase da educação profissional 

no período republicano. Afinal, quem eram os aprendizes genericamente chamados de 

desfavorecidos de fortuna? De que espaços da cidade eles vinham? Qual o seu perfil 

socioeconômico? Antes de refletirmos sobre essas questões, devemos explicar brevemente o que 

eram as Escolas de Aprendizes Artífices e quais seus objetivos.  

As Escolas de Aprendizes Artífices foram criadas a partir do Decreto nº 7.566/1909 pelo 

então presidente da República Nilo Peçanha, três meses após tomar posse do cargo. Vale ressaltar 

que o presidente, inspirado nos modelos de educação profissional para o ensino primário nos países 

desenvolvidos da época, planejava mesmo antes de presidir criar essas escolas por todo país. 

Espalhadas pelas capitais dos dezenove estados brasileiros, as escolas foram inauguradas no 

decorrer do ano de 1910. É importante destacar que essas instituições tinham sua manutenção por 

parte do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio; pois a este eram vinculados os assuntos 

pertinentes ao ensino profissional.  

Sendo inicialmente destinada aos denominados "desfavorecidos de fortuna", como expunha 

o decreto de criação das Escolas, de nº 7.566/1909, a Escola objetivava retirar os rapazes que viviam

no campo da miséria da sociedade e inseri-los no âmbito industrial através do ensino de ofícios

específicos, os quais eram, na época, de importância elevada para o mercado industrial e de serviços

no Brasil. Dentre os ofícios oferecidos nas Escolas de todo o país, em Natal foram escolhidas as

oficinas de Alfaiataria, Funilaria, Marcenaria, Carpintaria, Sapataria.

Cabia à Escola de Aprendizes de Natal, bem como as de todo o país, formar operários e 

contramestres, a partir do fornecimento do ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários 

aos menores que pretendessem aprender um ofício. (BRASIL, 1909) 

A partir do estudo do estado da arte não se encontra, até então, obras que enfatizem o perfil 

dos alunos e servidores dessa Escola, muito embora se tenha trabalhos relevantes já produzidos 

sobre a História da Educação profissional no Brasil. 

Mesmo havendo obras, que fazem referência ao contexto histórico do período em questão, 

destacando a realidade política que propiciou a criação das Escolas de Aprendizes. Bem como a 

trajetória que essa instituição tomou ao decorrer do tempo. Não se tem obras que enfatizem o perfil 

desse alunado, assim como dos servidores, os quais fizeram parte da história da escola.  

Textos tradicionais produzidos por autores como Celso S. da FONSECA – História do Ensino 

Industrial do Brasil, 1986 – e Jorge NAGLE – Educação e Sociedade na Primeira República, 1976 –, 

enfatizam apenas na atuação do Estado Brasileiro na regulação e desenvolvimento da educação 

profissional no Brasil. Mesmo as obras mais recentes, como a produzida por Luiz A. CUNHA, 2005, 

não possuem foco na análise do perfil dos alunos e servidores das Escolas de Aprendizes. Vale 
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ressaltar que as obras referidas possuem significância para o estudo do tema, por terem dados e 

análises relevantes para o desenvolvimento do projeto. 

Em âmbito local, encontramos algumas produções sobre a Escola de Aprendizes de Natal. É 

o caso do livro A Forja e a Pena, de Arilene L. de Medeiros. Nessa obra a autora nos traz relatos de

ex-alunos e ex-servidores da escola, através da metodologia de História oral. Porém, assim como os

outros autores já citados, a tal não intencionou dar ênfase ao perfil e trajetória desses alunos e

servidores, por ter escolhido trabalhar com um recorte mais amplo – 1909 a 1990.

Nossa pesquisa objetiva preencher tal lacuna a partir da análise das trajetórias dos discentes 

e docentes os quais compuseram a Escola de Aprendizes Artífices, no que compreende sua primeira 

fase que vai de 1909 a 1937. A construção do perfil desse alunado nos permitirá uma melhor 

compreensão das causas que contribuíram para o alto índice de evasão, bem como o porquê de 

tantos serem eliminados “a bem da ordem”, “a bem da decência” ou “a bem da disciplina”, como é 

visto nos livros de matrículas utilizados como fonte de dados para o projeto de pesquisa. (SANTOS, 

2014) 

2 REVISÃO DA LITERATURA

Para melhor compreendermos o tema, o recorte temporal e espacial, bem como para se ter 

uma melhor visão acerca da realidade vivenciada no período abordado na pesquisa, fizemos uso de 

obras que tratam do assunto abordado. Estas obras auxiliam o desenvolvimento do trabalho, 

mostrando-nos, em diferentes perspectivas, o tema da pesquisa. 

Para um entendimento mais amplo da época tratada na pesquisa, utilizamos obras mais 

tradicionais, no que diz respeito ao tema que engloba nossos estudos. O livro O ensino de ofícios 

nos primórdios da industrialização, de Luiz Antônio Cunha (2005) é um dos textos trabalhados 

inicialmente. Esse texto trata das causas que levaram à criação das Escolas de Aprendizes, aborda 

como seria a escola de acordo com os planos dos que dirigiam a República brasileira, bem como os 

problemas vivenciados em sua realidade cotidiana. 

Diferentemente de CUNHA, em História do ensino industrial, C. S da FONSECA (1986) produz 

uma obra mais tradicional, de modo a tomar os documentos que se espalham pelo seu texto como 

fontes de uma verdade que não precisa ser questionada. Apesar dessa leitura tradicional, Fonseca 

apresenta inúmeros documentos relevantes ao nosso trabalho, tais como leis, decretos e relatórios 

ministeriais.  

Numa escala mais local, trabalhos como o de Arilene MEDEIROS, nos possibilitaram uma 

inserção na história da Escola de Aprendizes de Natal. Em sua obra, a autora da voz a muitos dos ex-

aprendizes e ex-servidores que fizeram o Liceu Industrial e a Escola Industrial de Natal, a partir da 

metodologia da História oral. MEDEIROS, a partir de um variado leque de documentos, propõe-se a 

trabalhar com um recorte mais extenso (de 1909 até o fim dos anos 1990) e não tem a intenção de 
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enfatizar a trajetória de aprendizes e servidores na Escola. A cor do texto, nessas últimas linhas, está 

diferente. Ou é impressão minha? 

Para a compreensão do conceito de disciplina, utilizaremos a obra Vigiar e punir, de Michel 

FOUCAULT, 2009. Contudo, não nos prenderemos a esse conceito, posto que o foco não será dado 

aos mecanismos disciplinares, mas sim aos aprendizes como sujeitos que reagem a essa disciplina, 

resistem a ela, inclusive pela evasão escolar. 

Sidney CHALHOUB (2001), em Trabalho, lar e botequim trata, entre outros aspectos, da 

transição do trabalho escravo para o livre no Brasil, destacando a preocupação da recém instaurada 

República brasileira em combater a ociosidade e os vícios que marcavam, nas palavras da elite 

dirigente, as “classes perigosas”, a partir de da construção de uma nova ética do trabalho, a qual é 

marcante nas Escolas de Aprendizes Artífices inauguradas em 1909 no Brasil. 

Para compreendermos melhor o conceito de cidadania que essa República queria construir, 

usaremos a obra de José Murilo de CARVALHO, 1987, Os bestializados. O diálogo com esses autores 

nos ajudará a compreender as bases da educação profissional no Brasil no período estudado.   

3 METODOLOGIA

O projeto toma como base a análise documental, destacando-se entre as fontes pesquisadas 

os livros de matrícula, os diários de classe, os termos de posse de funcionários e os relatórios 

ministeriais, produzidos entre 1909 e 1937. 

Boa parte destes documentos já está digitalizada, posto que integra o corpus documental do 

projeto de doutoramento Cidadania e ordem social: a educação profissional e o mundo do trabalho 

no Rio Grande do Norte (1909-1937); projeto em desenvolvimento, de autoria de Renato Marinho, 

na área de Educação. Aqueles documentos que ainda não foram digitalizados passarão por esse 

processo, no intuito de facilitar o acesso às fontes da pesquisa. 

A outra etapa é a inserção dos dados dos alunos presentes nos documentos em um banco 

de dados na World Wide Web (WWW). Este banco já está em processo de desenvolvimento e será 

de grande valia para a manipulação dos dados da pesquisa. Vale ressaltar que os livros de matrícula 

aos quais temos acesso, compreendem apenas parte do recorte temporal estabelecido pela 

pesquisa, o mais antigo que se tem acesso data de 1924 – Os livros de matrícula encontrados no 

arquivo do IFRN, que está no campus Natal Central, são dos anos de 1924 a 1937. Como forma de 

resolver essa questão, utilizaremos de outras fontes documentais e históricas, como os relatórios 

ministeriais, produzidos anualmente, os quais apresentam vários dados sobre as Escolas de 

Aprendizes e seus respectivos frequentadores. 

Outra fonte relevante são os registros fotográficos. Neles podemos observar características 

do momento estudado, destacando suas peculiaridades, bem como os aspectos comportamentais 

da época. Para demonstração de tal fonte tomamos como exemplo a Figura 1: 
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Figura 1: Encerramento do ano letivo de 1913 na Escola de Aprendizes Artífices de Natal. Fonte: 

Arquivo do IFRN. 

Podemos observar, nessa fotografia, os artefatos produzidos pelos meninos da Escola de 

Aprendizes. A foto foi tirada em frente a primeira sede da Escola, localizada na Rua Presidente 

Passos. Ela representa valores significativos que a Escola procurava transmitir aos aprendizes. A 

importância da pátria para esses jovens, por exemplo, pode ser vista pela presença da bandeira 

nacional. Diante disso, observamos que a instituição escolar em questão visava oferecer à sociedade 

o modelo de bom cidadão, e não apenas de um operário. A presença dos artefatos de madeira,

produzidos pelos próprios aprendizes, mostra a importância do trabalho nas oficinas para a

formação desses alunos.

Os materiais de fonte de dados encontram-se muitas vezes em um estado de deterioração, 

tendo em vista as dificuldades presentes na manutenção de arquivos. Outro ponto é a distinção 

entre a escrita da década de 1920 e a atual: os caracteres utilizados nos livros de matrícula e diários 

de classe, eram escritos com uma preocupação maior, eram letras com formatos singulares, 

desenhadas, onde muitas vezes uma letra se sobrepunha à outra. Porém são dificuldades que 

apesar limitar, de certa forma, a pesquisa, não nos impossibilita desempenhar o trabalho. 

Especificamente em relação ao banco de dados, ele se divide em duas partes maiores, uma 

voltada para os aprendizes e outra para os servidores da Escola. Há espaço para preenchimento de 

informações como o nome completo do aluno, do responsável, endereço residencial, profissão do 

aluno ou do pai, idade do aluno, ano (série), e observações presentes nos livros de matrícula e 

diários. Quanto aos servidores, temos os campos nome, idade, estado civil, sexo e observações. 
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Entre outros pontos, o banco nos ajudará a responder, por exemplo, se os índices de evasão podem 

ser relacionados às localidades das quais vinham os alunos ou à profissão de seus pais. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma das questões mais relevantes dessa pesquisa é tratar de entender quem seriam esses 

meninos “desfavorecidos de fortuna” que, como dito antes, assim foram denominados os alunos 

que compuseram o corpo estudantil da Escola de Aprendizes. Atrelado a isso, levanta-se 

questionamentos acerca da correlação entre a situação financeira desses alunos, e 

consequentemente de seus responsáveis, e o local no qual eles residiam. 

Utilizamos dados presentes nos livros de matrícula, onde temos informações sobre os alunos 

da escola, são campos como o ano de entrada do aluno e sua respectiva cidade. Esses dados são 

importantes por auxiliar-nos na constatação da situação financeira dos aprendizes artífices. A 

maioria dos alunos, ao longo dos sete anos analisados, vinham dos bairros mais pobres da cidade, 

Cidade Alta e Alecrim. 

A situação financeira desses jovens estaria atrelada também aos índices de evasão tão 

notórios nos livros de matrícula, diários de classe e relatórios ministeriais. Eles eram expulsos “a 

bem da ordem”, “a bem da decência” ou “a bem da disciplina”. Na Tabela 1 está contido dados 

acerca do número de alunos que se evadiam ou eram eliminados a cada ano. É importante ressaltar 

que grande parte desses artífices abandonavam sua oficina quando já haviam aprendido o bastante 

para sustentar a si ou a própria família. 

Tabela 1: Número de alunos eliminados/evadidos entre 1913 e 1937 

A

ANO 

Número de alunos  

Eliminados/evadidos 

Porcentagem de 

Eliminados/evadidos 

1

1913 

47 39,16 

1

1914 

35 29,16 

1

1916 

35 23,64 

1

1917 

53 43,08 

1

1919 

1 0,57 

1

1920 

36 23,84 
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1

1924 

14 7,56 

1

1925 

17 8,37 

1

1926 

28 10,44 

1

1931 

66 33,33 

1

1932 

54 25,59 

1

1933 

46 19,00 

1

1935 

134 44,66 

1

1936 

27 12,4 

1

1937 

28 10,83 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados apresentados nos livros de matrículas, Sinopse estatística do 
Estado (1939) e CUNHA, 2005. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, quem eram os alunos que frequentavam a Escola de Aprendizes de Natal? A 

documentação que analisamos nessa etapa inicial da pesquisa, em especial na legislação, refere-se 

a esses jovens como desfavorecidos de fortuna. Essa expressão, contudo, é genérica demais para 

definir quem era esse alunado.  

Buscando responder tal questionamento, com nossa pesquisa, iremos realizar uma análise 

mais apurada buscando entender, antes de tudo, a significância dos dados presentes nos 

documentos. Esses dados quando inseridos no banco de dados na Web, o qual já está pronto para 

uso, serão transformados em informações pertinentes para entendimento do perfil desse alunado. 

Como exemplo, iremos responder o porquê da maioria dos aprendizes residirem em bairros tidos 

como pobres/periféricos da cidade de Natal, no que diz respeito ao período que compreende os 

anos entre 1909 e 1937. 
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 AN ANALYSIS OF THE HISTORY OF THE ENGLISH PEOPLES 
ABSTRACT 

This project intends to understand the formation 
of England as a nation through analysis of the 
book A History of the English Speaking Peoples 
by Winston Churchill. To achieve our main goal 
the concepts of nation (Anderson, 2008; 
Gibernau, 1997), culture (WILLIANS, 2008) and 
cultural exchanges (Greenblatt, 1996) will become 
ideal mainstays. When using as a research source 
and object A History of the English speaking 
peoples, we will position a social approach of a 
period marked by intense social, political and 
cultural mobilization, the 

KEY-WORDS: Animal nutrition, english peoples, social approach. 

RESUMO 

Este projeto tem a pretensão de compreender 
a formação da Inglaterra enquanto nação 
através da análise do livro Uma História dos 
Povos de Língua Inglesa de Winston Churchill. 
Para atingir nosso objetivo principal os 
conceitos de nação (ANDERSON, 2008; 
GIBERNAU, 1997), de cultura (WILLIANS, 
2008) e de trocas culturais (GREENBLATT, 
1996) se tornarão esteios ideais. Ao utilizar 
como fonte de pesquisa e objeto Uma História 
dos povos de língua inglesa, posicionaremos 
uma abordagem social de um período 

PALAVRAS-CHAVE: Winston Churchill, povos de língua inglesa, abordagem social. 

marcado por intensas mobilizações sociais, 
políticas e culturais, o início da segunda metade 
do século XX, vista pela  óptica da identidade 
projetada em uma narrativa de um autor que 
se diz um não historiador. Essa narrativa através 
de esquemas e/ou estruturas explicativas tem o 
intuito de construir representações sobre o 
passado, se apropriando “dos objetos e das 
práticas da cultura escrita do seu tempo para 
transformá-los em recursos estéticos movidos 
por fins poéticos, dramáticos ou 
narrativos” (CHARTIER, 2010: p. 42).  

beginning of the half second of the 
twentieth century, Seen Through the identity 
projected on a narrative of an author who is said 
not a historian. This narrative through explanatory 
diagrams and / or structures aims to build 
representations of the past, appropriating "of 
objects and of their time writing culture 
practices to turn them into aesthetic 
resources driven by poetic purposes, dramatic 
or narratives. 
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1 INTRODUÇÃO 

As sociedades ocidentais concederam primazia as grandes narrativas que 

buscam generalizar e legitimar o passado e a memória de determinadas “comunidades”, 

religiões, regimes políticos, sujeitos e/ou grupos sociais. Nesse contexto, a palavra 

escrita teve um papel fundamental na constituição dos Estados Nações modernos. Ao 

contrário do que reza o senso comum as nações não são um dado natural, não 

possuem existência própria, são antes de tudo construções histórico-culturais. Elas 

emergem quando as pessoas se identificam com uma dada coletividade, isto é, 

quando as pessoas se sentem parte de uma mesma comunidade, partilhando valores 

e histórias (ANDERSON, 2008). Para a efetivação dessa forma de identificação e 

ordenamento social, são construídos diversos suportes de representação. As disputas 

pela representação colocam em jogo interesses culturais, políticos e econômicos, 

uma vez que os discursos de algumas representações têm o poder de monumentalizar 

imagens do passado (LE GOFF, 2003).  

Assinalado como um período de incertezas e trazendo como uma das 

principais características o acirramento das relações entre o mundo capitalista e 

comunista, a segunda metade do século XX se apresentava como um terreno propício a 

transformações no âmbito sociocultural. Ocidente vivenciava um conflito de ideias 

e ideologias, a economia e os costumes também exibiam as marcas de um mundo em 

reconfiguração. As grandes potências de outrora reclamavam a necessidade de 

fortalecer alianças prementes (HOBSBAWM, 1995).  

A Inglaterra acabara de vencer a Segunda Grande Guerra (1939-1945), porém 

não exerciam mais a hegemonia do mundo, as perdas materiais e humanas durante 

as duas grandes guerras foram enormes. Chegava ao fim a Era Vitoriana, na qual os 

ingleses dominavam um império tão extenso que suas possessões espalhavam-se 

pelos quatro cantos do mundo, seus comerciantes e produtos se faziam 

presentes nos principais centros comerciais. Com o final das grandes guerras e as 

consequentes descolonizações das Ásia e África, sua hegemonia definhou, os ingleses 

de grandes credores tornaram-se devedores mundiais. 
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É em meio à essa paisagem histórica de reconfiguração de economias, políticas 

e sociedade que Winston Churchill escreve a sua representação de Uma História dos 

Povos de Língua Inglesa. Podemos analisar estes escritos como uma tentativa de 

fortalecer os laços entre os povos que falam a língua inglesa. Quando Winston Churchill 

escreveu nos anos 1950 Uma História dos Povos de Língua Inglesa, procurava 

legitimar uma determinada nacionalidade inglesa, elencando determinados 

acontecimentos e silenciando outros, homogeneizando assim, um sentimento de ser 

inglês. Logo, seus escritos são importantes para o conhecimento histórico na 

medida em que ajudam a identificar as combinações de uma determinada 

realidade do sistema sociocultural e as hierarquias sociais, dando ênfase aos 

conflitos. 

Concordamos que a cultura se constitui como fator determinante para se estabelecer 

os esteios identitários de uma sociedade. Uma História dos povos se insere dentro de 

uma determinada produção intelectual do que seria essa identidade dos povos de 

Língua Inglesa. Todavia, por nos proporcionar uma síntese da formação da 

nacionalidade inglesa, se preocupando com as raízes das tradições e da cultura 

britânica, o texto do Churchill possibilita maiores problematizações acerca dessa 

hegemonia cultural.  

Uma História dos Povos de Língua Inglesa se constitui numa importante obra 

para buscar entender o mundo vivido por esses povos na década de 1950 e perceber os 

esteios que alicerçam a construção da história inglesa, isto é, perceber como que os 

ingleses se relacionam com sua própria história. Este projeto visa, a partir da 

aproximação entre as disciplinas de Língua Inglesa e História, analisar o livro 

de Churchill para se compreender a formação da Inglaterra enquanto nação e 

sua relação com o mundo ocidental. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Por nosso objeto de estudo se tratar da constituição da nação inglesa é 

imperativo entender de que maneira as nações são constituídas. Para tanto nos dispusemos 

do conceito de nação do historiador inglês Benedict Anderson, no qual uma nação se 

constituí enquanto comunidade imaginada, limitada e soberana.
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Imaginada por que a maioria de seus membros não se conhecem, embora compartilhem 

os sentimentos de pertencerem a uma comunidade. Limitada, pois suas fronteiras são 

finitas, separando as nações territorialmente. Soberana por surgir quando os sistemas 

monárquicos de representação deram lugar aos sistemas de representação emanados 

do povo. Por fim, é uma comunidade por que gera um sentimento de camaradagem e de 

pertencimento (ANDERSON, 2008). 

A propagação de jornais e romances escritos em uma língua comum criaram 

no imaginário popular que acontecimentos ocorridos em épocas e lugares diferentes 

poderiam ligar as pessoas. Para Anderson (2008) o que tornou possível a constituição 

dos Estados Nacionais durante os séculos XVIII e XIX foi uma relação causal entre o modo 

de produção capitalista, a imprensa e a fatalidade da linguística humana. Com a 

consolidação do mercado editorial e a consequente estabilização de uma literatura escrita 

em língua vulgar criou um novo tipo de identificação. As línguas impressas se tornaram os 

esteios da nacionalidade por que criaram “campos unificados de intercambio e 

comunicação”, isto é, comunidades de leitores que compartilham experiências sem nunca 

terem se encontrado na vida; o capitalismo editorial ao aprisionar a língua em suportes 

como livros e jornais dando uma maior fixidez ao sentimento de pertencer a uma 

comunidade. A criação identitária só é possível quando os indivíduos conseguem instituir 

relações de identidade e alteridade em relação aos outros.  

Para Guibernau (1997) a criação de laços de solidariedade entre os membros de 

uma nação os distinguem das outras, isto é, para se definir enquanto comunidade 

nacional os sujeitos precisam entender o que os faz diferentes das outras nações. Os 

indivíduos ao se sentirem parte de uma mesma comunidade carregam consigo 

determinados símbolos, práticas, tradições e valores, naturalizando-os e 

concebendo-os como parte deles próprios (GUIBERNAU, 1997). 

As ideias de Anderson (2008) e Guibernau (1997) nos auxiliam a pensar o livro de 

Churchill como um constructo histórico que em suas páginas alicerçou uma 

determinada nacionalidade em torno da língua inglesa. 

    O conceito de cultura também se torna um dos elementos sine qua non para esta 

pesquisa, já que ao estudar a história da Inglaterra estudamos a maneira como a cultura  
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dos  povos de língua inglesa se constituiu e se estendeu pelo mundo. Entendemos cultura 

a partir da confluência das ideias de dois autores de matrizes intelectuais distintas. 

Como Clifford Geertz (apud DARNTON, 1988) por considera-la um padrão de significados 

historicamente transmitidos com os quais o homem aprende a viver em sociedade, e 

Raymond William (2008) que enfatiza que todas as práticas sociais são culturais, pois 

elas se estabelecem a partir da maneira como os homens operam e pensam a realidade. As 

culturas nascem a partir das relações sociais dos homens, não é um dado natural, mas 

uma construção histórica, por isso dinâmica e complexa. 

O crítico literário Stephen Greenblatt (1996) ao discorrer sobre as trocas 

culturais desenvolveu o conceito de “assimilação do outro” a partir do pensamento de 

Michel Certeau e Homi Bhaba. Na sua análise percebeu que cada um dos lados envolvidos 

nas trocas culturais adota elementos do outro, resignificando seu universo simbólico. 

Desta forma, indivíduos e culturas tendem a apresentar poderosos mecanismos de 

assimilação (GRENBLATT, 1996). A cultura de fora não desaparece dentro da cultura 

autóctone, nem a destrói, o que acontece são reconstruções simbólicas. Um elemento 

cultural ao ser transposto para outra sociedade, com uma cosmologia diferente, é tragado 

e modificado a partir de quem o recebe. O pensamento de Greenblatt dá suporte para 

refletirmos a maneira como que a cultura inglesa se espalhou pelo mundo, modificando-se 

a partir das idiossincrasias culturais locais  

3 METODOLOGIA 

A função do professor/pesquisador (SILVEIRA, 2001; 2004) é de estimular a 

criticidade, nessa perspectiva, não se deve ratificar os lugares sociais impostos por 

uma cultura dominante, mas problematizá-los. Ao utilizar como fonte de pesquisa e 

objeto Uma História dos povos de língua inglesa, posicionaremos uma abordagem social 

de um período marcado por intensas mobilizações sociais, políticas e culturais, o início da 

segunda metade do século XX, vista pela óptica da identidade projetada em uma obra 

literária. Uma vez que sua análise expande as possibilidades para um estudo simbólico e 

representativo (CERTEAU, 1999).  

3061



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

Há muito os pesquisadores afirmam que as narrativas das mais diversas 

podem recorrer a métodos e técnicas pertinentes ao campo da produção historiográfica, 

tendo assim sua legitimidade científica. A narratividade implica em dispor de estruturas 

e/ou esquemas explicativos com intuito de construir representações sobre o passado. 

Assim, as obras “ou algumas delas se apropriam dos objetos e das práticas da cultura 

escrita do seu tempo para transformá-los em recursos estéticos movidos por fins 

poéticos, dramáticos ou narrativos” (CHARTIER, 2010: p. 42). A literatura se aproxima da 

história e torna-se uma preciosa fonte de pesquisa, pois, Segundo Chartier (2010, p. 27) 

ela “se apodera não só do passado, mas também dos documentos e das técnicas 

encarregados de manifestar a condição de conhecimento da disciplina histórica”. 

As inovações a partir da segunda metade do século XX, no campo cultural - como, por 

exemplo, na música, no teatro e na literatura - trouxeram para a sociedade um conjunto 

de representações simbólicas e discursos que foram codificados na forma de 

identificação. Política, cultura e sociedade são evidenciadas nas obras literárias e estas são 

compreendidas enquanto artefatos socioculturais. A narrativa literária é uma fonte 

fecunda (FERREIRA, 2009), precisamente por confluir para a formação do 

conhecimento histórico e criando possibilidades de consciência. Nelas podemos 

apreender: os processos culturais, a interação dos sujeitos com o tempo e a sociedade. 

Lemos as inscrições do cotidiano, das relações de poder, dos modos de agir, sentir, das 

crenças e dos costumes. A fonte histórica literária a ser examinada, requer que tomemos 

de empréstimo a noção de representação, pois, um documento:  

seja ele literário ou de qualquer outro tipo, é representação do real que 
se apreende e não se pode desligar de sua realidade de texto construído 
pautado em regras próprias de produção inerentes a cada gênero de 
escrita, de testemunho que cria “um real” na própria “historicidade de 
sua produção e na intencionalidade da sua escrita”. (BORGES, 2010, p. 96)  

Jogos de poder e disputas pela representação colocam em cheque diversos tipos 

de conceitos e noções, uma vez que determinada produção – seja ela ficcional ou não – 

recebem um estatuto de verdade capaz de provocar o reconhecimento/

identificação no leitor. 
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Questionada enquanto o seu caráter discursivo, os livros possibilitam aos 

pesquisadores diversas interpretações sobre as “evidencias” disponíveis nas narrativas.  

Alguns debates acerca das relações da narratividade (BURKE, 1992), com os princípios 

das teorizações, metodologias e didática, apontam para a função de produzir um 

conhecimento histórico legitimador de tradições, sob a perspectiva de “tradução do 

passado” possibilitada pela cultura histórica gestada, oferecendo diversas leituras 

interpretativas sobre o real e o passado (Diehl, 2010). 

A proposta teórico-epistemológica de análise desse projeto é a de uma leitura da 

obra Uma História dos povos de língua inglesa de forma a não nos prendermos à 

estética da mesma, mas sim, considerando-a em seus elementos extratextuais dos 

quais o autor se utilizou para construir sua interpretação, analisando o lugar social e o 

contexto histórico e político que Churchill estava inserido. Aqui, tentaremos compreender a 

potencialidade de sua obra no que se refere ao poder de construção identitária a partir 

dos discursos. Entendemos que é a linguagem que constrói os signos que são apropriados 

ao longo do tempo, a ideia de pertencimento a uma comunidade perde assim o seu 

caráter atemporal e o que entendemos como tradições passam a ser desnaturalizadas. 

O texto se constitui como uma via de interpretação do passado, ele 

possui complexidade e descontinuidades. Trabalha-lo como elemento constitutivo 

das tramas históricas é perceber os desdobramentos da construção dos saberes, como eles 

são intrínsecos aos autores/as no momento da criação de suas narrativas que dotam o 

mundo de significados (GOMES, 2004: 11). A partir desses pressupostos, nos propomos a 

uma análise social das relações culturais e políticas que constituem as identidades 

britânicas, visto que estas são constituídas e representadas na História dos Povos de 

Língua Inglesa de Churchill. Aqui avaliaremos os aspectos discursivos sobre a cultura, a 

linguagem e a nacionalidade com o intuito de salientar as ambiguidades e os conflitos 

que perpassam a sociedade da qual ele representa.  
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4     RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A função social do IFRN se constitui em oferecer educação profissional e tecnológica 

comprometida com a formação integral do homem, enquanto cidadão crítico atuante 

na sociedade. A prática pedagógica na qual está alicerçado a nossa instituição se pauta por 

uma formação reflexiva dos discentes, o aluno não é tido aqui como apenas um 

depósito de conhecimento, no qual o professor insere saberes, mas enquanto sujeito 

ativo crítico da realidade, que juntamente com os docentes constroem seus próprios 

saberes. 

Este projeto visa inserir os discentes no mundo das pesquisas científicas, 

seguindo desta forma um dos preceitos do Projeto Político Pedagógico do Instituto 

Federal, o qual se fundamenta justamente na ampliação do mundo da pesquisa, 

deixando ela de ser uma atividade exclusiva da Educação Superior, para ser produzida 

cada vez mais cedo por jovens do Ensino Médio. 

Ao final desse trabalho pretende-se entender melhor de que forma a cultura inglesa 

se espalhou pelo mundo, influenciando hábitos mais diversos em diferentes locais do 

mundo. Desta forma, um estudo da história da Grã-Bretanha ajuda-nos a entender o 

desenvolvimento cultural, econômico e social também de suas colônias e áreas de influência. 

5 CONCLUSÃO 

A função social do IFRN se constitui em oferecer educação profissional e tecnológica 

comprometida com a formação integral do homem, enquanto cidadão crítico atuante 

na sociedade. A prática pedagógica na qual está alicerçado a nossa instituição se pauta por 

uma formação reflexiva dos discentes, o aluno não é tido aqui como apenas um 

depósito de conhecimento, no qual o professor insere saberes, mas enquanto sujeito 

ativo crítico da realidade, que juntamente com os docentes constroem seus próprios 

saberes. 
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 Este projeto visa inserir os discentes no mundo das pesquisas científicas, seguindo 

desta forma um dos preceitos do Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal, o qual se 

fundamenta justamente na ampliação do mundo da pesquisa, deixando ela de ser 

uma atividade exclusiva da Educação Superior, para ser produzida cada vez mais cedo por 

jovens do Ensino Médio. 

Ao final desse trabalho pretende-se entender melhor de que forma a cultura inglesa 

se espalhou pelo mundo, influenciando hábitos mais diversos em diferentes locais do 

mundo. Desta forma, um estudo da história da Grã-Bretanha ajuda-nos a entender o 

desenvolvimento cultural, econômico e social também de suas colônias e áreas de influência. 
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A CIDADE, A MORTE E SUAS SOCIABILIDADES 

G. Í. F. Martins1 e A. C. P. Lima2

E-mail: gustavo_martins12@hotmail.com1; cristina.lima@ifrn.edu.br2

RESUMO 

 A morte, como acontecimento biológico inevitável, 
está rodeada de ritos e expectativas 
comportamentais que precisam ser entendidas como 
parte do processo histórico de relações culturais – e 
de poder – que envolvem um povo, um grupo ou uma 
etnia. Entende-se, portanto, todos os códigos que 
envolvem o ato de morrer como parte de uma 
produção cultural e histórica. Assim, as atitudes em 
torno da morte refletem as sensibilidades 
particulares projetadas nela; essas, por sua vez, 
dizem muito do pensamento coletivo envolvido no 
morrer. Por conseguinte, observa-se na morte um 
fator expositor de diferenciações e atualizador de 

projeções comportamentais que, como tal, mantém o 
homem morto socialmente vivo, ao passo que 
interfere nas relações de sociabilidade dele e 
daqueles ao seu redor. Portanto, através da 
realização e análise de entrevistas e pesquisas 
documentais, é dessa forma que a presente pesquisa 
pretende analisar e entender historicamente a morte 
e tudo que dela procede, para entender como na 
cidade de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande 
do Norte, a morte se faz diferente: é episódio que, 
por mais mórbido que queiramos vê-lo, na verdade é 
cheio de vida.  

PALAVRAS-CHAVE: Morte, sociabilidade, Pau dos Ferros. 

THE CITY, THE DEATH AND THEIR SOCIABILITIES 

ABSTRACT 

Death, like biological inevitable event, it’s surrounded 
by rites and behavioral expectations that need to be 
understood as part of the historic process of Cultural 
Relations - and power - that involve people, a group 
or a ethnicity. It is understood, therefore, of all codes 
que involve the act of dying as a part of a cultural and 
historical production. So, as attitudes surrounding the 
death reflect how private sensitivities designed on it; 
these, in turn, say much of collective thinking 
involved not die. Therefore, we observed in death an 
factor of exhibition of differences and updater of 
behavioral projections, that as such, holds the dead 

man socially alive, while interfering in his sociability 
relations and those around him. Therefore, through 
the realization and interviews analysis and 
documentary research, and this way que one present 
research intends to analyze and entender historically 
a death're All that proceeds form it, to understood 
how, in the city of Pau dos Ferros, in Rio Grande do 
Norte , death makes itself different: it’s an episode 
that, as morbid as we want to see it, it’s actually full 

of life. 

KEY-WORDS: Death, sociability, Pau dos Ferros. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em entrevista concedida no ano de 1926 ao jornalista americano George Sylvester Viereck, 

Sigmund Freud declara que “o objetivo derradeiro da vida é sua própria extinção”. Entretanto, a 

morte também é uma cultura, encarada de maneira diferente pelos partícipes e espectadores de 

seu espetáculo. Seja inesperada ou aguardada, a expiração de um sujeito não o liberta de sua rede 

de sociabilidade, pelo contrário: atualiza as capacidades sociais projetadas nele e para ele, 

inserindo uma série de novos ritos e lógicas comportamentais, que devem ser vistas como 

resultado da produção cultural pensada e envolvida no ato de morrer. Isso significa, nas palavras 

de Gilberto Freyre, que “o homem morto ainda é, de certa maneira, homem social”. Portanto, de 

certa forma, o homem morto não se extingue, mas permanece socialmente vivo, de modo que 

cada povo, etnia ou grupo encara tal ato e seus acarretamentos de maneiras diferentes. 

Assim, as atitudes diante da morte refletem a extensa rede de sociabilidade na qual ela se 

insere, que fica evidente quando se discute e analisa as ações dos sujeitos. Em Pau dos Ferros, 

cidade do interior do Rio Grande do Norte e alvo desta pesquisa, a morte é capaz de fazer parar a 

cidade e as atividades rotineiras de seus habitantes, o que não acontece – é claro – de forma 

homogênea. É interessante destacar, contudo, que apesar desse poder modificador, ela é, como 

descreve Philippe Ariès, “parte indiscutível da vida cotidiana”. (1977, p. 32) E como tal, apresenta 

uma série de ritos e expectativas comportamentais, que precisam ser vistos como projeção da 

sociabilidade, desde a hora da morte aos dias que se seguem ao sepultamento, e também como 

fator que expõe diferenças e segregações. Na verdade, por mais que se diga que “todo mundo 

quando morre vai para o mesmo lugar”, percebe-se que o lugar social do sujeito vivo infere 

diretamente nos seus ritos funerários e no lugar ocupado pelo mesmo sujeito, quando morto. 

2 A HORA DA MORTE E O VELÓRIO: REUNIÃO E PUBLICIDADE 

Definitivamente, por mais privada que o morto deseje que seja sua morte, o fim da vida é 

um acontecimento público. Isso acontece porque a hora da morte é particular apenas quando, 

comumente, o sujeito expira no meio familiar, seja no hospital ou em casa. Nesse momento, ele 

assume a função de presidente da Reunião do Morto, que se estenderá até o momento do 

sepultamento. Assim, ao analisar o comportamento dos espectadores do morto, percebe-se que 

podem ser divididos em dois grupos, de acordo com dois tipos de morte: a Morte Esperada e a 

Morte Inesperada.  

A senhora Maria das Graças Batista Freire, de 65 anos, em entrevista ao Laboratório de 

História Potiguar (LABHISP) conta que, quando criança, em meados da década de 50 do século 

passado, já conseguia perceber essa diferença. Quando, depois de muito tempo sofrendo de uma 

mesma doença, o sujeito falecia – a Morte Esperada -  aqueles que vinham prestar suas 

homenagens eram normalmente familiares e amigos mais próximos, um “público menor”. Em 
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contrapartida, quando o sujeito morria devido a um acidente, ou mesmo quando era assassinado 

– a Morte Inesperada – apareciam curiosos de todos os lugares:

“Quando meu pai foi assassinado, a casa encheu de gente, todo mundo perguntava como 

tinha sido, né? Se já tinham pegado o assassino, como era que estava a minha mãe e 

muita gente vinha falar conosco... Mas quando minha avó - que já vinha lutando contra o 

câncer fazia um tempão - morreu, só veio ver o corpo o pessoal que sabia, né? Vizinhos, 

família e alguns amigos”.  

Também conta sobre isso o entrevistado Hermes Leite de Morais; para ele: “você quer ver 

um sepultamento para ir toda a população de Pau dos Ferros? Que a pessoa morra de desgraça”. 

A “desgraça” seria, portanto, um fator chamativo na hora de atrair pessoas para o velório 

do falecido. Assim, a declaração desses episódios como narram os entrevistados, reflete a 

importância da novidade da morte e ressaltam o caráter “espetaculesco” desse acontecimento: 

quando morre alguém que vinha há anos definhando numa cama, não é motivo de agitação ou 

espanto. Contudo, alguém que tem sua vida interrompida de forma súbita, é motivo para atrair 

uma quantidade bem maior de espectadores, prontos para prestar solidariedade, saciar suas 

curiosidades e assistir ao espetáculo que se segue. 

2.1 A HORA DO MORTO 

Segue-se à morte do sujeito o trato com o corpo, que, de acordo com as duas entrevistadas 

já citadas, costumava ser delegado àqueles que tinham experiência com o trato da morte, não era 

qualquer sujeito que podia preparar o corpo. A entrevistada Marilene Santos contou que “aquele 

que era escolhido para preparar o corpo tinha que ser uma pessoa que os outros vissem como boa 

e que soubesse o que estava fazendo, eram normalmente mulheres”. Os ritos funerários de 

preparação do corpo garantiam à alma do defunto uma boa partida e podem ser divididos em 

ritos de separação e ritos de incorporação. Sobre eles, João José Reis comenta: “Entre a separação 

e a incorporação, o morto ficaria no limite entre o aqui e o além, uma espécie de parêntese 

existencial a ser ritualmente preenchido pelos vivos” (1991).  

Era comum que - de acordo com o entrevistado Hermes Leite de Morais, de 64 anos -, 

movidos pelas devoções populares do bom morrer, os falecidos especificassem previamente com 

que roupa queriam ser enterrados: “pedia-se muito que colocasse a roupa de São Francisco ou de 

Nossa Senhora, e que rezasse a ladainha antes do enterro sair”. Isso acontecia como forma de 

evocar a intercessão do santo padroeiro na hora de ingressar no Paraíso. Também é frequente 

ver-se nas mãos do falecido a presença de um rosário ou de um escapulário, amuletos entendidos 

como provedores das graças da Virgem Maria na hora derradeira. Além disso, uma prática que se 

perpetua até hoje envolve a posição do jazente: dispõe-se o caixão, no momento do velório, com 

os pés do defunto voltados para a porta de saída do recinto. Luís da Câmara Cascudo (1983) 

explica que isso acontecia em oposição à maneira como as pessoas naturalmente nascem: 

primeiro a cabeça é retirada do útero (a primeira casa), depois os pés. Na morte – diretamente 

oposta ao nascimento – os pés é que deveriam sair primeiro do lugar aonde estivesse sendo 
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realizado o velório (a última casa). Isso porque a casa é tida como o lugar onde a vida se faz 

acontecer, portanto, deve ser “descontaminada” de todos os resquícios de morte. Assim, é 

comum ver nas casas o lado da cama correspondente aos pés ser disposto de modo a não ficar 

voltado para a porta da rua, posição que a pessoa deve ocupar somente quando da hora do 

velório. 

Dessa forma, era dever daqueles que ficavam garantir a boa partida do ente querido, a fim 

de que ele adentrasse com sucesso no Reino dos Céus. Isso acontecia porque, ainda segundo Reis 

“temia-se, e muito, a morte sem funeral e sepultura adequados. Mas, desde que os vivos 

cuidassem bem de seus mortos, enterrando-os segundo os ritos adequados, eles não 

representariam perigo espiritual ou físico especial.” Esses ritos fazem parte da experiência funeral 

dos vivos e dos mortos, para marcar intensamente a passagem para o outro mundo. Apesar disso, 

as preparações do corpo para o velório são, atualmente, tarefa das funerárias, que começaram a 

se instalar na cidade a partir da segunda metade da década de 1980.  

Todavia, uma particularidade que pode ser observada na cidade é que preza-se muito pelo 

velório no ambiente familiar. As funerárias não dispõem de casas ou capelas próprias para o 

velório - como é costume em várias cidades -, o que se vê é que mesmo com a chegada delas, as 

famílias preparam o velório em suas próprias casas e lá fazem vigília com o corpo do falecido. 

Sobre isso, Marilene Santos destaca: “é que a casa tem um sentido muito especial. É a hora de dar 

adeus e não tem melhor lugar pra fazer isso do que em casa... A última visita é pra ser feita lá.” 

Nessas vigílias, familiares, amigos e parentes prestam solidariedade à família do defunto, bem 

como participam das rezas e entoam benditos pela alma do falecido; a concentração de curiosos 

diminui, dada a hora mais tardia. É nesse momento que o defunto assume, calado, seu posto de 

presidente da Reunião do Morto. 

2.2 O ANÚNCIO DOS MORTOS 

A fim de ajuntar mais convivas para a Reunião do Morto, uma tática bastante comum é a 

de anunciar via carro de som a data, hora e local do velório, bem como do enterro. Essa atividade 

foi iniciada em Pau dos Ferros em 1975 pelo senhor Hermes Leite de Morais - quando do 

falecimento do seu irmão -, que contou, em entrevista, como realizou o primeiro anúncio: 

“arranjei uma radiola, um disco daqueles de cera, duas ‘bocas de ferro’ que amarrei em cima do 

carro e fui.” Até então, somente o funeral de cidadãos mais “ilustres” era publicizado, sendo 

anunciado na difusora local. Assim, a voz do senhor Hermes a anunciar os enterros e velórios pelas 

ruas, no carro de som, tornou-se parte característica da paisagem sonora da cidade. Segundo a 

senhora Marilene Santos, “a gente para sempre o que tá fazendo pra ouvir o aviso... Vai que é 

algum conhecido?”  

O trabalho desenvolvido pelo senhor Hermes tornou-se exemplo e passou a ser realizado 

por outras pessoas em outras cidades da região. “Já fiz muito anúncio nas outras cidades, sim, 

quando lá não tinha quem fizesse, e ainda faço, só que agora é menos, porque nos outros cantos 

já tem, né? Inclusive já fui chamado pra fazer anúncio na Bahia, no Ceará e na Paraíba”. A 
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atividade expandiu-se, desprendendo-se dos territórios de Pau dos Ferros e alcançando novos 

lugares; agora, é parte da construção da paisagem sonora também das cidades da mesorregião do 

Alto Oeste Potiguar, misturando-se à pluralidade polifônica do meio urbano, sem perder, contudo, 

suas particularidades, sendo introduzida e naturalizada no cotidiano das pessoas.  Dessa forma, os 

velórios da região passaram a encher mais, contam os entrevistados.  

Ora, quanto mais, melhor; os vivos podem fazer muito pelos mortos, tornando a passagem 

desta vida para a próxima uma experiência mais definitiva e segura, através da realização dos ritos 

já citados, visto que a cultura eclesial predominante preza mais pela salvação dos mortos do que 

pelo seu culto. No relato do senhor Hermes, percebemos, ainda, que a preocupação das famílias 

mais pobres – independente do credo que professam – com as práticas de bem morrer é maior do 

que a das famílias mais abastadas. O entrevistado conta que “muitas famílias ricas já passaram a 

perna em mim, sim... Mas nunca uma família pobre deixou de pagar”. Na verdade, uma prática 

muito comum nas famílias menos favorecidas é a de juntar durante a vida a quantia a ser gasta na 

morte. “Do pouco que ganhamos [conta a senhora Maria das Graças Batista Freire] sempre 

guardamos um pouco pra isso, né? É uma garantia de que vai ser tudo certinho”.  

Isso revela o quão importante é (principalmente para os mais pobres) o cuidado com a 

morte, para que, numa outra vida, “não sofra o que sofreu nesta”. Ou seja, o cumprir ordeiro do 

que prescrevem as normas e dogmas das igrejas não é totalmente suficiente para garantir o 

Paraíso. Dessa forma, a atividade do anúncio dos velórios e enterros passou a somar mais uma 

despesa no “orçamento da boa morte”, tornando-se indispensável na hora de organizar os 

encontros fúnebres. 

Como parte de seus serviços, o senhor Hermes toca músicas escolhidas pela família (ou por 

ele, quando os parentes não se dispõem) enquanto noticia os velórios e sepultamentos, 

constituindo uma trilha sonora para a morte. Muitas vezes, o próprio falecido havia pré-

selecionado canções que marcaram sua vida e que haveriam de marcar, também, sua morte: “Já 

toquei muita música que o defunto escolheu, sim. Tem hino de time de futebol, música romântica, 

música religiosa, internacional... Tem de tudo”, declara. Quando a escolha prévia não acontece, 

cabe à família apresentar o set list a ser reproduzido, que, segundo o entrevistado, é a única 

diferença que vê nos avisos de enterros de católicos e protestantes. “Não tenho discriminação 

com religião, não. Faço de todos. A única diferença mesmo é as músicas que escolhem, né? Os 

católicos pedem música de Nossa Senhora e até os espíritas também; os protestantes tem outras.” 

Nesse sentido, o senhor Hermes Morais conta, ainda, de um episódio inusitado que 

envolve as escolhas das canções: 

“Teve uma vez que morreu um rapaz que todo mundo sabia que era usuário de drogas, 

né? Era bem novinho... Aí me chamaram pra fazer o anúncio e eu fui lá perguntar quais as 

músicas que queriam. Pois eles mandaram umas músicas muito animadas, era um batidão 

mesmo, sabe? Funk, Punk, não sei... Mas eu fiz o anúncio. Com vergonha, mas fiz. É 

negócio, né?” 
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Entende-se, então, que as canções escolhidas fazem parte, muitas vezes, da construção 

identitária do morto, de modo que refletem seus gostos e preferências, bem como os do grupo a 

que fazia parte. 

Um outro marco importante da atividade realizada pelo entrevistado foi a consequente 

normatização dos cortejos fúnebres, que ele passou a ditar.  

“Estava eu numa cidade do interior do Ceará (olha que coincidência) quando ia passando 

um sepultamento. Daí eu parei para observar e vi um rapaz lendo as coroas como forma 

de mensagem e resolvi adaptar pra cá.” 

Dessa forma, começou-se a dispor melhor os elementos dos enterros. O característico 

carro do senhor Hermes vai à frente (junto com algumas motocicletas) tocando as músicas 

escolhidas pela família; em seguida vão as coroas e faixas que trazem frases de amigos, familiares, 

conhecidos e colegas, seguidas do povo que percorre o caminho a pé junto com o carro que leva o 

caixão; por fim, vão-se os carros. Esse padrão passou a ser observado em todos os cortejos 

fúnebres da cidade, a partir da ideia do senhor Hermes. Contudo, o estabelecimento de relações 

normativas para esses cortejos não parou por aí. Ao chegar no cemitério, o senhor Hermes tornou 

costume ler as mensagens de familiares, como também ler as frases presentes nas coroas de 

flores e faixas. Dando continuidade, do seu carro de som, Hermes Leite de Morais pede às pessoas 

que abram espaço para a passagem do caixão, bem como da família do falecido, para que 

aconteça o sepultamento.   

Logo, entende-se que além de ser alguém que desenvolveu uma nova relação de trabalho a 

partir do cenário da morte, o senhor Hermes Leite de Morais passou a figurar como uma espécie 

de “organizador do evento”, papel que – segundo ele – os outros anunciadores das outras cidades 

não realizam, sendo característica pessoal dele enquanto pioneiro. Entende-se, à vista disso, que 

as relações de sociabilidade mortuária ganham novos aspectos conforme surgem novas ideias que 

adaptam as práticas da boa morte às tecnologias de que se dispõe. As normatizações se atualizam, 

de modo que refletem a importância dada à morte, como rito que não deve ser feito de qualquer 

maneira, mas de modo organizado, dando ao falecido uma digna despedida. O espetáculo segue, 

então, para um novo palco: o cemitério. 

3 A CIDADE DOS MORTOS – E VIVOS. 

Os cemitérios, como espaços que abrigam cultura material e espiritual, apresentam-se 

como lugares de expressão da memória social e coletiva. Não se trata somente da casa dos 

mortos: os túmulos, mausoléus e criptas guardam uma infinidade de histórias, costumes e crenças 

que expressam – entre outros – a incerteza perante a inevitabilidade da morte. É, portanto, a casa 

dos mortos e dos vivos. Dessa maneira, a necrópole confirma-se como espelho que reflete 

conflitos, embates e segregações, de modo que, nas palavras da historiadora Alcineia Rodrigues 

dos Santos, “a cultura funerária se combina com as tradições cotidianas da comunidade, 

permitindo um intercâmbio entre ambas.” (2011). 
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É nesse intercâmbio que se explicitam diferenças sociais, à medida que pensamos os usos e 

apropriações do que há na área cemiterial. A arquitetura dos túmulos, suas disposições e o 

conjunto de seus ornamentos refletem o que diz a antropóloga Barbara Thompson: “a sociedade, 

ao construir o cemitério, promove uma negação da morte, por meio da imortalidade simbólica” 

(2014). Nele, os vivos evocam a lembrança perpetuada de seus antepassados, de modo que 

patenteiam sua imagem social à vista dos outros; o cemitério é, também, um lugar de conflito e 

exclusão, posto que, segundo Santos, “na cidade dos mortos, as casas de morada são distintas das 

residências na cidade dos vivos, porém estas e aquelas refletem o que somos e as condições em 

que vivemos e morremos” (2011, p. 187).  Assim, analisando os elementos arquiteturais do 

cemitério São Manoel, também em Pau dos Ferros, bem como os relatos dos entrevistados, 

pensamo-lo como espaço de depósito de corpos, de reza, de conversa, de recordação e – por que 

não dizer – de encontro. 

3.1 ARQUITETURA CEMITERIAL 

Observando, assim, a importância das relações existentes dentro do espaço do cemitério, 

tal qual também afirma Santos (2011, p. 189-190): 

A arquitetura estrutural de nossas necrópoles foi pensada por seus próprios membros 

sociais. Em se tratando de influências, a cultura mortuária é herdeira da tradição europeia. 

A ornamentação e o desenho assinalam uma configuração de âmbito religioso, sendo 

verdadeiros museus ao ar livre, onde podemos encontrar traços típicos da cultura popular 

pertencente ao patrimônio cultural da comunidade [...] e é também (re)ler as páginas de 

uma história local, contada a partir de um reservatório de informações sobre a cultura 

material, bem como sobre crenças populares, rituais e ações específicas daquele lugar.   

Percebe-se, portanto, que o principal e mais pontual fator expositor de sua multiplicidade 

de conflitos é a arquitetura dos túmulos, posto que são o sinal visível e palpável de toda história 

“intangível” da qual é testemunha. Assim, ao nos depararmos com os estilos arquiteturais 

encontrados no cemitério São Manoel, encontramos quatro principais: o túmulo de torre, o 

túmulo-capela, o túmulo-sarcófago e túmulo de barro. 

         Figura 1: Túmulo de Maria Zilmar Bezerra.  Figura 2: Túmulo de Francisco Dantas de Araújo. 

As Figuras 1 e 2 apresentam dois exemplos de túmulos de torre. Neles, é possível perceber 

a presença da base, onde se depositam os corpos e, acima dela, uma torre de mármore, gesso ou 

alvenaria, encimada, comumente, com uma cruz; são, ainda aqueles que datam de tempos mais 
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longínquos. Com efeito, em meados da década de 50, como conta a senhora Marilene Santos, os 

túmulos de torre “não eram pra qualquer um. Era muito caro pra fazer, só as famílias mais ricas e 

antigas tinham”. Podemos identificar, dessa forma, que esta tipografia tumular que se ergue para 

o alto, serve para engrandecer e avivar ainda mais a memória daqueles que lá habitam. Nascida

em 1948 e falecida em 1949, a criança Maria Zilmar Bezerra recebeu de sua família um jazigo

próprio, munido de uma torre bem trabalhada, numa época em que isto era símbolo de

ostentação, e que não serve para mais ninguém. É a lembrança monumental, perpetuada da

morte de um infante, que provavelmente pertencia a uma família poderosa, rendendo

homenagem ao que ela significou em vida.

Ainda seguindo esse estilo, a Figura 2 mostra o túmulo onde estão sepultados Francisco 

Dantas de Araújo e Josefa Dantas de Araújo, sua esposa. Ele, famoso fazendeiro e político região, 

foi o primeiro prefeito eleito de Pau dos Ferros. Seu sepulcro, está disposto no cemitério junto a 

outros que se parecem muito no quesito arquitetural, que são morada de outras grandes famílias 

da região, como a Gurjão, Oliveira Costa e Oliveira Souza, todos datados das últimas décadas do 

século XIX e início do XX. Deste modo, são a porta de entrada para aqueles que adentram o São 

Manoel, formando um corredor de elites oligárquicas, imponentes à vista das outras “casas”. 

Figura 3: "Túmulo-Capela" sem identificação. Figura 4: Jazigo da família Martins. 

As Figuras 3 e 4, por sua vez, são exemplos do segundo tipo de jazigo observado no 

cemitério: o túmulo-capela. Seu estilo é caracterizado pela construção de uma espécie de 

capelinha na parte de cima e “gavetas” de mármore onde são depositados os restos mortais da 

família a que pertence o túmulo. Neles, vê-se a presença de altares decorados com flores e velas, 

onde imagens de anjos e santos velam silenciosamente pelos que ali repousam. A Figura 3, que já 

não tem mais identificação, mostra o que aparenta túmulo-capela mais danificado pelos agentes 

corrosivos do cemitério. A Figura 4, por sua vez, é o jazigo da família Martins, construído de modo 

a abrigar as ossadas daqueles que compartilham deste sobrenome. 

Diferente dos túmulos de torre (destinados a poucas e ilustres pessoas), os túmulos-capela 

são jazigos familiares, onde são depositadas as ossadas daquela família em questão. Trata-se, 

portanto, de um lugar de derradeira reunião familiar, que, como não poderia deixar de ser, 

também expõe os valores e condições daquela parentela. Assim, como é analisado por Batista 

(2002), famílias inteiras eram enterradas nestes tipos mausoléus, tornando o cemitério um local 
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de reunião familiar. “Se em vida não houve união, a morte apaga os percalços e a família volta a 

ser uma”. Com efeito, também estas tumbas tornam-se extensão do poderio dessas famílias. 

Figura 5: Túmulo de Francisca Adalva da Conceição.  Figura 6: Túmulo da família Aquino 

 Para o penúltimo estilo estudado, vemos os túmulos de Francisca Adalva da Conceição 

(Figura 5) e o jazigo onde jazem membros da família Aquino (Figura 6); os dois se encaixam no 

estilo de túmulo-sarcófago, que é caracterizado por ser uma espécie de catafalco de mármore ou 

cerâmica, adornado com cruzes e com a foto dos que lá repousam. Diferente dos túmulos-capela, 

não abriga mais de um ou dois restos mortais, sendo que para a adição de um novo, outro mais 

antigo é exumado e transladado para outro local.  

Por sua vez, os túmulos-sarcófago datam da segunda metade do século passado e são os 

mais comuns do São Manoel. Sobre eles, pode-se dizer que possuem um caráter mais 

democrático, haja visto que são maioria no cemitério. Pode-se entender que houve uma melhoria 

nas condições de vida – e, consequentemente, da morte – de algumas famílias, que agora podem 

repousar numa sepultura “melhor”. Contudo, ainda possuem elementos de diferenciação, que 

ficam bem claros ao comparar os adereços do jazigo da Figura 6 aos demais, este possui cobertura 

para o sol, um catafalco marmóreo e puxadores dourados, enquanto os outros são postos no chão 

raso, expostos ao sol constante e tem puxadores metálicos simples. 

Figura 7: Túmulo de Estela Maria da Silva Figura 8: Túmulo de Manoel Vicente de Freitas. 

Prosseguindo, a última tipografia tumular analisada é a referente aos túmulos de barro. 

Caracterizam-se por serem muito simples, instalados no chão raso e ornados pela terra batida, 

com cruzes de madeira indicando seus habitantes. Neles, é possível identificar plantas que nascem 

alimentadas do que lá dentro apodrece, como principal ornamento. É evidente, por conseguinte, 

que essas covas são destinadas às pessoas mais pobres e também aos indigentes. 

Cartograficamente, ficam localizadas nos fundos do cemitério, à vista apenas daqueles mais 
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curiosos, que desejam com mais afinco adentrar na cidade dos mortos. Contudo, simplicidade não 

pressupõe abandono, dado que os túmulos de barro colorem o cemitério com as flores que 

nascem de muitos deles, plantadas neles pela família ou pelos funcionários do cemitério. 

Todavia, é importante destacar que a Figura 7 e a Figura 8 apresentam túmulos cujo estilo 

de sepultura foi o melhor possível que algumas famílias conseguiram ou que terceiros 

conseguiram para os que ali jazem. Na verdade, muitas vezes a morte requer esforços coletivos, 

visto que o orçamento para ela nem sempre é muito acessível; desse modo, é também uma 

prática comum (de acordo com a senhora Marilene Santos) as famílias se unirem num plano 

funerário de assistência familiar, no qual cada pessoa paga uma prestação; o inesperado provoca 

medo, principalmente para aqueles que vivem à mercê da assistência médica. Assim, o túmulo 

mais simples, de chão raso, terra batida e flores coloridas, escondido das vistas de quase todo 

mundo (muitas vezes fadado ao desamparo), é a morada “eterna” dos desfavorecidos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por fim, após as pesquisas, debates, avaliações, leituras, entrevistas e estudos, podemos 

perceber que a morte não deve ser entendida apenas como o fim das atividades biológicas de um 

corpo. Na verdade, vemos que nela se insere um conjunto de sociabilidades intrínseco à vida, que 

se manifesta desde os momentos derradeiros de um sujeito, ao lugar ocupado por ele dentro da 

cidade dos mortos; ela é, portanto, um espetáculo para os vivos, que, em suas nuances mórbidas, 

reflete de bom grado inúmeras maneiras de se contar e exprimir o vivido. 

Assim, em Pau dos Ferros, o morrer é um fenômeno de proporções históricas e relações 

culturais próprias. A morte biológica torna-se, então, testemunha da vida que continua. 
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RESUMO 

Desenvolvemos este artigo com o intuito de 
analisarmos como era feita a distribuição da água que 
vinha nos trens na cidade de Nova Cruz. Esperamos 
como resultados poder tirar conclusões sobre essa 
antiga repartição da água e uma breve reflexão 

quanto as diferenças com o tempo atual, o da água 
encanada, mostrando a importância desse meio de 
receber água para uma cidade e de que modo esse 
recurso natural influencia no dia a dia dos moradores 
da cidade de Nova Cruz.

PALAVRAS-CHAVE:  Água, Nova Cruz, trem. 

NEW CROSS OF STORIES – RN: THE TRAIN WATER. 

ABSTRACT 

We developed this product in order to analyze how 
was made the distribution of water coming in trains 
in the city of New Cross. We hope as a result be able 
to draw conclusions about this ancient distribution of 
water and a brief reflection about the differences 

with the current time , the water pipes , showing the 
importance of this means of receiving water for a city 
and how this natural resource influence on the day of 
the inhabitants of the city of Nova Cruz. 

KEY-WORDS: Water, New Cross, train. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Água é um recurso natural essencial para a vida, sem o qual o homem não conseguiria 

viver, porém nem sempre ela esteve presente no cotidiano das pessoas da maneira como é hoje 

em dia nas cidades do interior do Rio Grande do Norte. Nova Cruz, que é uma cidade localizada na 

mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar, segundo o IBGE tem população estimada em 

37.079 habitantes, por exemplo, é uma das cidades que sofreram com a escassez de água. 

Antigamente, na década de 1960, para terem acesso à água em suas casas, seus moradores eram 

dependentes dos trens que traziam esse tão valioso recurso para a cidade para ser distribuída para 

a população em geral. 

Partindo dessas proposições, e buscando utilizar como embasamento relatos de residentes 

do município que vivenciaram o período de abastecimento através dos trens e o período atual, 

para descobrir de que maneira, com que organização e com que frequência era distribuída a água 

para a população, também mostrar dos alguns benefícios que acompanharam a chegada de água 

encanada na cidade, assim como mostrar alguns aspectos socioculturais influenciados pela 

situação no município, considerando o antes, o durante e o depois da implantação da água 

encanada. 

2 METODOLOGIA 

A base no nosso artigo é a entrevista com duas moradoras da cidade de Nova Cruz, Rosinda 

Esmeraldina, Valéria Pimentel e Abílio Alves, que presenciaram o tempo que a água vinha nos 

trens e que vivem atualmente, no tempo da água encanada. Analisaremos fotos e documentos 

que nos relate a chegada dessa água nos trens, e a partir desse material iremos escrever as nossas 

conclusões a fim de comparar os resultados da antiga partição de água com a realidade atual. O 

ponto de vista atual a ser utilizado será a das duas entrevistadas, pois elas viveram as duas épocas. 

Desse modo, as entrevistadas, as fotos e os documentos, poderão nos informar 

detalhadamente a transição da água nos trens para a água encanada, mostrando como era feita 

tal distribuição, o modo que era organizado e se a população em seu total conseguia se beneficiar 

de forma ordenada, ou se não existia um critério para a distribuição da água, qual era as maiores 

dificuldades dos moradores e como aconteceu à mudança da água no trem para a água na 

torneira e que benefícios essa água encanada trouxe.  

A partir das conclusões iremos fazer uma comparação da água vinda nos trens para a água 

encanada, mostrando também a importância da água nas torneiras para uma cidade e de que 

modo a água influencia no avanço de uma cidade. 

A partir das entrevistas podemos perceber que a distribuição da água era feita de maneira 

desorganizada, não tinha uma distribuição adequada, pois era feita mediante a força e a 
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inteligência de cada um, o que ocorria na maioria das vezes uma confusão, pois as pessoas que 

ficavam por ultimo na fila quando percebiam que a água iria acabar começavam a tumultuar para 

conseguir a vez.  

A água era recebida do Piquiri, água doce e própria para consumo, era a única fonte de água 

doce para a população, pois os outros meios disponibilizavam uma água salobra. Como só 

encontrava água doce no Piquiri às pessoas guardavam em suas casas vários latões, jarras, formas, 

para armazenar a água que o trem trazia.  

Com a chegada da água encanada para Nova Cruz podemos observar uma reclamação pois o 

habito de ter água de graça causou estranhamento quando as contas da água começaram a 

chegar, porém as melhorias foram inúmeras, a água encanada chegou no período que Nova Cruz 

estava se desenvolvendo e ajudou para isso. Os principais benefícios foram de punho pessoal de 

cada um, coisas simples como tomar um banho ou cozinhar e lavar a roupa se tornaram mais 

pratico e próximo de cada um. 

Figura 1: Antiga estação de Trem da cidade de Nova Cruz. 
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Figura 2: Estação de Trem, atualmente casa da cultura de Nova Cruz. 

Figura 3: Caixa d’água construída para armazenar a água vinda dos trens para a população poder coletar. 
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Figura 4: Caixa d’água atualmente. 

Figura 5: Cisterna existente na casa da entrevistada Valéria Pimentel, usada para armazenar água. 

3 TREM D’ÁGUA 

Apesar de estar localizada bem próxima do rio Curimataú, a cidade de Nova Cruz não 

dispunha de muitas fontes de água própria par o consumo por ele ser um rio temporário e de água 

salobra, assim como a água de poços utilizados pelos moradores e por não haver água encanada 

na cidade, mesmo podendo comprar água em açudes de água doce, a água que era trazida do rio 

Piquiri era o único modo de ter água doce que os moradores em geral tinham para poder 

armazenar em casa, sendo muitas casas tinham tanques ou cisternas para poder ter um controle 

maior da quantidade da água que existia nas suas casas. O consumo era sempre cauteloso, pois 
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temiam a falta de água, coisa que hoje em dia não pensamos tanto nisso. É notório que para todos 

era de grande valia a água trazida nos trens, mas o sentimento que fica é de angústia, pois as 

memórias estão se perdendo, a fim de resgatar um pouco dessa época é que esse artigo foi 

desenvolvido, mostrando assim como saber se existia uma organização na distribuição da água 

vinda dos trens para a população.  

Através das entrevistas pudemos perceber que as pessoas que viveram ativamente a época 

em questão já não lembram tão bem sobre os fatos. E o que mais lhes marca são as mudanças 

mais simples, citadas com grande ênfase, coisas cotidianas que fazemos com tanta naturalidade – 

como tomar um banho – que não percebemos a importância que pode ter. 

Nas entrevistas ouvidas e nas fotos analisadas, nossas fontes históricas, podemos perceber 

que a época em que a água vinha através da linha do trem teve profissões específicas, o que foi 

uma das maiores surpresas para o trabalho. Levando assim ao raciocínio de um dos nossos 

objetivos que foi entender como as pessoas lidavam com essa situação.  Compreendemos assim 

que as profissões de “botador d’água” e “lavadeira” foram fundamentais para lidar com aquela 

época, assim como as “formas e jarras” para armazenar a água.  

Como resultado da análise das entrevistas vimos que não existia organização e por vezes 

ocorriam brigas entre as pessoas que estavam em busca de água. A partir da transição para a água 

encanada ficaram as lembranças desse tempo e uma grande festa por ter água saindo das 

torneiras, as casas tiveram uma adaptação, deixando de lado materiais para armazenar a água 

doce, e usando de maneira mais esbanjada a água em atividades cotidianas. 

Assim percebemos grandes mudanças na transição para a água encanada, além de um 

grande feito político lembrado pelos moradores de todas as idades, marcado por música de 

campanha política muito conhecida na cidade, foi um feito político que implicou em grandes 

facilidades para o dia a dia dos moradores da cidade de Nova Cruz, fazendo com que o nome do 

prefeito José Peixoto seja lembrado até hoje pela música Que se faz presente nas rodas de 

encontro de familiares, citada nas entrevistas: 

“Taí a água que você dizia que José Peixoto não ia botar, 

Olha aí palhaço, olha aí palhaço, 

A água já chegou, a água já chegou para matar a sede deste falador". 

O que fica desse fato político na história de Nova Cruz é que foi motivo de grande festa e é 

um dos marcos na política novacruzense, pegando um histórico de feitos políticos, em dimensão 

para a população, até o dia atual 

A linha do trem preservada até hoje nos deixa a dimensão das filas que se formavam para 

poder coletar a água e, apesar da estrutura estar modificada, a importância da estação de trem, 

hoje atual “Casa da cultura de Nova Cruz” para os botadores d’água se encontrarem para tentar 

conseguir o melhor local para pegar a água em maior quantidade. 
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Figura 6: Linha do trem atualmente. 

Hoje em dia é possível observar as mudanças ocorridas nas cidades, onde a maioria das casas 

possui água encanada e saneamento básico, onde pode-se usar água o momento que quiser, 

tomar banho todo dia, cozinhar sem se preocupar com a quantidade de água, restaurantes e 

outros estabelecimentos com banheiros e pias para lavar as mãos, enquanto na época do trem um 

ato básico de higiene que é tomar banho era feito com rigoroso controle da água, às vezes as 

pessoas não tomavam banho num dia para que a água não acabasse antes que se pudesse 

reabastecer. São avanços ocorridos devido a implantação de água encanada na cidade que 

demonstra bem a diferença entre a realidade atual para a de 50 anos atrás. 

Fica pra nós a lição de cada vez mais se pôr a pensar sobre o meio em que vivemos, onde 

muitas vezes ficamos sabendo mais dos locais que nunca visitamos do que do próprio local em que 

vivemos. 

O que permanece desse modo de organização para poder coletar a água é que não existia uma 

organização prévia o que se tornava disputado e sofrido para a população, além de não ter uma 

estimativa de quantidade por família, os horários no qual o trem chegava eram muito extremos 

para aqueles que ficavam até tarde trabalhando para sustentar suas famílias, fazendo assim com 

que as famílias tivessem que contratar pessoas para ficarem na fila e levarem a água coletada até 

a sua casa, prejudicando a coleta para o seu próprio consumo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As fotos são um dos principais materiais de pesquisas do nosso trabalho, junto com as 

entrevistas realizadas, pois são elas que mostram de maneira mais clara tudo que foi descrito 

nas entrevistas. 

 Análise das imagens
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 A figura 1 mostra a antiga estação de Trem de Nova Cruz, onde as pessoas montavam filas 

para pegar a água vinda nos trens, já a figura 2 mostra a casa da cultura, antiga estação. Podemos 

notar que o espaço em si não mudou muito, porém, o local que recebia a água, o algodão e as 

pessoas vindas no trem, hoje é apenas um ponto turístico da cidade. 

Como sabemos, a água vinda nos trens também era armazenada na caixa d’água 

construída na cidade para ser distribuída para os habitantes da mesma, e é exatamente isso que a 

figura 3, mostra: a caixa d´água no tempo que a estação de trem funcionava. Com o passar do 

tempo a caixa d´agua não perdeu sua utilização. 

Atualmente, como nos mostra a figura 4, a caixa d´água, mesmo com a água encanada, 

serve para o armazenamento desse recurso natural, porém, o armazenamento e distribuição que 

era feito com a água dos trens, agora armazenado pela água que vem da empresa responsável por 

abastecer a cidade e é retirada com carros pipas que levam água para a região rural da cidade. 

Outro fator relevante na caixa d’água atual é o desenho do trem, para muitos o desenho só foi 

construído porque a caixa d’água é localizada enfrente a estação de trem, mas o verdadeiro 

motivo é pelo fato que antigamente vinha o trem carregado de água e armazenava a água 

justamente nessa caixa. 

 Conhecemos que a água vinda nos trens era escassa, por isso as pessoas tentavam 

ao máximo economizar e armazenar esse tão importante recurso, as pessoas armazenavam água 

em filtros, jarras, e como mostra a figura 5, em cisternas, essas cisternas são feitas no chão, como 

um poço, e servem para o armazenamento da água até os dias de hoje, não são usadas com tanta 

frequência, mas ainda estão em funcionamento em algumas casas, como na casa da nossa 

entrevistada Valéria Pimentel. 

 Um dos pontos que marcou nossa pesquisa, é saber que o tamanho da linha do 

trem era caracterizado pelo tamanho da fila de pessoas para pegar a água do trem, ao analisarmos 

a figura 6 podemos perceber que a fila era enorme, pois sabemos que uma linha de trem abrange 

muitos quilômetros e a de Nova Cruz que era a “Linha Norte - km 301 (1960)”( Nova Cruz – 

Estações Ferroviárias do Brasil.), porém ao observamos essa imagem notamos também que a linha 

do trem utilizada antigamente, hoje não passa de uma simples linha inutilizada que foi substituída 

por um calçadão que quase cobriu a linha.    

 

Aplica-se nos casos em que o trabalho segue uma linha de desenvolvimento de assuntos 

contínuos, conforme a estrutura dada abaixo: 

5 CONCLUSÃO 

Através dos depoimentos, pudemos perceber uma memória sendo perdida e a importância 

do trabalho realizado sobre este tema, a forma como a maioria dos jovens desconhecem os 
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motivos de, por exemplo, atualmente a caixa d’água localizada próxima a Casa da Cultura de 

Nova Cruz ter o desenho de um trem grafitado em sua parede nos mostra a necessidade deste 

resgate. 

No âmbito escolar a história local não é muito explorada, pudemos constatar através das 

entrevistas, pois os moradores que presenciaram os dois momentos estudados neste trabalho 

nos relataram que as memórias vão se perdendo por não terem continuidade na transmissão 

das informações. 

O objetivo principal desse trabalho foi descobrir como era feita a distribuição, e para a 

nossa surpresa se dava de forma desorganizada, o que fica de forte nesse modo de recepção 

d’água é o quanto a água encanada melhorou a vida pessoal diária de cada cidadão 

novacruzense, fazendo com que esse fosse um dos marcos políticos da história da cidade de 

Nova Cruz, lembrado com grande importância pelos entrevistados. 

As fontes de pesquisa são escassas, na biblioteca da prefeitura não encontramos 

documentos ou fotos que trouxessem a época à tona, fazendo com que a relevância deste 

trabalho aumente, pois resgatar um momento histórico da cidade de Nova Cruz no qual não 

podemos encontrar fontes detalhadas nos impulsionou a ir mais fundo. 

A cidade de Nova Cruz viveu essa época do “trem d’água” com grandes importância, pois o 

trem movimentava também e economia e trazia uma grande movimentação de pessoas pela 

cidade, a linha, hoje desativada, poderia ser uma grande fonte econômica e uma ligação direta 

com a capital do estado do Rio Grande do Norte e a capital do estado da Paraíba. A época em 

estudo foi fundamental para o desenvolvimento econômico devido a grande quantidade de 

pessoas que passavam pela cidade e pela existência de profissões específicas da época. 

Estudar a época do “trem d’água” nos fez perceber a grande mudança na transição para a 

água encanada e a importância para a economia da cidade. Para os moradores entrevistados, 

que viveram as duas épocas na cidade de Nova Cruz, o que fica de mais relevante é a mudança 

no pessoal, a importância de ter uma água potável em abundância e o quão difícil era racionar 

a água na época dos trens. 

Monumentos históricos como a caixa d’água e a casa da cultura mantém vivos a memória 

desta época tão interessante e pouco repassada nas aulas de história da Nova Cruz. Portanto, 

ter dados sobre aquela época nos mostra que os costumes mudaram bastante para os dias 

atuais e que sem dúvida alguma o que não mudou nem mudará é a importância da água na 

vida de cada um. 

3086



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Nova Cruz – Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/rgn/novacruz.htm>   Acesso em: 27/08/2014; 

Nova Cruz – RN. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Cruz> Acesso em: 27 de 

agosto de 2014. 

Rio Grande do Norte >> Nova Cruz. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240830&search=rio-grande-do-

norte|nova-cruz|infograficos:-informacoes-completas> Acesso em: 27 de agosto de 2014; 

3087



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

ESTÓRIAS E A HISTÓRIA (OFICIAL) DA GRUTA DO BODE 

T. H. Oliveira
1
 e P. G. Azevedo

2
 

E-mail: thiagooliveirarn@gmail.com
1
; pablo.azevedo@ifrn.edu.br

2; 

RESUMO 

Constatou-se neste trabalho que a atual Gruta do 

bode, outrora foi uma mina de ferro dada a 

ocorrência de Lateritas ferruginosas da Formação 

Sedimentar Barreiras do litoral potiguar. Entretanto 

sua utilização como uma mina de ferro é, atualmente, 

questionada, dada as condições geológicas que não 

são consideradas economicamente viáveis, pelo 

menos nos tempos atuais, para a sua existência. Essa 

pesquisa tomou como método de análise uma 

investigação empírica, com visita “in locu” da área de 

estudo, assim como a compilação de material teórico 

de autores ligados à História e economia do Rio 

Grande do Norte. Desse modo, o presente artigo não 

visa relatar novas descobertas acerca dela, mas sim 

fazer um resgate histórico-cultural de suas estórias e 

a sua História (oficial), para que se possa reconhecer 

e valorizar este patrimônio local. 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio histórico, mina de ferro e Gruta do Bode. 

STORIES AND HISTORY ( OFFICIAL ) OF BODE 'S CAVE 

ABSTRACT 

It was found in this work that the current Cave of 
the goat, was a deposit of laterite ferruginous 
Barreiras Formation of the coast, however due to 
changes made by human activity imply that this 
vein was used as an iron mine, even if the 
geological conditions were not considered 
economically viable, at least in modern times, for 
their existence. This research took as a method of 

analysis empirical research, to visit "in loco" of the 
study area, as well as the compilation of 
theoretical material authors linked to the history 
and Rio Grande do Norte economy. Summarizing 
this article is not intended to report new findings 
about it, but to make a historical-cultural rescue 
their stories and their history (official), so that we 
can preserve this as well as the time.

KEY-WORDS:  Historical heritage, iron mine and Cave of the Goat. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo mostrar a existência e a importância de um aspecto 

significativo da História do Município de Canguaretama/RN, que a existência de uma 

provável mina de ferro, área atualmente conhecida localmente por “Gruta do Bode”, que 

outrora abastecia o Engenho Cunhaú.  

As entradas e respiradouros desta mina de ferro ainda podem ser encontradas, mas 

estão quase totalmente soterradas, possivelmente fruto da tardia conscientização dos 

proprietários da área que, em um passado recente, tentava aterrá-la. Somado a isto, 

observamos o descaso e abandono do Poder Público local em preservar esse patrimônio 

histórico significativo para a História do Rio Grande do Norte.   

A descoberta despretensiosa de um túnel no distrito de Barra de Cunhaú- 

Canguaretama/RN, no ano de 2000, possivelmente acrescentou inúmeros dados novos à 

História da econômica da antiga Capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do 

Norte. A descoberta foi de duas galerias subterrâneas encontradas durante a retirada de 

terra para a construção dos viveiros de camarão de uma empresa carcinicultura local, o 

achado para muitos pesquisadores que o estudaram foi o mais significativo do tipo no 

Estado, naquela década. Ela poderia ter sido explorada em meados do século XVII, na 

obtenção de minério de ferro para os engenhos da região e de acordo com o historiador 

Olavo de Medeiro "Essa descoberta é importante, pois pode acrescentar mais um capítulo 

à História da economia do Rio Grande do Norte" (BEZERRIL, 2015).   

Essa galeria foi assimilada a outra existente em Canguaretama/RN, contudo esse 

segundo túnel é diferente devido a sua localização ser na atual BR 101, KM 158, sentido 

João Pessoa/PB - Natal/RN, intitulado “Gruta do Bode” (Figura 1), inserida na Fazenda 

Gruta do Bode, que segundo a historiografia escrita regional foi à mina de ferro usada para 

abastecer o Engenho Cunhaú ainda no tempo de Jerônimo de Albuquerque Maranhão “O 

Conquistador do Maranhão” e na história oral um esconderijo de supostos tesouros 

flamengos.  

Figura 1: A entrada e respirador. Fonte: Arquivo Pessoal (2015). 
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Sobre a descoberta dessa suposta mina, diz Medeiros Filho (1997, p. 89): 

A 23 léguas pela terra dentro – da sesmaria do Cunhaú-, na direitura deste rio, -

possivelmente atual rio Catu- descobriu em dois de agosto de 608 o dito Jerônimo 

de Albuquerque grande quantidade de minas de ferro, com muita comodidade a 

se beneficiarem, tanto pela navegação deste rio, como porque vêm as ditas minas 

por terra estar mui perto da povoação e fortaleza do Rio Grande e se poderá por 

aquela banda negociar por terra.    

A mineração dela foi encerrada talvez por escassez do minério ou após o incêndio do 

Engenho Cunhaú, em 16 de maio de 1647, mas depois serviram como prisão e também 

como esconderijos de supostos tesouros flamengos (GINANI FILHO, 2014).  

Diante do exposto, este artigo não visa apresentar necessariamente novas descobertas 

acerca da atual Gruta do Bode, provável Mina de ferro do Engenho Cunhaú, mas sim fazer 

um resgate histórico-cultural de suas histórias e a sua História (oficial), para que se possa 

preservar esse patrimônio enquanto a tempo. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O presente trabalho toma por base teórica obras regionais, com autores que trazem 

um conteúdo histórico e econômico do Rio Grande do Norte, com as seguintes referências 

bibliográficas: Silva (2014), Ginani Filho (2014); Medeiros Filho (1997); Carvalho (1905) e 

outras referências escritas e orais.   

3. METODOLOGIA

Tomando como método de análise uma investigação empírica, com visita “in locu” da 

área de estudo, bem como a compilação de material teórico de autores ligados à História 

econômica do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa de campo foi realizada na data de 25 de julho de 2015, em que se realizou 

o registro fotográfico da área, utilizando uma câmera fotográfica Sony Lens 16 megapixels.

Já a pesquisa bibliográfica contou com parte do acervo pessoal do autor, além de

acervos particulares, como o de historiador Anderson Tavares de Lyra. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o passar do tempo, a área da antiga mina de ferro passou a ser conhecida como 

“Gruta do Bode”, pela população local. Em relação a esta nomenclatura, observamos que 

existem duas versões para tal nome.  

A versão “oficial” conta que teria vivido um bode selvagem na região de uma gruta que 

teria se acostumado a pular num vagão vazio do trem que passava próximo indo até a 

Estação ferroviária de Canguaretama, depois voltava à gruta. Os maquinistas ao verem o 

bode, associaram o local de origem do animal viajante, a “Gruta do Bode” (SILVA, 2014).   

Já a outra versão é relatada pelo chamado mito do “Bode de Ouro”, que consistia no 

seguinte fato: 

Ao empreender fuga da sesmaria do Cunhaú, os holandeses teriam deixados 

inúmeros tesouros escondidos em tuneis de mina de ferros dessa sesmaria. Dentre 

os valiosos objetos havia um bode de ouro maciço escondido na mina de ferro do 

Cunhaú (SILVA, 2014).   

4.1. A MINERAÇÃO DE FERRO: 

      Mediante o progresso econômico com a produção de ferro e de outros tipos de metais 

preciosos na Capitania do Rio Grande, houve à cobiça de certos países do Velho Mundo, 

em especial a Holanda, que acabou planejando a invasão dessa Capitania, para assim se 

apodera desses produtos, sobre isso fala Carvalho (1905, p. 147 a 163):  

Um dos intuitos secretos da famosa Companhia das Índias Ocidentais, 

apoderando-se do Brazil Oriental, era certamente a descoberta de alguma das 

invejadas minas de metaes preciosas, que faziam das colônias da costa do Pacifico 

as joias mais esplendentes da corôa hesponhola. Não obstante a amplitude dos 

meios empregados nas explorações, com uma perseverança verdadeiramente 

neerlandeza, os seus labores foram infructiferos; na maioria dos casos a sua 

argucia proverbial não impedido fossem victimas dos embustes de engenhosos 

impostores, pagando bom dinheiro por mineiros sem valor ou indicações 

enganosas; outras vezes malbarataram tempo e cabedaes minerando em sítios de 

onde jamais conseguiram arrancar a mínima partícula de metal aproveitável. Em 

28 de Março de 1637, escrevia o Conde de Nassau á Assembleia dos XIX: ‘[...] 

Depois de muitas pesquisas afim de averiguar a verdade, chegamos á conclusão 
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de que há nesta Capitania -Rio Grande- quatro minas, a saber: uma atraz do Cabo 

de St. Agostinho, outra em Terra Nova, a terceira em Capura (?) e a quarta de que 

temos mais completa certeza, na Capitania do Rio Grande, acima do rio Cunhaú’. 

[...] Na carta de15 de Janeiro de 1638: [...] Assim partiu para lá –mina de Cunhaú- 

o Sr. Joham Gysselingh com o Conselheiro Politico Balthazar Wintizes, mestre 

Paulus Semler e alguns mineiros desertados do inimigo –Albert Smient-, além da 

competente escolta holandeza e um troço de brazillienses com enxadas, pás, 

picareta e alavancas e suficiente provisão de viveres. Chegando ao logar onde 

garantem que foi descoberta a mina, trabalham com muito zêlo por espaço de 

quinze dias; o serviço era extremamente penoso por ser preciso cavar na rocha até 

á profundidade de 16 pés; quanto mais cavavam, dizem os entendidos na matéria, 

tanto melhor era o aspecto da rocha. Como não achassem outra cousa e os viveres 

começassem a minguar, voltaram, trazendo amostras da rocha, de que têm tirado 

provas, mas até agora, não conseguiram estrahir nem ouro nem prata alguma; 

entretanto, garantem que deve conter ouro, mas ser este tão vegetal (sic) que não 

lhes é possível isola-lo’. [...] pelo menos durante annos nada mais se emprehndeu 

com relação á mina de Cunhaú. Só em 1645 deparamos com a noticia de uma 

nova expedição mais demorada, porém não menos infuctifera do que as 

anteriores.  Em carta aos directores do Supremo Concelho communicava, a 13 de 

fevereiro daquele ano (1) de Jodocus á Stettem, conferiu sobre a melhor meio de 

conseguil-o, afim de na primeira oppurtunidade vous enviar amostras, bem como, 

uma memoria cirtumstanciada, para a qual desde já pedimos toda a vossa 

attenção, para que enfim se resolva pertinentemente sobre esse assumpto”. Bem 

provido de mantimentos e ferramentas e acompanhada duma bôa escolta e de 

trabalhadores e levando mineiros professionaes Hans Simpsel  e Carl Helbach, den 

Jodocus principio, no ultimo de fevereiro de 1645. A 22 de Março chegou a 

expedição ao local da mina,  “muito bem conhecido pelo chefe”, a inauguração 

dos trabalhos, no dia 23, a 29 deram com as velhas ferramentas abandonadas 

pelos exploradores de 1638 bem conservadas [...] a 5 de Abril, tendo o poço já três 

braças de fundo topassem com um veio metallifero de seis pollegadas  de alto e 

quatro de largo, o devoto mineiro improvisado desceu e atacou a parte exposta do 

veio, recolher a uma ancorêta e mandou ao Supremo Conselho. Pena é que 

modernamente não se tenha procurado verificar o que havia de verdadeiro nas 

explorações do século XVIII, examinando as regiões de que foram objetos.  

4.2. O MITO DOS “07 BURACOS”. 

      Há título de esclarecimento os mitos antigamente eram utilizados para explicar fatos e 

acontecimentos que não eram compreendidas e/ou aceitos na época, e ao serem 
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explicadas se utilizava de muita simbologia/analogia o que alterava o real sentido da 

história, se perdendo assim em parte o real acontecido, além disso, um dos objetivos do 

mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, 

através de rituais religiosos ou profanos (OLIVEIRA, 2015).  

      Nesse sentido é possível constatar que a Gruta do Bode faz parte também de um outro 

mito popular local conhecido por “07 Buracos” (Figura 2). Este mito conta que seria 

possível, devido a existência de um complexo de túneis e a partir da Gruta do Bode, chegar 

à Casa da Câmara e Cadeia de Vila Flor, bem como ao Engenho Cunhaú, a Ilha do Flamengo 

na Casa-Forte de Guarairas, ao Fortim da Barra do Rio Cunhaú, ao Forte dos Reis Magos e 

ao Buraco do Holandês na Mata da Estrela. 

Tais túneis foram muito utilizados pelos holandeses para escaparem dos portugueses e 

onde supostamente deixarem muitos tesouros escondidos.  

Figura 2: Os locais relatados pelo mito dos “07 buracos”. Fonte: Oliveira (2015). 

A Casa da Câmara e Cadeia de Vila Flor, localizado em Vila Flor/RN, é um casarão 

holandês de dois andares. À época, a parte superior do casarão era a Câmara de 

Vereadores e a inferior a Cadeia pública, que podia ser acessada possivelmente por um 

alçapão no piso superior, possibilitando assim a impressão de um buraco. 

O Engenho Cunhaú por sua vez, atual Fazenda Cunhaú, era um Engenho do tipo 

real, ou seja, possuía um canal de água artificial que acionava o maquinário da moenda, 

que poderia ser acessado por todas as pessoas conhecedoras de sua localização.  

O suposto túnel da Ilha do Flamengo na Casa-Forte de Guarairas, ilha atualmente de 

mesmo nome, só teria acesso à Igreja de São João Batista de Guarairas na sede do 

município de Arês/RN e sem nenhuma conexão direta ou indireta com os outros buracos 

relatados no citado mito. 

No Fortim da Barra do Rio Cunhaú, atual Pousada do Forte, na Barra do Cunhaú-

Canguaretama/RN, tinha em uma das suas celas possivelmente um buraco na parede que 

dava no mar por onde os corpos já sem vidas eram jogados.  
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No Forte dos Reis Magos, atualmente como o mesmo nome, localizado em 

Natal/RN, existe uma fissura na parede do calabouço por onde a água salgada do mar 

entrava e matava os prisioneiros por afogamento e por onde eram jogados ao mar. 

O buraco do Holandês na Mata Estrela, atual Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Mata Estrela, localizado no município de Baia Formosa/RN, seria provavelmente a 

um holandês, após a sua morte, teria sido enterrado numa cova depois conhecido por 

“Buraco do Holandês”, numa mata que possuía um formato de estrela. 

Apesar dos diversos mitos, acreditamos que o que aconteceu de fato é que a atual 

área conhecida por Gruta do Bode seria a suposta Mina de Ferro do Cunhaú e que dada a 

sua dificuldade de acesso, possibilitou a proteção dos objetos ali escondidos e por 

consequência a obtenção de inúmeros boatos sobre o que era aquele local.  

5. CONCLUSÃO

      Diante do exposto, é possível fazermos algumas considerações acerca do tema 

pesquisado. Atualmente a provável Mina de ferro do Engenho Cunhaú, atual Gruta do 

Bode, poderia servi além de um lugar de referência para a memória da história de um povo 

e ser algo mais.  

Além disso, trata-se de um espaço histórico-cultural que não é aproveitado como 

um ponto turístico cultural pelo Poder Público local, assim como inúmeros outros 

patrimônios históricos de Canguaretama/RN. Soma-se a isso, o fato do município 

caracterizar-se justamente pela atividade turística como uma das principais fontes 

econômica.  

Desse modo, o presente artigo constatou que não ocorreu nesse local, bem como 

em outros lugares da citada cidade, um real desbravamento por parte de novas pesquisas 

realmente determinadas a fazer um resgate histórico-cultural. Acreditamos que este fato 

deve-se pela falta de incentivo maciço do poder público em suas mais diversas esferas.  

      Essa suposta mina de ferro provavelmente foi uma das primeiras áreas utilizadas para 

exploração de algum minério. Contudo, dada as características geológicas locais, em que 

predomina a Formação Sedimentar Barreiras, acreditamos que dificilmente ocorreu a 

extração de ferro efetivamente, pois tal minério naquela geologia ocorre na forma de 

Lateritas, que nada mais são do que elementos oxidados e compactados, gerando blocos 

ferruginosos (NUNES, 2006). 
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Isto é, uma melhor averiguação se faz necessária para afirmar que a exploração do 

Ferro naquela mina era viável economicamente ou mesmo para atender as necessidades 

do Engenho Cunhaú. 

Entretanto, é notória importância como um sítio arqueológico que nos ajuda a 

compreender alguns elementos da economia colonial do RN, mas que mesmo assim se 

encontra hoje numa situação lastimável para um bem histórico do seu porte, com suas 

entradas e respiradores parcialmente bloqueados. Dessa forma, se não houver o quanto 

antes uma série de ações como a revitalização histórica, aliada à conservação judicial; o 

tombamento, a regeneração estética e a restauração desse patrimônio histórico seja pelo 

Governo municipal, estadual ou federal, perderemos, não só a provável evidência da 

primeira mina de ferro do Rio Grande do Norte, mas também todo um sitio arqueológico 

de suma importância para História RN. 

      Como sugestão, acreditamos que também seria relevante a realização de estudos nos 

demais patrimônios culturais do Município de Canguaretama/RN, além da atual Gruta do 

Bode, e municípios circunvizinhos, com o intuito de analisar sua importância histórica. A 

partir de tais estudos acreditamos que existe a possibilidade dessas áreas serem tombadas 

como patrimônio histórico-cultural da região, o que consequentemente possibilitaria a 

restauração das mesmas, de forma que não fosse alterada mais de 0,5% de suas 

características originais. 

E por fim, considerando as atividades turísticas realizadas na Microrregião do Litoral 

Sul, a valorização do patrimônio histórico-cultural permitiria expansão da rota turística que 

atualmente se limita ao chamado turismo “sol e mar”, ou seja, relacionado as belezas 

naturais do litoral.  

3095



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEZERRIL. Alexandre, Geocities.  Disponível em: 

http://www.geocities.ws/pedrovelhorn/minascunhau.htm. Acessado em: 15 de set. 
de 2014.  

CARVALHO. Alfredo de, Minas de ouro e prata no Rio Grande do Norte – explorações 

holandesas no séc. XVII. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Norte. Vol.III. N. 1, jan.1905. 

NUNES, Elias. Geografia física do Rio Grande do Norte. 1. ed. Natal, RN: Imagem 

Gráfica, 2006.  

GINANI FILHO. Jonas Floripe, A mina de ferro do Cunhaú. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/Jonasblog/mina- 

de-ferro-ina-de-ferro-de-cunhau>. Acessado dia: 24 de dez. de 2014.  

LYRA. Anderson Tavares de, Anderson Tavares de Lyra. Depoimento [set. 2015]. 

Entrevistador: Thiago A. de Oliveira e Pablo G. Azevedo. Natal/RN. 01 cassete 
sonoro. Entrevista concedida para o artigo: Estórias e a História (oficial) da Gruta do 
Bode. 

MEDEIROS FILHO. Olavo. Aconteceu na Capitania do Rio Grande. [S.l.]: Departamento 

Estadual de Imprensa, 1997. 205 p. 

OLIVEIRA. Thiago A, Gruta do bode: 1º mina de ferro do RN. Disponível em: 

http://solarlogos14.blogspot.com.br/2014/08/gruta-do-bode-1-mina-de-ferro-do-
rn.html. Acessado em: 09 de jan. de 2015.  

SILVA, Claudia Maria Moreira da. “...Em busca da realidade...”: a experiência da etnicidade 

dos Eleotérios (Catu/RN)/ 2007. 271 f. Dissertação (Antropologia Social). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2007.  

SILVA, Erivan Oliveira Ferreira. Memórias de Canguaretama. Vol.1. Canguaretama: Projeto 

Vale das Matas. 2014.  66 pág. 

3096



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

NOVAS ABORDAGENS DE PESQUISAS SOBRE O ENGENHO CUNHAÚ 

T. H. Oliveira
1
 e B. R.L. Lopes

2
 

E-mail: thiagooliveirarn@gmail.com
1
; bruna.lima@ifrn.edu.br

2; 

RESUMO 

Este trabalho abordará outro olhar de pesquisas 

sobre o território que compreendia o extinto 

Engenho Cunhaú da cidade de Canguaretama/RN, 

dado que até o presente momento não ocorreu uma 

nova perspectiva de pesquisas dessa terra rica de 

histórias, a não serem aquelas sobre o massacre de 

“cunho religioso”, de 16 de julho 1645. A 

metodologia para o trabalho foi uma investigação 

empírica, com a revisão bibliográfica de material 

teórico de autores ligados à História do Engenho 

Cunhaú, além de uma visita “in locu”, do local 

estudado e um levantamento etnográfico da área; 

também realizaremos entrevistas com personalidades 

que estudam o tema. Essa pesquisa tem por objetivo 

especifico expor que o valor histórico do Engenho 

Cunhaú, não se limita só ao episodio do “Morticínio 

de Cunhau”, mas sim que o Engenho é muito mais 

amplo no tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Canguaretama/RN, “Cunho religioso” e Engenho Cunhaú. 

NEW APPROACHES ON RESEARCH THE ENGENHO CUNHAÚ 
ABSTRACT 

This work will address different view of research on 
the territory that comprised the extinct Engenho 
Cunhaú the city of Canguaretama / RN, given that 
until now did not occur a new perspective of 
research of this rich land of stories, not to be anxious 
about the massacre of "religious nature" of July 16, 
1645. the methodology for the study was an 
empirical research with the literature review of 
theoretical material authors linked to the history of 

Ingenio Cunhaú, plus a visit "in loco", the study 
location and an ethnographic survey of the area; also 
we are conducting interviews with personalities who 
study the subject. This research has the specific 
objective to expose the historical value of the 
Engenho Cunhaú is not limited only to the episode of 
"slaughter of Cunhau" but that the ingenuity is much 
broader in time.

KEY-WORDS: Canguaretama / RN, "Religious Cleat" and Engenho Cunhaú. 
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1. INTRODUÇÃO

Observou-se nesse trabalho que o Engenho Cunhaú da cidade de Canguaretama/RN 

tem bem mais há oferecer do que simplesmente o episódio conhecido por “Massacre de 

Cunhaú”, ocorrido em 16 de julho de 1645, mas sim todo um conjunto de fatos e 

acontecimentos extremamente significativos na Historia local que não são exploradas em 

larga escala, devido à falta de interesse e investimento do órgão e/ou instituição 

responsável por sua manutenção.  

 O respectivo engenho de açúcar foi construído na sesmaria do Cunhaú, sendo este 

o primeiro engenho real da Capitania do Rio Grande e o mais importante, nessa perspectiva

fala Silva (2014, p. 29):

Em suas terras, surgiu o primeiro núcleo populacional e centro industrial da 

capitania do Rio Grande. Também se tornou um importante fornecedor de carne 

bovina, farinha de mandioca; milho e algodão e até mesmo gado às capitanias de 

Pernambuco e Paraíba. Além de abastecer os mercados brasileiros, o açúcar, era 

exportado para Portugal e Espanha. 

 Foi edificado onde se começa a ribeira Pequery do rio Cunhaú e mais duas léguas 

na futura cidade de Canguaretama/RN, foi fundado pelo mameluco Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão, “O Conquistador do Maranhão”, nascido a 1548, na vila de Olinda, 

o terceiro filho varão de uma linhagem de oito do Fidalgo Jerônimo de Albuquerque, o

Torto e da brasileira Maria do Espírito Santo Arco Verde.

Em data ignorada Jerônimo de Albuquerque Maranhão contrai núpcias com 

Catharina Pinheiro Feijó, filha de Antônio Pinheiro Feijó e de Leonor Guardez, com que 

teve: Antônio e Matias de Albuquerque Maranhão, nesse momento houve o inicio da Casa 

de Cunhaú e também ao primeiro núcleo populacional da atual cidade de 

Canguaretama/RN e das Microrregiões do Litoral Sul e Agreste Potiguar, sobre a 

transferência do Engenho Cunhaú aos filhos, diz Ginani Filho (2014, p. 04):  

 Jerônimo doou em 02 de maio de 1604 em forma de sesmaria o Cunhaú aos seus 

filhos Antônio e Matias Maranhão as terras que mediam pelo menos 12 mil 

hectares, ocupando o vale do rio Curimataú, entre as atuais Canguaretama, Baía 

Formosa, Pedro Velho, Montanhas e Nova Cruz. 
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Por algum tempo, pairaram dúvidas sobre o local da morte do guerreiro Jerônimo 

de Albuquerque Maranhão, enquanto o Barão do Rio Branco, em seu livro, "Efemérides 

Brasileiras", afirmava que findará no dia 11 de fevereiro de 1618, em São Luís do 

Maranhão, Borges da Fonseca, em "Nobiliarquia Pernambucana", sustentava que foi no 

Engenho Cunhaú. A dúvida persistiu até a descoberta de uma lápide onde existia a 

inscrição em latim: “QUIJA O DADO JNIMODE ALBUQ. MARANHÃO”, traduzida: “AQUI JAZ 

O FUNDADOR JERÔNIMO ALBUQUERQUE MARANHÃO”, junto com a data provavelmente 

fincada: “Sábado, 11 de setembro de 1618”, a tradução foi feita pelo historiador Olavo de 

Medeiros Filhos, que utiliza-la giz branco para desvendar a inscrição em baixo relevo. Hoje 

ela se encontrar no retábulo do altar-mor da capela do Cunhaú. (ARAÚJO LIMA; 2015).    

Em suma, esse trabalho, quer proporcionar aos interessados em sair do paradigma 

acerca do Engenho uma porta de entrada para uma revitalização de uma paisagem 

histórica impregnada de fatos marcante na nossa História local. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O presente trabalho tem como referências bibliográficas obras regionais, com 

autores que trazem um conteúdo histórico do Rio Grande do Norte, focando na História 

enquanto alicerces de um povo dentro de um período colonial. Foi realizada uma busca 

bibliográfica com autores que se complementam em um conteúdo de caracterização 

histórica e geográfica do Município de Canguaretama, bem como os aspectos econômicos, 

do citado engenho.  

São as obras de: Ginani Filho (2014); Silva (2014); Costa Freire (2014); Cascudo 

(2008); Medeiros Filho (1998), e ainda temáticas específicas pesquisadas em sítios.  

3. METODOLOGIA

O referido trabalho tomou como método de análise uma investigação 

empírica, com a revisão bibliográfica de material teórico de autores ligados à História 

do Engenho Cunhaú, além de uma visita “in locu”, do local estudado e um levantamento 

etnográfico da área; também realizaremos entrevistas com personalidades que estudam o 

tema. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Maranhão (2001): em 1630 a Capitania das Índias Ocidentais encomendou 

ao espião Adriano Verdonk um relatório sobre a sesmaria do Cunhaú, esse relatório 

informou que: a três milhas de Caramaratuba existe um engenho, que produz anualmente 
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de 6 a 7 mil arroubas de açúcar e que possuir uma população de 60 a 70 homens com suas 

famílias, a meia milha deste engenho corre um rio,  de três milhas de longo e meia milha de 

largo onde as barcas carregam açúcar de 100 a 110 cada uma pra levar a Recife e na volta 

trazia muito gado e farinha.  

Em 1631 os holandeses tentaram conquistar Natal, mas não conseguiram. Somente 

em 08 de dezembro de 1633 com uma expedição composta de onze navios e 800 homens e 

a rendição em 12 de dezembro de 1633 dos portugueses da Fortaleza dos Reis Magos que 

estava sob o comando de Pero Mendes de Couveia a capitânia passou a ser dos 

holandeses, a Fortaleza, núcleo de resistência militar, foi tomada e seu nome mudado para 

Forte Keullen, o seu primeiro comandante holandês foi o sargento-mor George Garstmam 

Von Werve, cuja posse ocorrerá em 13 de dezembro de 1633.  

O Engenho Cunhaú pertencia tanto a Antônio e Matias, mas só Antonio se 

encontrava no Cunhaú no momento da invasão dos holandeses.   

Por sua posição estratégica a meio caminho da Paraíba o Cunhaú só foi 

conquistado em 1634, o qual pertencia a Antônio e a Mathias Maranhão, mas 

somente Antônio se encontrava no engenho, que antes de sua propriedade seu 

confiscado pela WIC fugira pra Portugal. Depois foi vendido ao sargento-mor 

George Garstmam e ao seu conselheiro político Balthasar Wintegs por 60.000 

florins em 15 de junho de 1637. Posteriormente foi vendido aos flamengos Willem 

Beck e Hugo Graswinckel, mas em agosto de 1642, Matias Bequel, Coronel da 

burguesia do Recife, comprou a parte de Hugo Graswinckel, mas quando ocorreu o 

martírio o engenho pertencia novamente a um português Gonçalo de Oliveira que 

adquirira por suas ligações de amizades com os holandeses. (Bem vindo ao 

Cunhaú; 2013).  

4.1. MASSACRE DE CUNHAÚ 

No dia 15 de julho de 1645 chegou, ao Engenho Cunhaú, o delegado Jacob Rabe e 

só sua simples presença e dos soldados bem armados davam a impressão que uma guerra 

havia começado, nativos de grupos diferentes formavam um pelotão único que era 

liderado momentaneamente por Jerereca. (Bem vindo ao Cunhaú; 2013).  

Ao fazer contato com a população, pediu calma e pregou a paz, pois teria instruções 

vindas de Paul Linge para o Cunhaú, por isso, ordenou que todos os colonos comparecer-se 

à reunião marcada para a manhã seguinte e ainda mandou dois soldados fixarem um 

documento na porta da igreja, com determinações que seriam transmitidas aos moradores 
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de Cunhaú, oriundas do Supremo Conselho Holandês, do Recife. Segundo Costa Freire 

(2014, p. 11 a 14):  

 

[...] No ato de invasão dos brutais, selvagem, ímpios, todos que restavam na igreja 

rezaram com muito afinco, era domingo, 16 de julho de mil seiscentos e quarenta 

e cinco. A um sinal do alemão, índios cruéis atacaram defendendo interesses 

massacraram e imolaram por amor de Jesus Cristo muitos cristãos se entregaram. 

A capela se transformou a partir desse momento num palco de sangue e dor ao 

longe se ouvia o lamento quem veio acudir foi morto no ataque violento. Padre 

André de Soveral era pároco, na ocasião com os fiéis em silêncio na hora da 

elevação vendo o massacre rezaram o ato de contrição. Contam que o Padre 

André surpreso com o atentado segurou o crucifixo e disse em tom elevado se 

tocaram nele ou em mim ficaram paralisados. [...] O padre foi atingido do lado do 

coração por uma espada maldita lançada de uma mão que desconhecia Deus e o 

poder da oração. Ferido e cambaleando Padre André se amparou no altar-mor da 

igreja sua mão ali gravou o retrato da fé com seu sangue ele pintou [...]. 

 

Mas pergunto já leram essa versão da realidade holandesa para com os colonos, em 

especial, os cristãos-romanos? 

 

No Brasil Holandês, a permanência de cristão-Romanos era garantida, não só de 

Júri, mas de fato. [...] A população católica romana, no auge da colônia (1640), 

deve ter sido no topo cerca de sessenta por cento. Embora a ocupação holandesa 

houvesse criado situações difíceis para os lusos brasileiros (culminando com o 

massacre de 25 portugueses na capela de Cunhaú, RN, pelos tapuias em represália 

à morte dos 23 brasilianos [índios] após a rendição de Sirinhaém), a população 

portuguesa foi protegida pela Lei e, às vezes também pela força, como quando os 

brasilianos [índios] quiseram matar todos os lusos em 1637, na conquista do 

Ceará. (SCHALKWIJK, 1986, p. 401).  

 

Enfim o real motivo do massacre, não foi religioso, como dizem, mas sim uma 

vingança (Figura 1) dos indígenas para com os portugueses, devido ás atrocidades por eles 

cometidas no início da colonização do Nordeste, sendo que não foi ajudado pelos invasores 

holandeses, mesmo estes sendo calvinistas, e diz Lopes (1999, p.35): 

Os selvagens se guerreiam não é para conquistar países e terras uns dos outros, 
porquanto sobejam terras para todos; não pretendem tampouco enriquecer-se 
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com os despojos dos vencidos ou resgate dos prisioneiros. Nada disso os move. 
Confessam eles próprios serem impelidos por outro motivo: o de vingar [...]. 

Figura 2: Tabela sobre a população indígena. Fonte: Schalkwijk (1986, p. 249) 

4.2. ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO II (ANDREZINHO DO CUNHAÚ) 

  Figura 3: Face de André de Albuquerque Maranhão II. (Andrezinho do Cunhaú). Fonte: Cascudo (2008) 

O engenho foi devolvido à família Maranhão em 1654, somente a Matias, que se 

encontrava na Capitania, já seu irmão Antônio, estava em Portugal. Matias faleceu em 

1685, deixando ao seu filho, Afonso, Chefe da repressão dos indígenas, que passou por 

herança ao filho Gaspar, Fidalgo Cavalheiro da Casa Real, Capitão-mor de Goianinha, que 

passou a, André I (o velho), Coronel de Regimento de Cavalaria Auxiliar de Arês, Vila Flor e 

Tamatanduba, que teve André II (Andrezinho do Cunhaú), (Figura 3), Mártir da Revolução 

Pernambucana de 1817. (CASCUDO; 2008).  

André II (Andrezinho do Cunhaú), foi morto na madrugada de 25 a 26 de abril de 

1817, na pior cela da Fortaleza dos Reis Magos, se tornado o Mártir da Revolução 

Pernambucana de 1817.  

Devido ao envolvimento da família Maranhão na Revolução de 1817, o inventário 

dos bens de Andrezinho do Cunhaú, só pode ser processado após a Independência do 

Brasil, em 18 de agosto de 1823, depois do perdão concedido pelo Príncipe Regente D. 
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Pedro I, com os envolvidos na Revolução, seis anos após o falecimento de D. Antônia 

Josefa, mas neste estudo somente será exposto à listagem dos beneficiários para isso falar 

Medeiros Filho (1993, p. 41 a 56):  

O processo de inventário procedeu-se no Engenho Cunhaú, termo de Vila Flor, 

província do Rio Grande do Norte, tendo funcionado como juiz de órfãos Antônio 

da Costa Gadelha. Curador o Dr. Antônio Ferreira Cristóvão. Louvados (avaliadores 

de bens) do inventário, os capitães Manuel da Fonseca Galvão e Manuel Francisco 

Barreto. Figurou como inventariante a dona Luzia Antônia Maranhão, já viúva de 

Cel. José de Inácio de Albuquerque Maranhão. Dos autos do inventario, constata-

se que diversos bens imóveis, que já haviam pertencido a André Maranhão 

(Andrezinho), foram incluídos no processo, revertendo de tal modo ao poder dos 

seus familiares. O monte do inventário orçou em 173:592$951; as dividas passivas 

em 4:954$258, restando um liquido de 168:638$231, repartido com a filha 

sobrevivente (Luzia Antônia) e com os herdeiros das duas filhas já falecidas (Josefa 

e Antônia).[...]. Filhos de Josefa Maranhão, que fora casada com André Maranhão 

(André de Estivas). André Maranhão Junior, 13:615$669; Josefa Maranhão, 

casada com, João Maranhão Junior, 13:615$669; Antônio Maranhão, 13:615$669; 

José Maranhão, 13:615$669;. Filhos de Antônia Maranhão, que fora casada com 

João Maranhão Cunhaú, Inácio Maranhão, (já de maioridade) 10:892$535; 

Antônia Maranhão, 10:892$535; Filipa Maranhão, casada com de André 

Maranhão Junior 10:892$535; Josefa Maranhão, 10:892$535.  

O Cunhaú foi herdado pela sua irmã mais velha a Sra. Luiza Antônia, que era 

considerada o homem da família, já que todos os homens da Casa de Cunhaú foram presos 

por causa da Revolução de 1817, no seu inventário em 1846, seu filho mais novo, André III 

Arco Verde (Coronel Dendê Arco Verde), conseguiu o engenho por meios de assassinatos 

dos próprios parentes.  Ele se suicidou em 27 de junho de 1857, para evitar a humilhação 

de ser preso, pelo Chefe da Polícia o Dr. Luís José de Medeiros, devido as 200 mortes por 

ele mandadas, sendo assim o Cunhaú, passada ao tutor dos seus seis filhos menores, o Dr. 

Amaro Bezerra, esposo de sua irmã, a D. Maria Cândida, a Sra. do Engenho Outeiro. Mas 

devido a uma divida contraída com o Parente Viana do Recife, o Dr. Amaro repassou o 

Cunhaú em pagamento a divida, nas mãos de Viana, ele passou a Francisco Bessa e 

Francisco Neri, que passou a Fabricio e Alberto Maranhão que por sua vez passou a Manoel 

Ottoni Araújo Lima, que passou a seus descendentes.  

4.3. CAPELA DO ENGENHO CUNHAÚ 
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A capela que se encontrar na atual Fazenda Cunhaú, não é a do massacre de 16 de 

julho de 1645, mas sim outra edificada por Matias de Albuquerque Maranhão, em 1654, 

defronte da Casa Grande do Cunhaú, já que a anterior que era do lado havia sido 

destruída1. (Figura 3).   

Figura 3: Teoria sobre a capela do Cunhaú. Fonte: Arquivo Pessoal (2015). 

Sobre a atual capela, diz Cascudo (2008, p. 90): 

Tem 18, 75 de comprimento por 7,36 de largura e 5,97 de altura. Na face posterior 

mede 9,15. As paredes vão de 60 a 75 centímetros de espessura. Há uma janela 

alta, a oeste, uma seteira na capela-mor, três portas, a principal ao sul, a da 

sacristia a oeste e uma a leste, defronte da primitiva casa-grande. 

Durante quase três séculos os seus arredores serviram como cemitério aristocrático 

dos senhores do Cunhaú e de alguns moradores dessa família, o cruzeiro e o sino dela 

foram transferidos para o Engenho Outeiro, em 1877, pelos freis Guardioso e Herculano, 

na intenção de espantar um demônio no engenho que agora era a vapor. Em 1890 o 

telhado foi vendido, em Recife, para cobrir uma estribilha no Engenho Outeiro, em 1896 foi 

quase totalmente destruída pelos filhos do Coronel Dendê Arco Verde, na procura das suas 

botijas, sobradando só as paredes e a fronte destruído. (CASCUDO; 2008 e SILVA; 2014). 

1
 Conclusão realizado pelo autor do artigo. 
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O historiador Câmara Cascudo, após visita a capela, em fevereiro de 1934, levantou 

a voz em prol do tombamento dela, homologado em 17 de dezembro de 1964.   

Sobre a restauração da capela fala Oliveira (2003, p. 41): foi organizado um 

convênio firmado entre o Ministério da Cultura, a Fundação Nacional Pró-Memória, a 

Fundação Roberto Marinho e o governo do estado do RN, em meados da década de 1980, 

para a restauração da capela do Cunhaú.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O antigo Engenho Cunhaú é rico em histórias perpetuado em sua terra, mas que 

não estão sendo exploradas em sua plena capacidade, não em pessoas por metro 

quadrado, e sim de fonte histórica que erroneamente não esta sendo passada aos futuros 

e atuais habitantes não só da extinta sesmaria do Cunhaú, e sim da outrora existente 

Capitania do Rio Grande.  

Há um velho paradigma que o Engenho Cunhaú, é do Massacre de Cunhaú, fato 

correto, mas esse espaço não só se restringe a essa história, e não só também a família 

Albuquerque Maranhão, e sim a toda uma área mítica impregnada de acontecimentos 

extremamente significativos não só para a História regional, que não são exploradas em 

sua plena capacidade por falta de interesse e investimento das autoridades locais, mas que 

se aproveitar do espaço na única solenidade realizada na área, como palco para os seus 

interesses ora politica ora religiosa o que findar com uma comemoração que na realidade é 

um fato histórico por si só.  

A pesquisa confirmou que o local é explorado no contexto turístico, mas não com 

ênfase no histórico-cultural, mas sim pela fé, entretanto seria necessário um “segundo 

olhar” sobre esse espaço. Um olhar mais critico, que deixasse de lado as questões 

religiosas e politicas e se focasse só na questão histórica e cultural para que ai se tenha 

uma real valorização não só do Engenho Cunhaú e sim daqueles outros Engenhos extintos 

ao seu arredor.   

Complicando, a situação não houve até o presente momento uma intenção por 

parte das autoridades locais, em investir o mínimo necessário na inicialização de uma rota 

turística que abrangesse todos os patrimônios culturais matérias e imateriais da região, 

bem como, um aperfeiçoamento de um “turismo dupla face”, efetuado esporadicamente 

por alguns, e piorando ainda mais a situação, já grave, não houve a sensibilização por deles 

em incentivar pesquisadores a continuar as suas pesquisas. 
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RESUMO 
O canteiro de obras corresponde ao conjunto de 
áreas, fixas ou temporárias, destinadas à execução e 
apoio dos trabalhos na indústria da construção civil, 
dividindo-se em áreas operacionais e áreas de 
vivência. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a higiene e segurança no trabalho em um 
canteiro de obras, identificando as principais causas 
de acidentes, com ou sem afastamento, segundo as 
percepções dos principais agentes colaboradores 
(operários, técnicos, estagiários e engenheiros). Para 
o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma
visita técnica em um canteiro de obras localizado no
município de Mossoró/RN. Durante a visita foram
preenchidas, pelos agentes colaboradores, fichas de

avaliação com questionamentos, claras e objetivas, 
sobre o perfil social bem como as principais causas 
que interferem de forma, direta ou indireta, para a 
ocorrência de acidentes. Após o preenchimento e 
avaliação das fichas percebe-se que dentre as 
principais causas para ocorrência de acidentes, com 
ou sem afastamento, destaca-se, a autoconfiança 
com 53,06% do percentual. Os resultados apontam os 
atos inseguros, por parte dos operários, como 
principal fator condicionante na ocorrência de 
acidentes. Evidenciam que a empresa atua na 
tentativa de manter o padrão de segurança e 
qualidade em harmonia com a produção. 

PALAVRAS-CHAVE: segurança do trabalho, canteiro de obras, construção civil. 

EVALUATION BUILDING: DISCUSSING THE SOCIAL ASPECT AND 
OCCUPATIONAL SAFETY. 

ABSTRACT

The construction site corresponds to the number of 

areas, fixed or temporary, for the implementation 

and support of the work in the construction industry, 

divided into operational areas and living areas. This 

study aims to analyze the health and safety at work 

on a construction site, identifying the main causes of 

accidents, with or without leave, according to the 

perceptions of key staff agents (workers, technicians, 

interns and engineer). For the development of 

qualitative study, a technical visit to a construction 

site in the municipality of Mossoró/RN was 

performed.  

KEY-WORDS: work safety, building, construction. 

During the visit were fulfilled by employees agents, 

report cards with questions, clear and objective, on 

the main causes that affect so, directly or indirectly, 

for the occurrence of accidents. After the completion 

and review of evaluation forms is noticed that among 

the main causes of accidents, with or without leave, 

there is the confidence with 53,06% of the 

percentage. The results show unsafe acts on the part 

of the workers, as main driver in the event of 

accidents. Show that the company operates in an 

attempt to maintain the standard of safety and 

quality in line with production. 
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1 INTRODUÇÃO 

É relevante destacar que o setor da construção civil gira em torno da relação Produção x 
Custo, buscando a efetivação de uma obra eficaz, onde se produza mais, com o menor custo, e em 
um curto espaço de tempo, e para isso, torna-se imprescindível elevar os cuidados com a higiene e 
segurança no trabalho dos colaboradores, uma vez que segundo Saurin e Ribeiro (2010) esse setor 
é apontado como um dos mais problemáticos, no que diz respeito à Segurança no Trabalho. 

De acordo com Ribeiro (2011) os altos índices de acidentes no setor da construção civil têm 
suas causas diretamente relacionadas com fatores sociais, culturais, psicológicos e técnicos. 
Dentre os fatores sociais podemos destacar: o relacionamento inadequado no trabalho; falta de 
comprometimento dos responsáveis pela empresa; preocupação com familiares; falta de apoio na 
empresa; falta de treinamento. Já entre os fatores culturais, destacam-se: omissão; cobrança; falta 
de conscientização. Entre os fatores psicológicos, tem-se: distração e desatenção; falta de 
perspectiva futura; alimentação inadequada. E por fim, os fatores técnicos: pouco conhecimento 
das Normas de Segurança; inadequação das proteções coletivas; inadequação dos equipamentos 
de proteção individual; falha de previsão e de planejamento; ambiente inadequado com muitos 
entulhos; falta ou inadequação de dados sobre acidentes. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil social dos trabalhadores de um 
canteiro de obras, bem como a percepção com relação a segurança do trabalho, identificando as 
principais causas de acidentes, com ou sem afastamento, segundo as percepções dos principais 
agentes colaboradores (operários, técnicos, estagiários e engenheiro). Para o desenvolvimento da 
pesquisa, foi realizada uma visita técnica em um canteiro de obras localizado em uma obra de 
médio porte no município de Mossoró/RN. Durante a visita foram preenchidas, pelos agentes 
colaboradores, fichas de avaliação com questionamentos, claros e objetivos, sobre as principais 
causas que interferem de forma, direta ou indireta, para a ocorrência de acidentes. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Indústria da construção civil e seu contexto social. 

O termo Construção Civil é definido como a ciência que estuda os métodos e disposições 
cumpridos na realização de uma obra sólida, útil e econômica, em que estão envolvidos a 
construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação, instalação ou qualquer outra 
benfeitoria ligada ao solo ou ao subsolo; por obra, todo e qualquer trabalho de engenharia que 
resulte em criação, modificação ou reparação, por meio de construção ou por transformação do 
meio ambiente natural. (AZEREDO, 2006). 

A capacidade de absorver trabalhadores de todos os segmentos sociais fica demonstrada 
no grau de escolaridade dos empregados na Indústria da Construção. Em 2007, entre os 
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trabalhadores com contrato de trabalho formal da Indústria da Construção, 1,1% eram 
analfabetos, 44,6% não haviam concluído o ensino fundamental, e apenas 4,2% tinham nível 
superior (SESI, 2009). Isto se refletia no perfil de salários: 3,7% recebia até um salário mínimo, e 
cerca de 2/3 dos trabalhadores ganhava até três salários mínimos. Trabalhadores da Indústria da 
Construção também são comumente jovens. Aproximadamente 16,1% tinham idade abaixo de 25 
anos, e a maior parte tinha entre 30 e 39 anos de idade (29,8%). Apenas 1/5 desses trabalhadores 
trabalhava em empresas de grande porte, ficando a maioria em indústrias de micro e pequeno 
porte (51,0%).  

2.2 Acidentes de trabalho na área da construção civil. 

A Indústria da Construção é reconhecida em todo o mundo como uma das mais perigosas, 
especialmente para acidentes de trabalho fatais. De acordo com a OIT – Organização Internacional 
do Trabalho, a cada ano ocorrem pelo menos 60.000 acidentes fatais na Indústria da Construção 
em todo o mundo, com um óbito a cada 10 minutos, sendo que um de cada seis Acidentes de 
Trabalho fatais. 

Por ser um setor que depende muito do trabalho físico, braçal, acolhe muitos 
trabalhadores com menor nível de instrução, que passam a desempenhar atividades desgastantes 
e perigosas. Nesse contexto a ocorrência de acidentes do trabalho não é incomum. Pelo contrário, 
esse setor é geralmente visto tanto no governo, como entre trabalhadores e setores empresariais 
como sendo um nos quais mais ocorrem acidentes que resultam em lesões temporárias e 
permanentes, eventualmente levando ao óbito de trabalhadores. 

De acordo com pesquisas divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, realizadas em 
2012, a Construção Civil é responsável por 62.874 acidentes, ou seja, 27,6% dos acidentes de 
trabalho registrados no Brasil. Determinado número, pode ser justificado em função das condições 
precárias, no ambiente de trabalho, em que estes colaboradores estarão submetidos, 
caracterizando-se pela falta de higiene e segurança adequados. 

Desse total, os acidentes típicos representaram 79,7%; os de trajeto 16,9% e as doenças do 
trabalho 3,3%. Nos acidentes típicos, as pessoas do sexo masculino contribuíram com 77,1% e as 
do sexo feminino, 22,9%; nos acidentes de trajeto, 65,3% para a massa masculina e 34,7% para a 
feminina; e nas doenças de trabalho, 58,4% masculino e 41,6% feminino. Para os acidentes típicos 
e de trajeto, a maior incidência de acidentes ligada a faixa etária foi constituída para pessoas entre 
20 e 29 anos, com 34,7% e 37,8%, respectivamente, do total de acidentes com registro. Já os de 
doença de trabalho, a faixa etária de maior incidência foi entre 30 e 39 anos, com 33,9% do total 
de acidentes com registro. 

Costa e Costa (2005) definem acidente do trabalho como sendo: 

“todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.” 
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Os acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais são ocasionados pela concordância, 
ou não, dos atos inseguros, a forma como o indivíduo se expõe ao perigo de ocorrer acidente e 
condições técnicas inseguras (ZOCCHIO, 2002 apud POTKOVA, 2007). 

A Norma Regulamentadora Nº 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção, publicada pela portaria nº 4, em 4 de julho de 1995, orienta e constitui medidas 
preventivas quanto à higiene e segurança no trabalho, durante toda a execução da obra, através 
do PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. 

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma visita técnica em um canteiro de 
obras de uma obra de médio porte localizado no município de Mossoró-RN. Durante a visita foi 
realizado um acompanhamento das principais atividades desenvolvidas pelos colaboradores, em 
seguida houve uma aplicação de questionário para avaliação com questionamentos, claros e 
objetivos, sobre as principais causas que interferem de forma, direta ou indireta, para a ocorrência 
de acidentes. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos dados obtidos na aplicação do questionário com amostra dos colaboradores, 
de uma obra do setor da construção civil, foi possível avaliar a percepção dos mesmos quanto ao 
perfil social, relacionando este com a importância da higiene e segurança no trabalho para os 
colaboradores.  

4.1 Identificação 

Na Tabela 1 é apresentado um perfil dos colaboradores entrevistados, quanto ao sexo, à 
idade e ao estado civil. 

Tabela 1: Identificação dos Colaboradores 

SEXO 
MASCULINO 93,54 % 
FEMININO 6,46 % 

IDADE ATÉ 20 ANOS 12,97 % 

21 A 40 ANOS 80,58 % 

41 A 60 ANOS 6,45 % 

ESTADO CIVIL SOLTEIRO 6,45 % 

CASADO 16,14 % 

VIÚVO 0,00 % 

SEPARADO 0,00% 

UNIÃO CONSENSUAL 77,41% 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 1, percebe-se que o sexo masculino é 
superior em número, sendo 93,54% e 6,46%, respectivamente, para homens e mulheres. Esse 
número de homens em relação as mulheres é elevado por se tratar de atividades que exigem 
fadiga corporal, como transporte e levantamento constante de carga. Com relação à idade, uma 
parcela maior (80,58 %) da amostra apresenta-se entre 21 a 40 anos. No que se refere ao estado 
civil, à união consensual é maioria, com 77,41 %, seguido de 16,14 % casado.  

4.2 Perfil Social dos colaboradores 

Com relação ao perfil social dos colaboradores, levando em consideração os aspectos de 
escolaridade, situação e número de moradores na residência, bem como o nível de renda familiar, 
tem-se o perfil sintetizado na Tabela 2.  

Tabela 2: Perfil Social dos Colaboradores. 

ESTUDA 
SIM 22,58 % 
NÃO 77,42 % 

SITUAÇÃO DA RESIDÊNCIA FINANCIADA 6,45 % 

ALUGADA 48,39 % 

PRÓPRIA 38,70 % 

EMPRESTADA 6,46 % 

QUANTAS PESSOAS MORAM 
NA CASA 

1 a 3 PESSOAS 9,67 % 

4 a 6 PESSOAS 90,33 % 

7 a 9 PESSOAS 0,00 % 

NÍVEL DE RENDA 1 SALÁRIO MÍNIMO 74,19 % 

2 a 3 SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

19,37 % 

4 a 6 SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

3,22 % 

ACIMA DE 6 
SALÁRIOS MÍNIMOS 

3,22 % 

Com base no Tabela 2 tem-se que apenas 22,58% dos entrevistados estudam, pois devido a 
canteiros de obras lidar com trabalhos penosos a maioria dos funcionários possuem um grau de 
instrução pequeno e consequentemente um baixo poder aquisitivo. Na Figura 1 é apresentada 
uma síntese do nível de escolaridade dos colaboradores entrevistados. 
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Figura 1: Nível de Escolaridade dos Colaboradores. 

Chama-se atenção para o baixo nível de escolaridade dos entrevistados, o que fez com que 
durante a discussão sobre higiene e segurança no trabalho fosse utilizada uma linguagem que 
possibilitasse o entendimento, merecendo destaque a alta taxa de abandono escolar para o nível 
fundamental (46 %).  

Quando questionadas sobre os motivos, as famílias justificam que são as condições 
existentes: os baixos níveis de renda familiar, 19,37 % dos entrevistados afirmaram possuir uma 
média de 2 a 3 salários mínimos, exigem que seus filhos ingressem de forma precoce no mercado 
informal de trabalho, onde em consequência desse baixo nível de escolaridade são submetidos a 
salários inferiores e a condições precárias de trabalho. 

4.3 Avaliação da percepção dos colaboradores quando Higiene e Segurança do 
trabalho.   

A Figura 2 é apresentada os resultados das causas dos acidentes do trabalho existentes 
dentro do canteiro de obras.  
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Figura 2: Causa dos acidentes de trabalho. 

Quando questionados acerca do real motivo para a ocorrência de acidentes no trabalho, 
com ou sem afastamento, 53,06% dos colaborados apontaram a autoconfiança como principal 
fator, pois em sua maioria de acordo com eles: “laboram a anos sem aplicação das normas de 
segurança e nunca  aconteceu nada”. Tal resultado se justifica em função da cultura produtiva no 
setor da construção civil, isto é, muitos colaboradores acreditam que o uso do EPI acaba 
“atrapalhando e/ou incomodando” no desenvolvimento das atividades e, na busca por uma 
produção maior, muitos acabam abrindo mão do uso. 

Em seguida com 21,38% está à falta de treinamento, muito relataram que recebem 
treinamento básico/informativo pelo próprio almoxarife, quando são admitidos, não possuindo 
reciclagem periódica. Outra causa relevante (17,16%) são as máquinas e equipamentos inseguros, 
como falta de proteção em partes móveis das máquinas, ausência de aterramento e manutenção 
preventiva.  A falta/carência de fiscalização, por parte da empresa, se encontra com 4,93%, e a 
ausência dos equipamentos de proteção adequados (3,47%), onde muitas acreditam ter obrigação 
apenas e fornecer, esquecendo-se do principal, que é conscientizar e fiscalizar o uso e às vezes a 
compra até existe mais a troca constante e a reposição em estoque é um pouco falha. 

A falta de conhecimento dos colaboradores é refletida diretamente nas ações cotidianas. 
Foi possível perceber, no ambiente de trabalho, hábitos inadequados, por parte dos 
colaboradores, o que, de certa forma, acaba dando origem a situações de risco, situações estas, 
que poderiam ser evitados apenas com orientação e treinamento periódico. 

Na Tabela 3 é demonstrado o resultado da avaliação dos colaboradores quanto à 
percepção sobre a importância da utilização dos equipamentos de proteção.  
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Tabela 3: Avaliação da Percepção dos Colaboradores quanto à importância da higiene e segurança no trabalho. 

POSSUI CONHECIMENTO 
DA IMPORTANCIA DO EPI 

SIM 90,32% 
NÃO 9,68% 

POSSUI CONHECIMENTO 
DA IMPORTANCIA DO 
EPC 

SIM 80,64 % 

NÃO 19,36 % 

CONHECE A DIFERENÇA 
ENTRE EPI E EPC 

SIM 6,45 % 

NÃO 93,56 % 

Legenda: EPI: Equipamento de Proteção Individual/EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. 

Chama-se atenção para as respostas, quando questionados sobre a importância do uso do 
EPI e EPC, 90,32 % e 80,64 % dos colaboradores afirmaram ter conhecimento sobre a importância 
quanto ao uso dos mesmos, no entanto, quando questionados sobre a diferença entre os mesmos, 
93,56 % dos colaboradores afirmaram não conhecer.  

Além da carência com relação à importância da higiene e segurança no trabalho, tem-se a 
problemática cultural. Durante o dialogo uma frase comum foi “não, minha filha, mas eu passei 
minha vida inteira fazendo essa mesma coisa desse jeito e nunca aconteceu nada comigo”. 
Portanto, cabem às empresas, estabeleceram medidas a fim de conscientizar, os colaboradores, 
quanto à importância do desenvolvimento das atividades de forma segura.  

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do trabalho possibilitou as seguintes conclusões: 

 Após o preenchimento e avaliação das fichas avaliativas percebe-se que dentre as
principais causas para ocorrência de acidentes, com ou sem afastamento, destaca-se, a
autoconfiança com 58,08% do percentual;

 O baixo nível de escolaridade e de percepção dos colaboradores reflete diretamente nas
ações do cotidiano, uma vez que durante a pesquisa, foi possível perceber situações de
atos inseguros, por parte dos colaboradores;

 Evidenciam a falta de informação/orientação quanto a observância dos riscos ambientais e
a real importância dos do uso do EPI e EPC, onde muitos não conheciam a diferença entre
os termos;

 É notória a falta e fiscalização e controle, por parte da empresa, quando ao uso dos
equipamentos de proteção, bem como treinamentos periódicos a fim de conscientizar os
colaboradores sobre a importância da segurança do trabalho dentro de suas atividades
diárias.
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RESUMO 

O presente artigo consiste em dialogar com as ideias 
centrais dos filósofos John Rawls, Axel Honneth e 
Nancy Fraser. Primeiro John Rawls e sua Teoria da 
justiça, apresenta os princípios de justiça com 
equidade apontando para uma sociedade menos 
desigual com distribuição de renda em um ambiente 
democrático. Depois, Axel Honneth com sua Luta por 
reconhecimento apresenta uma gramática moral dos 
conflitos sociais. Defende que a distribuição de renda 
só poderá vir com o reconhecimento. Não aceitando 
a justiça com redistribuição sem que haja uma luta 
por reconhecimento. Por último, Nancy Fraser e sua 
justiça bidimensional une os conceitos chaves de 

reconhecimento e distribuição. Defende que não 
pode existir distribuição de renda sem 
reconhecimento, nem reconhecimento sem uma 
justiça por redistribuição. Sua teoria inova ao reunir 
elementos distributivos e de reconhecimento duas 
das principais correntes de filosofia política 
contemporâneas com argumentos coerentes. O 
propósito desse diálogo é identificar na política 
educativa do sistema de cotas para alunos carentes 
no Instituto Federal de Educação, Ciências e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, o sentido 
de justiça nas dimensões do reconhecimento e da 
distribuição. 

PALAVRAS-CHAVE: Desigualdades. Equidade. Reconhecimento. Cotas. Justiça. 

QUOTA POLICY IN IFRN: A QUESTION OF JUSTICE 

ABSTRACT 

This article is in dialogue with the central ideas of the 
philosophers John Rawls, Axel Honneth and Nancy 
Fraser. First John Rawls and his Theory of justice, 
presents the principles of justice with equity pointing 
to a less unequal society with income distribution in a 
democratic environment. Then Axel Honneth with his 
recognition Fight presents a moral grammar of social 
conflicts. It argues that the distribution of income can 
only come with recognition. Rejecting justice with 
redistribution without a struggle for recognition. 
Finally, Nancy Fraser and his two-dimensional justice 
unites key concepts of recognition and distribution. It 

argues that there can be no distribution of income 
without recognition or recognition without justice for 
redistribution. His theory breaks new ground by 
bringing together distributive elements and 
recognition of the two main currents of 
contemporary political philosophy with coherent 
arguments. The purpose of this dialogue is to identify 
the educational policy of the quota system for needy 
students at the Federal Institute of Education, Science 
and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN, the 
sense of justice in the recognition and distribution 
dimensions. 

KEY-WORDS: Inequalities. Equity. Recognition. Quotas. Justice. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O Brasil se destaca pela mistura de raças1, sua riqueza humanística desde da sua origem 

tem a marca da diversidade existente entre as várias etnias aqui convivendo. A miscigenação de 

povos que escolheram ou foram forçados a ter nesse país sua nova nação têm um desafio de 

elaborar um contrato social capaz de incluir socialmente todos como iguais, garantindo os direitos 

básicos com distribuição de renda e reconhecimento da cultura.  Apesar do Brasil ter sido a 7ª 

economia do mundo2 em 2014, a concentração de renda e as instituições não sendo bem 

formatada, funcionando visando interesses de poucos em detrimento do bem-estar de todos, 

favorece a desigualdade social. 

A pretensão dessa apresentação é abordar um tema instigante, e que tem despertado 

discursão acalorada, que é a política de inclusão social em um país com subordinação social no 

sentido de alguns brasileiros serem privados de participar como um igual na vida social. O foco 

não poderia deixar de ser o acesso à educação superior. Educação que institui poder para o 

indivíduo mudar de vida. Pela primeira vez na história desse país, estudantes de baixa renda 

consegue planejar seu acesso a uma vaga em universidades públicas. A política pública que 

possibilita essa inclusão social importante é a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 20123. 

O objetivo aqui proposto é dialogar com as teorias de justiças de John Rawls, Axel Honneth 

e Nancy Fraser para identificar justiça na política de cotas para ingresso nas universidade e 

instituto de tecnologia. Hoje o debate sobre desigualdades está em evidencia devido ao aumento 

que se verifica em todos os países do mundo como consta da pesquisa de Piketty (2014). A luta 

por reconhecimento e a distribuição justa das riquezas produzidas em um país, são os principais 

desafios de todas as nações. O presente dialogo baseia-se inicialmente na apresentação da teoria 

da justiça realizada pelo filosofo, considerado como o mais importante pensador da ciência 

política da segunda metade do século XX, John Rawls, em que serão abordadas suas ideias 

principais, características e seus princípios de justiça, com a concepção de justiça com equidade, à 

igualdade democrática e o princípio da diferença. Segundo, Axel Honneth, por sua vez, defende a 

ideia do intersubjetivismo, ou seja, o indivíduo tem que se auto reconhecer como merecedor de 

privilégios vividos de forma individual ou em grupos. Se esse direito não lhe é concedido, irá abalar 

a autoconfiança que lhe foi adquirida. Em terceiro, Nancy Fraser, identifica a necessidade de 

1 Biologicamente não faz sentido falar de raças para o ser humano. Porém, na sociologia o termo raça constitui uma 
categoria socialmente construída a partir de traços físicos ou fenotípicos, como branco, negro, amarelo, etc. É 
bastante difundido seu uso na política, quando se pede "igualdade racial" ou na legislação quando se fala em 
"preconceito de raça", como a lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que instituiu, no Brasil, o “Estatuto da Igualdade 
Racial”. 

2 Ver http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/brasil-deve-cair-para-8-posicao-em-ranking-de-maiores-pibs-
mostra-fmi.html  

3 A lei estabelece uma reserva de 50% das vagas nos processos seletivos de universidades e institutos federais para 
alunos que cursaram todo o ensino médio na escola pública. 
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combinar as duas abordagens citadas anteriormente, afirmando que há uma relação entre a 

injustiça social e a não valorização da identidade, tornando improvável o andamento de uma 

separada da outra. Por último, será identificada a relação teórica dos autores com a realidade do 

Brasil e sua política de ação afirmativa4 no combate à desigualdade, focando principalmente, em 

política pública educativa que é o sistema de cotas implementado nas universidades e institutos, 

tendo o IFRN como referência nacional por ter sido pioneiro. 

Este artigo é fruto dos debates realizados internamente na pesquisa desenvolvida em 2014 

no NUGTI (Núcleo de pesquisa em gestão da tecnologia da informação) do Campus Natal central, 

com o objetivo de estudar: Implementação das políticas educativas no município de Natal. Este 

trabalho focou as políticas educativas de cotas no IFRN. Realizados por alunos do curso superior 

de gestão pública procurando preparar esses profissionais para implementações de políticas 

públicas que modifiquem a vida da população que se encontra em estado de vulnerabilidade nas 

grandes cidades brasileiras, notadamente, refletindo a cidade de Natal. Os procedimentos 

metodológicos da pesquisa delinearam-se da seguinte forma: foram utilizados documentos 

oficiais, com os dados dos estudantes, para conhecer o perfil familiar, o desempenho acadêmico e 

o caminho percorrido pelos estudantes dentro do IFRN. Obteve-se informações com o setor

pedagógico que acompanha as turmas e com os demais professores sobre o comportamento

individual e a eventual necessidade de algum acompanhamento específico por parte de alguns

estudantes. Realizou-se observação participante, pelo professor orientador, em sala de aula na

disciplina de matemática financeira ministrada por ele, e observação direta em mais 3 outras

disciplinas, para registrar a interação ensino aprendizagem dos alunos em sala de aula. Foi

confeccionado diário de campo com os registros quotidianos relativos a essa observação.

Realizou-se, também, observação direta nos intervalos das aulas, de acordo com um guião de

observação previamente elaborado e que pretendia dar conta das relações de sociabilidade

estabelecidas entre os alunos.

2 JUSTIÇA COMO EQUIDADE 

Rawls refere que “A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é 

dos sistemas de pensamento”. (Rawls, 1997, p. 4), sendo assim, instituições e leis, por mais que 

sejam bem organizadas e eficientes, devem ser abolidas ou reformadas se injustas. Ainda ressalta 

que só é tolerada uma injustiça, quando é necessária para evitar uma injustiça ainda maior. Em 

sua obra, o filosofo oferece outro caminho sistematicamente, como uma alternativa de justiça no 

qual afirma não recorrer ao utilitarismo. John Rawls fundamentou-se por meio dos pensamentos 

4 “Políticas de ação afirmativa têm, antes de mais nada, um compromisso com o ideal de tratarmos todos como iguais. 
Por isso, e só por isso, é preciso em certos momentos, em algumas esferas sociais privilegiadas, que aceitemos tratar 
como privilegiados, os desprivilegiados” Guimarães (1999). Para compreender a origem do nome e a sua história nos 
Estados Unidos da América, ver Bergmann (1996) 
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de Hobbes5 e Rousseau6, no qual sua teoria sustenta a compreensão da teoria contratualista, e da 

situação inicial chamada de “Posição Original” onde afirma que “a posição é o status quo 

apropriado para assegurar que os consensos básicos nele estabelecidos sejam equitativos” (Rawls, 

1997, p.19). Há então, liberdade e igualdade para todos os indivíduos, tornando possível 

formalizar um acordo coletivo. Na justiça como equidade essa posição original de igualdade é 

equivalente ao estado da natureza na teoria do contrato social tradicional. É uma conjuntura 

interpretada como puramente hipotética definida de modo a encaminhar a certa concepção de 

justiça. Os princípios da justiça são determinados sob um “Véu da Ignorância”, termo esse 

formulado por Rawls, no qual impedem todos de obterem qualquer informação, relativos à 

posição na sociedade, sexo, crenças religiosas, posse de bens, e principalmente sem saber sua 

própria condição na sociedade futura, se rico ou pobre, se membro da maioria ou da minoria, 

fazendo com que os membros não sejam influenciados por interesses pessoais, ou seja, isso 

garante que ninguém decida em cima de fatos que lhe beneficie na escolha dos princípios que irá 

reger o contrato social, não sendo influenciado pelo resultado da ocorrência natural ou pela 

casualidade social. 

Posteriormente, após terem escolhidos uma concepção de justiça os membros do acordo 

iriam determinar uma legislatura e uma constituição para a criação de leis, tudo em concordância 

com os princípios da justiça acordados desde do início. Como refere Rawls (1997, p.4) a sociedade 

é, “uma associação mais o menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas 

reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de 

acordos com elas”. 

      Há essas regras com o intuito de fortalecer o sistema de cooperação entre todos para 

benefício de todos os envolvidos. Porém, existe conflitos de interesses, e para resolver esses 

conflitos são necessários alguns mecanismos de preceitos e princípios no qual servirá para auxiliar 

e escolher qual a melhor forma de organizar a sociedade, ou seja, a melhor maneira de repartir 

esses benefícios, visto que, o papel da justiça não se limita a combater as irregularidades e punir 

aos criminosos, e sim em determinar direitos e deveres e a distribuir as funções e os benefícios da 

cooperação social.  Nessa percepção de “posição original”, e do “véu da ignorância”, justa, é que 

os membros contratantes escolheriam os princípios de equidade para a distribuição dos “bens 

sociais primários” (como liberdades, o poder e a riqueza). E a sugestão de Rawls consiste em: 

“...que as pessoas na situação inicial escolheriam dois princípios bastante 

diferentes: o primeiro exige a igualdade na atribuição de deveres e direitos 

básicos, enquanto o segundo afirma que as desigualdades econômicas e sociais, 

por exemplo desigualdade de riqueza e autoridade, são justas apenas se resultam 

5 Thomas Hobbes foi um matemático, teórico político, e filósofo inglês, autor de Leviatã (1651) e Do cidadão (1651), 
no qual desenvolveu conceitos como “Natureza Humana” e o “Contrato Social”. 

6 Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. É 
considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Além disso, foi autor da obra 
“Contrato Social”. 

3119



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFRN 

em benefícios compensatórios para cada um, e particularmente para os membros 

menos favorecidos da sociedade” (Rawls, 1997, p. 16). 

      Rawls, redimensiona isso em três princípios: Princípio da liberdade igual: A sociedade 

deve assegurar a máxima liberdade para cada pessoa equivalente com uma liberdade igual para 

todos os outros. Princípio da diferença: A sociedade deve promover a distribuição igual da riqueza, 

exceto se a existência de desigualdades económicas e sociais gerar o maior benefício para os 

menos favorecidos. Princípio da oportunidade justa: As desigualdades econômicas e sociais devem 

estar ligadas a postos e posições acessíveis a todos em condições de justa igualdade de 

oportunidades. Em cada princípio contêm o entendimento de distribuição justa. Assim, só seria 

permitido uma desigualdade de liberdade, oportunidade ou diferença de rendimento se beneficiar 

os menos favorecidos. 

3 JUSTIÇA COMO RECONHECIMENTO 

O termo justiça como reconhecimento ficou mais conhecido mundialmente após os 

estudos de Axel Honneth, filósofo, sociólogo alemão e atual diretor do Instituto de pesquisa Social 

e Crítica da Universidade de Frankfurt, sendo o sucessor de Habermas7. Para esclarecer seu 

conceito sobre o reconhecimento, Honneth faz uso dos escritos de Hegel8, atualizando-os do seu 

ponto de vista, para tal explicação o autor recorre à psicologia social de Georg H. Mead9 (1863-

1931) que defende a ideia de que nosso reconhecimento depende da aprovação dos demais. 

Assim como Hegel, defende a origem social da identidade observando a evolução moral da 

sociedade nessa luta.  

Em sua obra Luta por Reconhecimento, Honneth traz o que seria o entendimento de Hegel 

sobre o que causaria uma luta dos sujeitos pelo reconhecimento recíproco de sua identidade. 

Trata-se da pretensão dos indivíduos ao reconhecimento intersubjetivo de sua identidade, 

inerente à vida social desde o começo na qualidade de uma tensão moral que volta a impelir para 

além da respectiva medida institucionalizada de progresso social. (HONNETH, 2003, p. 29) 

Para Hegel o que motivaria essa luta por reconhecimento seriam três fatores: 

I. A família; II. O direito; III. A eticidade. Mais uma vez Honneth se opõe as ideias do jovem

Hegel, não só atualizando esses fatores como invertendo a ordem. O filósofo alemão apresenta 

7 Jürgen Habermas – filósofo e sociólogo alemão, que participa da tradição da teoria crítica e do pragmatismo. 
Pertencente à Escola de Frankfurt. 

8 Foi um grande filósofo alemão do final do séc. XVIII e começo do séc. XIX. O autor foi o criador do hegelianismo, sua 
teoria justificava que havia uma relação entre o racional e o real. Para melhor compressão do seu pensamento faz-se 
necessária leituras relacionadas à sua teoria e suas obras. 

9 Georg H. Mead, Sociólogo, psicólogo e filósofo norte americano, acreditava o ser humano como atores sociais em 
que o “eu” como eu sou está em contínua alteração como o “eu” como os outros me veem. 
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então o que para ele seria a ordem correta dos fatores influenciáveis na busca pelo 

reconhecimento, apoiando-se na psicologia de Mead, que também defendia a intersubjetividade. 

I. O desrespeito à integridade da honra do sujeito;

II. O desrespeito à igualdade, ou seja, a contestação dos direitos;

III. O desrespeito com determinados grupos ou forma de vida de alguns indivíduos.

O primeiro exemplo representa a tortura, que deixa o indivíduo sentindo-se indefeso, 

ficando abalada autoconfiança que lhe foi adquirido na infância, Honneth utiliza a teoria do 

pediatra Winnicott10,  que explica essa ligação emotiva relacionando a experiência de mãe e filho, 

que vai da dependência total da criança pelos cuidados ao nascer até a independência relativa, 

que virá com o passar do tempo, até a criança se adaptar e perceber que sobrevive 

separadamente dos cuidados diários e contínuos de sua mãe. 

O segundo se encaixa no que seria tido como escravidão, havendo uma distinção nos 

direitos de cidadão. Em outras palavras seu relacionar-se consigo e demais fica impossibilitado. A 

busca pelos direitos ou adjudicação de direito, segundo Araújo neto (2013), pauta-se pelo 

princípio moral universalista construído na modernidade. 

“Que o autorrespeito é para a relação jurídica o que a autoconfiança era para a 

relação amorosa é o que já se sugere pela logicidade com que os direitos se 

deixam conceber como signos anonimizados de um respeito social, da mesma 

maneira que o amor pode ser concebido como expressão afetiva de uma 

dedicação, ainda que mantida à distância”. (HONNETH, 2003, p. 194). 

Por fim o autor retrata o que seria a humilhação e desvalorização perante a sociedade por 

características intersubjetivas, abala a autoestima. Nesse último, o indivíduo é privado dos seus 

traços de habilidade e personalidade própria, sendo obrigado a desenvolver características 

semelhantes aos demais. 

“Nas sociedades modernas, as relações de estima social estão sujeitas a uma luta 

permanente na qual os diversos grupos procuram elevar, com os meios da força 

simbólica e em referência às finalidades gerais, o valor das capacidades associadas 

à sua forma de vida”. (HONNETH, 2003, p. 207). 

Segundo Honneth somente através do desrespeito e degradação se chega à vontade de ser 

possuidor da dignidade, já que a integridade humana é dependente do reconhecimento individual, 

alcançando assim de forma gradativa as formas de reconhecimento. Segundo a teoria de Honneth, 

o indivíduo que se sente deslocado ou impedido de vivenciar as relações interpessoais, ver-se aí

impedido de desfrutar de sua autoestima. Em sua obra Luta por reconhecimento, o autor traz esse

sentimento de desrespeito como sendo o meio privativo da integridade do indivíduo. Mais ao

mesmo tempo em que se sentem humilhados tendem a lutar e buscar pelo seu reconhecimento.

10 Winnicott era pediatra e desenvolveu sua psicanálise avaliando a relação da criança ao ambiente, ao perceber que 
pode se tornar independente dos cuidados contínuos de sua mãe. 
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O autor se aprofunda nos conflitos gerados pelo descaso social, e os que afetam um indivíduo ou 

comunidade, desde que seja o suficiente para haver a reivindicação de seus direitos e refere, 

“Toda reação emocional negativa que vai de par com a experiência de um desrespeito de 

pretensões de reconhecimento contém novamente em si a possibilidade de que a injustiça 

infligida ao sujeito se lhe revele em termos cognitivos e se torne o motivo de resistência política” 

(HONNETH, 2003, p. 224). As formas de desrespeitos acontecem das mais variadas formas, aqui 

nos atentaremos para as características sociais e raciais, mais adiante abordaremos Nancy Fraser 

que é defensora dos direitos universais e será aprofundado nas classes desfavorecidas em geral.  

4 REDISTRIBUIÇÃO OU RECONHECIMENTO? 

No final do século XX, houve uma manifestação de “luta por reconhecimento”, na qual os 

grupos se levantaram e ergueram suas vozes buscando por reconhecimento dos minoritários 

étnicos, racial e de gênero. Considerando as injustiças referentes à dominação cultural de 

determinados grupos em detrimento de outros, além da desigualdade material e social que ocorre 

em todo o mundo, desde renda, propriedade, etc. Nancy Fraser, filosofa norte americana, traz 

consigo uma nova teoria, na qual aborda uma visão holística que abrange a redistribuição e o 

reconhecimento indissociável, formando uma teoria bidimensional, identificando impossível o 

andamento da redistribuição sem o reconhecimento, bem como haver o reconhecimento sem a 

redistribuição. 

Fraser apresenta duas maneiras de se compreender a injustiça, sendo ela econômica e 

cultural, mais adiante ela apresenta os remédios a serem utilizados perante as injustiças. A 

injustiça econômica conforme a autora é resultante da estrutura político-econômica da sociedade, 

incluindo a exploração11 de teóricos como Marx e a exploração capitalista de John Rawls com a 

concepção de Justiça, na seleção dos princípios que regem a distribuição dos “bens primários”. 

Ambos se esforçaram para conceituar a naturezas dessas injustiças socioeconômicas. Já a injustiça 

cultural ou simbólica, que é vista por Honneth se radica nos padrões sociais de representação, 

interpretação e comunicação. Seus exemplos incluem a dominação cultural12, o ocultamento13, e o 

desrespeito14.  O remédio para a injustiça econômica “[...]” Pode envolver redistribuição de renda, 

reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos do investimento ou a transformação 

11 Ser expropriado do fruto do próprio trabalho em benefício de outros. 

12 Ser submetido a padrões de interpretação e comunicação associados à outra cultura, alheios e/ou hostis á sua 
própria. 

13 Tornar-se invisível por efeito das práticas comunicativas, interpretativas e representacionais autorizadas da própria 
cultura. 

14 Ser difamado ou desqualificado rotineiramente nas representações culturais públicas estereotipadas e/ou nas 
interações da vida cotidiana. 
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de outras estruturas econômicas básicas, relacionado por Frase a “redistribuição”. O remédio para 

a injustiça cultural, “[...]” Pode envolver a revalorização das identidades desrespeitadas e dos 

produtos culturais dos grupos difamados. Fazendo referência por sua vez ao “reconhecimento”. 

(FRASER, p. 231, 2006) 

É importante ressaltar que serão relacionadas às desigualdades sociais e étnicas bem como 

o reconhecimento dos mesmos, a nossa intenção é retratar como essas pessoas vêm sendo

inseridas na sociedade através das políticas voltadas para elas.

“O resultado é que a política do reconhecimento e a política da redistribuição 

parecem ter com frequência objetiva mutuamente contraditória. Enquanto a 

primeira tende a promover a diferenciação do grupo, a segunda tende a 

desestabilizá-la. Desse modo, os dois tipos de luta estão em tensão; um pode 

interferir no outro, ou mesmo agir conta o outro”. (FRASER, 2006, p. 231). 

Nesta visão bidimensional das duas teorias entre redistribuição e reconhecimento, 

percebe-se que Fraser coaliza esses posicionamentos, mostrando que uma está relacionada e 

inerente a outra, pois indivíduos que são atingidos por questões econômicas e de reconhecimento 

de identidade necessitam de remédios de reconhecimento e redistribuição mutualmente. Como 

refere Fraser (2006, p. 233). “Pessoas sujeitas à injustiça cultural e à injustiça econômica 

necessitam de reconhecimento e redistribuição”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil a democratização e o império do estado democrático de direito foram os fatos 

mais importante do século passado. Apesar de referenciar nosso país como uma democracia racial 

a discriminação velada continua quando se analisa a situação de vida das pessoas distinguindo 

pelos elementos como, cor, sexo e renda familiar. Fica fácil identificar a influência desses 

elementos nas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, desempenho escolar e acesso 

ao ensino superior. Questões sobre desigualdades têm sido bastante repercutido nos últimos 

anos, tanto no âmbito nacional como internacional. O Brasil, apesar de ser um país com riquezas 

naturais e posicionar entre as economias emergentes, considerada com futuro promissor, no 

entanto, é uma sociedade extremamente desigual e injusta na repartição das riquezas, ou seja, um 

país rico, porém, com alto grau de concentração de renda e na esfera pública corrupta e 

patrimonialista. Nesse sentido, diversos questionamentos surgiram sobre qual seria a melhor 

forma de reduzir essas desigualdades, e qual o instrumento para tentar equalizar as 

oportunidades para aqueles menos favorecidos economicamente. Para responder a essas 

indagações, foi proposto implementar políticas de Ação Afirmativa. Entre essas políticas, destaca 

nomeadamente, a “Política de cotas” nas universidades e institutos federais, também conhecida 

como, “Ação Compensatória”, “Reserva de Vagas”, sustentando a ideia da necessidade de 

favorecer os grupos menos favorecidos da sociedade e lhes proporcionar preferências a fim de 

garantir o acesso a determinados bens. Visando uma igualdade de oportunidade mais justa. 

Lembrando que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN já praticava essa política de 
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cotas desde de 1995, sendo pioneira no Brasil. A diferença para atual política é que não se referia 

a raça, mas somente a renda quando priorizava alunos do ensino público.  

Na prática, conforme Guimarães (1999, p. 233), tratar pessoas de fato desiguais como 

iguais somente amplia a desigualdade inicial entre elas, expressa uma crítica ao formalismo legal e 

defende com fundamentos, as políticas de ação afirmativa. Nesse sentido, percebe-se que diante 

do diálogo com os teóricos aqui mencionados, há uma sintonia entre as ideias, referente a política 

de cotas existente, no qual John Rawls define princípios de equidade com o objetivo de alcançar 

uma distribuição de riquezas dos ganhos sociais entre toda a população, e que o fator aquisitivo 

não deva ser barreira para competição justa entre os alunos. A política de cotas, onde pessoas 

com renda familiar baixa são beneficiadas para estudar em instituições de qualidade e assim, 

competir com igualdade de oportunidade, torna a competição mais justa, ou então, menos 

injustas. As cotas, também, estão influenciando no reconhecimento dos menos favorecidos 

beneficiados da política afirmativa. Devolvendo-lhes a autoestima e valorizando seu estilo de vida. 

Pelos dados levantados na pesquisa pode-se extrair de lição que, a socialização entre 

alunos e alunas pertencentes a esses dois mundos, “a periferia e o asfalto”, faz com que a 

frequência do IFRN seja uma via de mão dupla em termos de aprendizagem solidário. A visão de 

mundo é alargada para os dois grupos. Em conversas informais, nos intervalos das aulas de 

matemática financeira, alunos não cotistas referiram que o IFRN foi uma escolha acertada pois 

conviveram com a desigualdade do Brasil pela primeira vez e que essa experiência mudaria sua 

cidadania para sempre. Já os cotistas indicavam com surpresa que os alunos não cotistas tinham 

gostos em comum (filmes, livros, músicas, roupas) com eles e que a convivência desmistificou a 

imagem do menino rico que tinha tudo nas mãos e não se interessaria em construir amizade com 

meninos da periferia. Os dois grupos (cotista e não cotista) sugerem ganhos múltiplos nesse 

convívio que antes de iniciar os estudos no IFRN parecia impossível, um relacionamento que afeta 

positivamente o ensino aprendizado em sala de aula dos alunos cotistas. Ao mesmo tempo, a 

“mistura” em sala de aula de classe sociais distintas, se mostrou importante para que existisse um 

ambiente escolar competitivo para os alunos cotistas, experiência nova para eles. Para os alunos 

não cotistas dividir o ambiente escolar com tanta diversidade, despertou nesses alunos uma visão 

de mundo que antes não existia. 

Conclui-se que a política de cotas das universidades e institutos federais, principalmente do 

IFRN procura sanar as duas injustiças levantadas pelos autores aqui referenciados, tentando 

equalizar as diferenças econômicas e étnicas existentes, fazendo com que essas injustiças não 

interfiram no acesso ao ensino superior e não seja motivo de desvantagem diante da 

oportunidade de estudar. Balanceando assim, a competitividade entre os alunos desprovidos 

tanto economicamente como, no reconhecimento da sua identidade e da sua etnia, em confronto 

aos alunos da classe dominante. 
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RESUMO 

RoboPub: do lixo ao saber é um projeto que 
integra Ensino e Pesquisa Aplicada, associando 
conhecimentos de Informática, Mecatrônica e 
Sociologia. O objetivo é facilitar o acesso aos 
conhecimentos e princípios da robótica para 
alunos da rede pública, por meio da aplicação de 
um kit de robótica educacional produzido com lixo 
eletrônico, numa ação educativa interdisciplinar e 
inovadora. A ação está sendo realizada desde 
março de 2015 na E. M. Ivanira Paisinho com 
alunos do Fundamental II que estão tendo acesso, 
pela primeira vez, a noções teórico-práticas de 
Informática e Mecatrônica através de um kit com 
atividades que abordam questões de lixo 
eletrônico, uso de tecnologias e cidadania. Com 
peças de computadores e materiais descartáveis, 
foram adaptados protótipos existentes e criados 

dois robôs inéditos: o Mouse Car, feito de sucata 
de mouse, com movimentos guiado através de um 
diodo emissor de luz (LDR); o RoboPub, com 
movimentos em várias direções 
utilizando Bluetooth, programação 
microcontrolador Arduino e aplicativo para 
Android através do software MIT App Inventor 
desenvolvido numa linguagem Python. A proposta 
destaca-se por sua inovação pois, diferente de 
outros kits, os alunos participam de toda a cadeia 
de produção, sendo viável por utilizar material de 
baixo custo. Além disso, destaca-se pela relevância 
social, aplicação na educação pública local, 
iniciação à pesquisa e apoio ao ensino através de 
um instrumento pedagógico que estimula a 
criatividade e a curiosidade científica dos alunos. 

RoboPub: the trash to learn is a Project that 
integrates the study and the search applicate, using 
knowledges about Informatics, Mechatronic and 
Sociology. The objective is turn more easy the access 
to knowledge of basic robotic to students of public 
school, using components produced with electronic 
waste, in an education actin, interdisciplinary and 
innovated with the correct use and the citizenship. 
The project is being since March, 2015 in E.M. Ivanira 
Paisinho with students of elementary school. Objects
of computers and disposable materials was adapted 
and created two robot: the Mouse Car, using mouse 
waste, that take movement for a LDR; the Robopub 

with movements in a lot of directions using the 
Bluetooth, programing in Arduino and a 
software to Andriod using the MIT app
Inventor developed in a computer 
language, Python. The intervention take 
highlight because the students participate of 
all the producing, using cheap materials. In 
addition to that, the importance 
social, the application in the education 
public, initiation in research and the support 
in the education with a pedagogic 
instrument that encourage the creativity and the 
curiosity scientific of the students. 

ROBOPUB: DO LIXO AO SABER – UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL DE PARNAMIRIN/RN 

ROBOPUB: THE TRASH TO LEARN - A PROPOSAL OF INTERVENTION IN A 
PUBLIC EDUCATION MUNICIPAL OF PARNAMIRIM/RN

ABSTRACT
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1 INTRODUÇÃO

A falta de acesso dos alunos das escolas públicas a conteúdos de robótica
educacional é a situação social que o projeto RoboPub: do lixo ao saber vem intervindo. É 
observado que em escolas particulares aulas de robótica fazem parte do currículo e isso 
justifica-se pela importância de tal conteúdo para a formação integral dos alunos, 
despertando-os para o raciocínio lógico e outros aspectos cognitivos. A dificuldade de acesso 
dos alunos da educação pública se dá, entre outros aspectos, devido o auto custo dos kits de 
robótica existentes no mercado. 

A proposta do “RoboPub” é facilitar o acesso das crianças da escola pública de 
Parnamirim aos conteúdos da robótica educacional com a construção de um kit alternativo, 
feito de lixo eletrônico e que pode ser aplicado de forma lúdica e criativa. O kit RoboPub 
diferencia-se dos convencionais tanto no custo, como na sua aplicação, pois o objetivo é dar 
noções de robótica ao mesmo tempo em que se discute a questão do lixo eletrônico, o 
consumo e uso de tecnologias e seu devido descarte, preservação do meio ambiente e 
cidadania. 

Além do mais, a aplicação do kit RoboPub permite que as crianças possam construir seus 
próprios robôs, estimulando a criatividade e curiosidade científica, por dar noções e 
princípios de robótica, mecânica, eletrônica e programação que podem ser aplicadas de 
várias formas. O RoboPub possui protótipos secundários e dois robôs inéditos e está sendo 
aplicado com alunos da Escola Municipal Ivanira Paisinho – Parnamirim/RN, numa ação 
educativa que tem dado acesso, pela primeira vez, aos alunos que compõem o Programa 
Mais Educação do Ensino Fundamental. 

Por várias razões a presente proposta justifica sua existência como proposta que alia 
ensino, pesquisa e extensão. Sistematizada durante o Projeto Integrador realizado nos 3ºs 
anos dos cursos integrados de Informática e Mecatrônica, evidencia que durante a formação 
dos alunos há um aprendizado favorável ao desenvolvimento de ideias que dialogam o 
conteúdo estudado e suas tecnologias ao contexto externo à instituição, em diálogo com a 
sociedade e seus desafios. A Sociologia, nesse sentido, teve um papel importante no Projeto 
Integrador, colaborando no ajuste das propostas à realidade social que se pretendia intervir. 

A presente proposta, além de inovadora, também caracteriza-se pela 
interdisciplinaridade, que integra não apenas disciplinas diferentes, mas os cursos de 
Informática e Mecatrônica. Essa característica, embora seja um desafio para os professores e 
alunos envolvidos, viabiliza a formação integral e a relação entre vários conteúdos, sendo 
uma experiência de ensino-aprendizagem teórico-prática que une ciência, tecnologia e

realidade social, tratando de temas de importância fundamental e que fazem parte do 
cotidiano, como o lixo eletrônico e o uso de tecnologias e seu descarte. 
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A realidade da Escola Municipal Ivanira Paisinho também merece ser 
identificada como espaço favorável ao desenvolvimento do projeto. Foi o espaço escolar 
da aluna que integra o projeto, localiza-se próximo ao Campus Parnamirim do IFRN e há 
uma facilidade de comunicação com a direção e coordenadores. Dificilmente a escola 
poderia oferecer aos alunos acesso a conhecimentos, por exemplo, de Robótica, 
Eletrônica e Programação. A parceria com o IFRN, as visitas aos laboratórios de Informática 
e Mecatrônica e construir um robô de lixo eletrônico abre inúmeras oportunidades para as 
crianças que estão vivenciando essa experiência e tendo acesso, pela primeira vez, a tais 
conteúdos. 

Por várias razões, a proposta “RoboPub: do lixo ao saber” é uma iniciativa importante 
para o Campus Parnamirim e para a Escola Ivanira Paisinho, pela suas características de 
inovação tecnológica, pela interdisciplinaridade e por aliar ensino, pesquisa e extensão em 
uma experiência inédita, que também envolve dois cursos do integrado e várias áreas de 
conhecimento.  

2 METODOLOGIA
O projeto é uma ação interdisciplinar e por isso integra áreas como Informática,

Mecatrônica e temáticas de Sociologia. Os conhecimentos são dialogados tanto no 
desenvolvimento do kit de robótica educacional alternativo, como na aplicação do mesmo, 
durante a ação educativa na escola. 

 Os conhecimento de Sociologia são inseridos na compreensão do espaço social em 
que a proposta se desenvolve, com a abordagem aspectos sobre lixo, meio ambiente e 
cidadania que estão sendo inseridos na formação das crianças que estão tendo, pela 
primeira vez, acesso a um universo da robótica que pensavam somente possível em filmes 
de ficção científica e desenhos animados. 

Com o RoboPub as crianças estão aprendendo princípios que podem ser aplicados de 
várias maneiras e diversos materiais, proporcionando uma liberdade de criação que não é 
possível nos kits convencionais. O projeto fundamenta-se, então, numa proposta de 
conhecimento e ciência que busca religar saberes, dialogar áreas de formação e integrar 
ensino, pesquisa e extensão, como mostra a imagem abaixo da execução do projeto em sala 
de aula. 

Figura 1 – Execução do projeto. 
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  O projeto  RoboPub – do lixo ao saber vem utilizado uma metodologia desenvolvida desde 
o Projeto Integrador, em 2014.2. Os alunos do IFRN tem criado os protótipos dos robôs com
material de lixo eletrônico, tem estudado os conteúdos relacionados à Robótica, Eletrônica e
Programação e se preparado para abordar as temáticas sobre o uso das tecnologias, lixo
eletrônico, meio ambiente e cidadania.

Todas as ações, os estudos, os protótipos e o diálogo com a escola parceira 
estão sendo acompanhados pelos orientadores, professores de Informática e Programação – 
no que se refere aos conteúdos teórico-práticos das áreas técnicas envolvidas – e de 
Sociologia no que tange ao desenvolvimento do projeto na escola e abordagem dos temas 
de lixo eletrônico, meio ambiente e cidadania. Tudo envolve a leitura sistemática de material 
teórico aliada à prática, que se fundamenta na integração de conteúdos e experiências. 

As atividades do projeto visam a integração dos alunos com um mundo tecnológico, 
visando demostra diversos princípios, físicos, químicos, matemáticos, como também 
princípios do mundo tecnológico, abaixo estão listadas algumas aulas do projeto. 

Tabela 1 – Aula teórico-práticas de robótica. 

Aulas Robótica 

Aula 1  Introdução a Robótica 

Aula 2 Uso de motores 

Aula 3 Princípios físicos 

Aula 4 Programação 

Aula 5 Meio Ambiente 

Aula 6 Ética e cidadania 

Aula 7 Lixo eletrônico 

Aula 8 Visita Técnica 

Aula 9 Montagem Primeiro Robô 

Aula 10 Desenvolvimento de Robô Final 

A elaboração das aulas se dá em conjunto, o grupo prepara as aulas pensando na 
aprendizagem, na forma de socializar o conhecimento de acordo com a idade dos alunos. O 
planejamento considera também como se dará a abordagem dos temas de formas lúdicas, 
de modo que os alunos do ensino fundamental possam interagir com os conhecimentos 
ainda distantes para suas realidades. Os orientadores utilizam a prática e situações do 
cotidiano nas aulas para facilitar essa integração. 

Todas as ações, os estudos, os protótipos e o diálogo com a escola parceira vem sendo 
acompanhada pelos orientadores do IFRN, professores de Informática e Programação – no 
que se refere aos conteúdos teórico-práticos das áreas técnicas envolvidas – e de Sociologia 
no que tange ao desenvolvimento do projeto na escola e a relação com os temas de lixo 
eletrônico, meio ambiente e cidadania. Tudo envolve a leitura sistemática de material 
teórico aliada à prática, que se fundamenta na integração de conteúdos e experiências. 
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Abaixo uma imagem que demostra a preparação das aulas e a discussão com representantes 
da escola parceira. 

Figura 2 – Reuniões de preparação. 

As aulas levam diversas, temáticas do dia-dia, com o objetivo de desmistificar para todos, 
como a robótica pode está ligada diretamente no dia-a-dia das crianças, as atividades são 
pensadas e executadas na sua grande maioria com matérias oriundos de sucata que muitas 
das vezes os alunos tem em suas casas e não sabem como reutiliza-los. 

Com o exposto, o projeto apresenta uma nova proposta de inserção tecnológica no 
espaço das escolas públicas através da Robótica Educacional e todas as possibilidades de 
aprendizado que a mesma permite, como diz STEFFEN, H. H., 2002 e da conscientização 
sobre o uso e o descarte correto de equipamentos eletrônicos. À medida em que se permite 
ao aluno aprender robótica, permite também refletir sobre o uso das tecnologias, o 
problema generalizado do lixo eletrônico, com um diferencial significativo, que é o baixo 
custo, por utilizar materiais reciclados e de fácil acesso. Inclusive, para a realização da 
proposta, tem sido efetivada com um custo mínimo, pois tem feito os robôs de material 
provenientes de doações e lixo eletrônico adquirido entre os alunos do IFRN. 

Com o uso de desenhos, atividades práticas e informações sobre o uso das 

tecnologias e do lixo eletrônico, as crianças envolvidas tem demostrado uma aptidões e 

envolvimento no dia-a-dia das aulas, evidenciando que é possível ensinar Robótica 

Educacional de maneira criativa no contexto da escola pública, bem como criar alternativas 

de baixo custo para que a educação possa democratizar conteúdos e oportunidades, como 

mostra os desenhos realizados pelos os alunos durante uma aula. 
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Figura 3 – Desenho feito pelos alunos do projeto. 

As oficinas são realizadas no espaço físico da escola parceira, onde são disponibilizadas 
salas de aulas, ou laboratórios de informática como mostra a figura abaixo a execução de 
uma das oficinas. 

Figura 4 – Execução da Oficina 

2.1 Kit de robótica 
O “kit” RoboPub atualmente é composto por 2 classes de protótipos um sendo os 

secundários, sendo estes adaptações de ideias existentes, utilizados para uma 
fundamentação pratica dos conteúdos que são vistos em sala de aula, e por dois robôs 
inéditos, originais, criados pelos alunos do IFRN, utilizando conhecimentos de Mecatrônica, 
Eletrônica, Informática e Programação. A base do material utilizado de todos os protótipos é 
o lixo eletrônico e peças descartáveis, inclusive alguns elementos básicos como motores e
fios elétricos.

Os robôs inéditos são o “Mouse Car” e o “RoboPub”. O primeiro movimenta-se 
guiado através de um diodo emissor de luz (LDR); é feito de sucata de mouse e alia 
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conhecimentos de Eletrônica e Mecânica. O segundo utiliza a programação do 
microcontrolador Arduino e o desenvolvimento do aplicativo para o sistema operacional 
Android através do software MIT App Inventor, linguagem baseada em Python e movimenta-
se em várias direções através de Bluetooth. A figura abaixo mostra o kit utilizado pelos 
alunos. 

Figura 5 – Robôs inéditos para o projeto. 

Os protótipos são a base da ação educativa que vem sendo desenvolvida junto aos 
alunos da escola parceira e tem contribuído, efetivamente, como instrumento pedagógico e 
ponto de partida para vários aspectos da formação das crianças que estão tendo, pela 
primeira vez, acesso a um universo que pensavam somente possível em filmes de ficção 
científica e desenhos animados. Além do mais, tem aprendido relacionar tecnologia, lixo 
eletrônico e meio ambiente, consumo e cidadania. 

 O “kit” alternativo diferencia-se dos “kits” convencionais porque insere no processo 
de aprendizagem a possibilidade criativa dos alunos, que podem construir modelos 
diferentes, além de promover acesso a noções de mecânica, eletrônica e programação.  

3   RESULTADOS 
O projeto “RoboPub – do lixo ao saber: robótica, cidadania e educação pública” 

apresenta como resultados uma nova proposta de inserção tecnológica no espaço das 
escolas públicas, levando uma perspectiva atual da tecnologia através da conscientização 
sobre o uso e o descarte correto de equipamentos eletrônicos. O diálogo com a escola 
municipal demonstra a viabilidade do projeto, bem como a disponibilidade do material 
através de doações e do fácil acesso ao lixo eletrônico. 

Os resultados que podemos destacar como alcançados e efetivados demostram a 
eficiência do projeto e a possibilidade de ensinar robótica em escola públicas, que muitas 
vezes só oferece o mínimo de estrutura física. O projeto viabilizou o acesso de crianças da 
rede pública municipal de Parnamirim aos conhecimentos da Robótica Educacional, com a 
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aplicação de um “kit” de Robótica de baixo custo, feito de lixo eletrônico e material de 
sucata de fácil acesso. 

Ficou comprovado que promover o acesso a temas como lixo eletrônico, uso de 
tecnologias, meio ambiente e cidadania com as crianças, contribui de uma forma 
significativa com uma formação integral e social dessa criança. 

A produção e o desenvolvimento dos protótipos de robôs com as crianças, trouxe 
para ambas as partes experiências muito marcantes no que podemos destacar no processo 
de aprendizagem aonde tiveram noções teórico-práticas de conhecimentos sobre Robótica, 
Eletrônica e Programação, de forma lúdica e criativa.  Como podemos destacar na figura 
abaixo, 

Figura 6 – Alunos finalizando robô. 

O projeto procura contribuir efetivamente como uma proposta de intervenção social, 
aliando os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos de Informática e Mecatrônica aos 
problemas e situações sociais reais, como a questão do lixo eletrônico; e por fim, como 
proposta de disseminação/divulgação da experiência, além de contribuir com a produção 
acadêmica do Campus Parnamirim do IFRN, ao se dispor participar de congressos e eventos 
acadêmicos locais, regionais e nacionais, internacionais, bem como tentar publicações em 
revistas e periódicos científicos. A respeito, registra-se a participação da equipe do projeto 
na exposição de pôsteres do III Fórum Mundial de Educação Tecnológica e Profissional, 
realizada em Recife/PE em maio de 2015 e a inscrição no X CONNEPI – Congresso Norte e 
Nordeste de Pesquisa e Inovação, a ser realizado no Acre em dezembro de 2015. 

              Podemos concluir que o Projeto de Extensão “RoboPub – do lixo ao saber: 
robótica, cidadania e educação pública” é uma iniciativa viável e necessária. Viável porque 
vem sendo colocada em prática de maneira satisfatória, porque tem sido adaptada à 
realidade da escola 

4  CONCLUSÕES
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pública e porque tem um custo acessível que ultrapassa as dificuldades financeiras que 
“justificam” a falta de acesso à Robótica Educacional na educação pública, por exemplo. 

 Necessária, porque integra vários conhecimentos de maneira dialogada e trata de um 
problema real da sociedade contemporânea que atinge a todos, de uma maneira geral, o lixo 
eletrônico. Ao abordar questões relacionadas ao uso das tecnologias, o projeto se insere 
num universo complexo de reflexão sobre a produção, o uso e o descarte de aparelhos 
tecnológicos, eletroeletrônicos que fazem parte do cotidiano das pessoas, mas que se não 
forem objeto de atenção, podem gerar além de benefícios, problemas irreversíveis. 

 Outro aspecto interessante é a participação das crianças que se dispuseram a 
conhecer e a interagir com os conteúdos e temas abordados. Ao contribuir com a formação 
deles, o projeto tem a possibilidade de incentivar posturas mais adequadas para a 
preservação do meio ambiente, cuidados com o uso das tecnologias e o descarte apropriado 
do lixo eletrônico. Também desperta possibilidades para ocuparem espaços de formação 
como o próprio IFRN, -  escola disponível para eles no futuro -, e com a oportunidade deles 
já irem se deparando com um pouco da realidade dessa Instituição. 

Alunos cada vez mais inclusos, participativos e interessados nas aulas são apenas 
alguns dos resultados com que lidamos a cada semana. Tal situação não é diferente quando 
o foco da análise são os professores - alunos do IFRN -, pois os mesmos também vem
aprendendo constantemente com os alunos, seja na forma de lidar com algumas de suas
dificuldades, seja no próprio aprendizado coletivo, no qual todos saem beneficiados.

Com essa atividade então, é possível se concluir que existe um bem maior que vai 
além do conteúdo apenas ministrado em sala de aula. É perceptível que existe uma 
formação mais cidadã dos alunos, na qual eles tornam-se mais conscientes da utilização e 
destinação do lixo eletroeletrônico. Por fim podemos concluir que através da educação e do 
aprendizado que esse projeto proporciona, estamos não só formando alunos com uma 
formação complementar, como alunos mais cidadões, condição essa, proporcionada pela 
educação. E como diria Paulo Freire: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda”. 

 Como uma iniciativa ousada e inovadora, a experiência tem gerado benefícios para os 
envolvidos, tanto para os alunos da Escola Ivanira Paisinho, como para o IFRN. No que se 
refere à escola Ivanira, a parceria tem possibilitado um diferencial na formação dos alunos e 
no IFRN, gerando conhecimentos e ações que integram conteúdos e áreas distintas. Tem 
contribuído muito com a formação dos alunos que estão desenvolvendo a proposta e gerado 
uma produção científica que já tem sido divulgada em eventos acadêmicos e científicos, à 
exemplo do III Fórum Mundial de Educação profissional, ocorrido em maio de 2015 em 
Recife/PE. 
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INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHOR IDADE 

A. L. F. B. BARROS1; R. C. A. SANTOS2; J. X. SANTOS3; J. A. N. RAMALHO4

E-mail: andre.barros@ifrn.edu.br1; rafaellaalves00@hotmail.com2; jaya_santos@hotmail.com3; janine-

ariane@hotmail.com4 

RESUMO 

Vivemos um período marcado por grandes avanços 
tecnológicos em várias áreas do conhecimento 
humano, que estão repercutindo na qualidade de 
vida e na longevidade das pessoas. Os idosos são 
pessoas ativas, participativas da sociedade, não 
podendo ser excluídas dos benefícios trazidos pelos 
recursos tecnológicos da atualidade. Diante disso, 
este projeto de extensão tem como principal 
objetivo promover a inclusão digital às pessoas da 
comunidade que estão na faixa etária conhecida 
como “melhor idade” (a partir de 50 anos de idade), 
através da aprendizagem no manuseio dos 
computadores, na utilização de seus programas, no 

uso da internet como meio de socialização e no 
conhecimento das novas tecnologias existentes, 
contribuindo com a reciclagem, a atualização, a 
autoestima e a socialização destas pessoas, 
levando-as ao conhecimento digital de modo que 
possam se tornar protagonistas desses novos 
saberes sociais. Neste projeto, é oferecido um curso 
básico de informática com carga horária de 30 
horas/aula presenciais, num total de 3 turmas 
(beneficiando cerca de 60 pessoas da melhor idade 
da comunidade). Com isto, ratificamos o 
compromisso social do IFRN junto a sua 
comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: inclusão, informática, idosos, aprendizagem, socialização 

DIGITAL INCLUSION FOR THE BEST AGE 

ABSTRACT 

We live in a period marked by major 
technological advances in various fields of human 
knowledge, which are impacting on quality of life 
and longevity of people. Elderly people are active, 
participatory society, can not be excluded from 
the benefits brought by today's technological 
resources. Thus, this extension project aims to 
promote digital inclusion for people in the 
community who are in the age group known as 
"best age" (above 50 years old), through 
learning in the handling of computers in use its 
programs, using the internet as a means of 
socialization and knowledge of 

existing new technologies, contributing to 
the recycling, updating, self-esteem and 
socialization of these people, taking them to the 
digital knowledge so that they can become 
protagonists of these new social knowledge. This 
project is offered a basic course in computer 
science with a workload of 30 hours / face class, a 
total of 3 groups (benefiting about 60 people of 
senior citizens in the community). With this, we 
reaffirm the social commitment of IFRN with 
your community.

KEY-WORDS:  inclusion, informatics, seniors, learning, socialization 
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1  INTRODUÇÃO 

Os idosos são pessoas com muita experiência de vida e com poucas oportunidades, então 

através do aprendizado da informática têm a oportunidade de conhecer um mundo virtual no qual 

muitas vezes são excluídos. Com isto, é preciso incluir esta faixa da população que apresenta um 

dos maiores índices de exclusão social. 

A população idosa brasileira vem crescendo significativamente. Esse crescimento deve-se ao 

aumento da qualidade de vida, a manutenção de uma vida ativa por parte dos idosos. O aumento 

na expectativa de vida gera atenção e desenvolvimento de práticas que estimulem esse 

prolongamento, com o objetivo de desassociar do envelhecimento doenças como a depressão.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

do município de Natal em 2010 era de 803.739, sendo 66.562 homens e 93.044 mulheres acima dos 

50 anos de idade, num total de 159.606 pessoas com idade acima dos 50 anos, ou seja, quase 20% 

da população natalense em 2010 era composta por pessoas na faixa etária da melhor idade. Em 

2014, o IBGE estimou a população de Natal em 862.044 habitantes, sendo o décimo nono município 

mais populoso do país.  

A previsão do número de idosos acima de 50 anos de idade para o ano de 2014, segundo o 

IBGE, é que ultrapasse o percentual dos 20% contabilizados no ano de 2010. A Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, que foi divulgada pelo IBGE em 2014, mostra a tendência 

de envelhecimento do país, enfatizando a importância deste projeto de inclusão digital, de 

desenvolvimento regional e de oportunidade para a comunidade natalense.  

Seja para o trabalho ou lazer, os idosos merecem estar a par das tecnologias que 

conhecemos hoje em dia, e através de um curso de informática básica, vemos que minimizamos os 

efeitos da exclusão digital e aumentamos a qualidade de vida destas pessoas. 

Diante deste cenário, este projeto de extensão tem como principal objetivo promover a 

inclusão digital às pessoas da comunidade que estão na faixa etária conhecida como “melhor idade” 

(a partir de 50 anos de idade), através da aprendizagem no manuseio dos computadores, na 

utilização de seus programas, no uso da internet como meio de socialização e no conhecimento das 

novas tecnologias existentes, contribuindo com a reciclagem, a atualização, a autoestima e a 

socialização destas pessoas, levando-as ao conhecimento digital de modo que possam se tornar 

protagonistas desses novos saberes sociais.  

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os fatores psicológicos associados a perda de independência motora, que estimulam a 

dificuldade de realização de atividades do dia a dia, alteram a percepção de vida dos idosos. Assim, 

projetos como o de inclusão digital estimulam o uso de partes do corpo que eventualmente perdem 

sua totalidade com o envelhecimento.  
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De acordo com Paschoal (2006, apud Cardoso, Stefanello, Soares e Almeida, 2014, p.342), 

da mesma forma que o corpo deverá ser exercitado, através de exercícios físicos, a mente deverá 

também ser estimulada através de atividades que a mantenham ativa, com intuito de conservar-se 

saudável para prolongar a vida, ou pelo menos a qualidade desta. Há alguns anos descobriu-se que 

a atividade mental poderá modificar o comportamento pacato, porque não apático, que alguns 

idosos adotam ao envelhecer.    

O uso das recentes tecnologias estimula o uso da mente, nas atividades de descobrimento e 

aprendizado; estimula o desenvolvimento motor, no uso do mouse; estimula a comunicação entre 

os alunos, encorajando o abandono do isolamento em casa; incentiva a curiosidade e a busca de 

conhecimento.  

Constata-se que o uso do computador e de seus recursos proporcionará ao idoso melhorias 

na autoestima, na habilidade mental, no aumento das relações sociais e interacionais e no senso de 

realização e autoconfiança (Gatto e Tak, 2008, apud Cardoso, Stefanello, Soares e Almeida, 2014, 

p.343).

A informática caracteriza-se por fomentar mudanças no campo educacional a partir das 

reflexões que provoca. O uso do computador favorece a formação de cidadãos mais críticos, com 

autonomia para construir o próprio conhecimento. Ao favorecer a oportunidade de aprendizagem 

para as pessoas idosas demonstra-se que este é um ciclo vital que se prolonga com o decorrer das 

décadas e que, portanto, precisa estar inserido, especialmente, no conhecimento tecnológico, por 

ser um saber novo para o público idoso.  

Oferecer oportunidades de inclusão social, neste caso através do domínio de novas 

tecnologias, é papel fundamental de qualquer instituição de ensino. É plausível destacar a 

divergência entre o jovem e o idoso, em que um é proveniente de uma geração nascido no universo 

de ícones, imagens, botões, teclas, que consequentemente apresenta operacionalização e 

desenvoltura ante esses recursos, e o outro é oriundo de tempos de relativa estabilidade, 

convivendo conflituosamente com as rápidas e complexas mudanças tecnológicas que insistem em 

crescer em progressão geométrica (PEQUENO, 2010).  

Vivemos hoje a era da informática, o avanço da tecnologia trouxe acesso a informação de 

forma quase instantânea. Em uma sociedade informatizada, é imprescindível o domínio das 

ferramentas que possibilitam o acesso e a manipulação da informação, pois o computador tornou-

se um instrumento para ampliar o pensamento e redefinir a forma de comunicação do ser 

humano. 

3  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em aulas presenciais, teóricas e práticas, ministradas 

por um servidor técnico-administrativo com conhecimento na área de informática, auxiliado 

por bolsistas do último ano do Curso Técnico em Informática Integrado que monitoram este 

processo de ensino-aprendizagem.  
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Laboratório equipados com computadores, lousa interativa e projetor multimídia são 

utilizados para auxiliar na apresentação dos conteúdos ministrados e facilitar o ensino-

aprendizagem. Também são realizadas atividades em grupo para que todos interajam com os 

equipamentos e entre si, além de apresentarmos vídeo-aulas demonstrando a utilização dos 

computadores nas diversas áreas de conhecimento.  

Foto 1: Execução do projeto de inclusão digital no laboratório 

O curso é dividido em 3 módulos, onde cada módulo há a distribuição de material escolar e 

apostilas fornecidas através de Pen Drives, com o detalhamento do conteúdo dos encontros. Assim, 

apresenta-se os seguintes conteúdos em cada módulo:  

 Módulo 1: Introdução à Informática Básica (a história da informática, função e tipos

de computadores, definições, componentes básicos (hardware), dispositivos de entrada/saída); 

 Módulo 2: Sistema Operacional Windows 7;

 Módulo 3: Os principais tipos de programas, como: Processadores de textos, Planilhas

Eletrônicas, Navegadores de Internet (redes sociais), Gerenciadores de e-mails, Ferramentas de 

pesquisa na web e atividades em grupo/individual. 

Métodos diferenciados são aplicados para apresentar as orientações, elegendo-se uma 

linguagem simples e fornecendo explicações direcionadas às dúvidas dos participantes. A ideia 

central do projeto é ensinar aos envolvidos como começar e, a partir disto, desenvolver neles a 

vontade de descobrir mais, estabelecendo uma rotina de “faça você mesmo”.  
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4 RESULTADOS E SUA DISSEMINAÇÃO 

O Projeto de Inclusão Digital tem colaborado para uma visão mais ampla da possibilidade de 

uma longevidade com melhor qualidade de vida, além de quebrar tabus, de certa forma, com a 

possibilidade de aprendizagem por idosos em ambiente acadêmico.  

Em relação aos resultados alcançados, os discentes foram aos poucos obtendo domínio 

tanto na parte teórica, quanto na parte prática dos assuntos abordados durante o curso, rompendo, 

assim, o medo que alguns constroem em relação a utilização do computador.  

Na parte teórica, compreenderam os termos técnicos utilizados na informática, bem como 

souberam diferenciar os componentes básicos que um computador possui (hardware). Já na parte 

prática, tiveram o conhecimento necessário dos principais tipos de programas existentes 

(softwares) nos dias de hoje para que possam usufruir da utilização destes no dia-a-dia. 

O projeto também promoveu a socialização através das redes sociais, bem como através da 

criação e utilização de uma conta de e-mail gratuita onde os mesmos se comunicavam entre si e 

com familiares e amigos localizados tanto no Brasil como no exterior, além de ter contribuído para 

a reciclagem, a atualização e a autoestima destas pessoas, levando-as ao conhecimento digital de 

modo que poderam se tornar protagonistas desses novos saberes sociais. 

Foto 2: Primeira turma concluinte do projeto de inclusão digital para a melhor idade 

A disseminação dos resultados está sendo feita através da submissão do projeto em eventos 

científicos, mostrando o desenvolvimento deste projeto de inclusão digital junto aos idosos, além 

da divulgação no portal do IFRN, bem como através da revista HOLOS e de outros meios 

institucionais, fazendo com que haja o incentivo para que outros campi do IFRN e outras instituições 

de ensino promovam a inclusão digital não somente para as pessoas da melhor idade, mas também 

para àquelas excluídas dos benefícios trazidos pelos recursos tecnológicos da atualidade, 
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socializando e levando conhecimento das novas tecnologias para auxiliá-los na melhoraria da 

execução de suas atividades. Com isso, alcançamos o trinômio Ensino, Pesquisa e Extensão.  

5  CONCLUSÃO 

As tecnologias digitais frequentemente provocam ansiedade e medos, e são revestidas de 

mitos, particularmente para aqueles que estão habituados com as tecnologias analógicas e 

unidirecionais, que não permitem, com facilidade, formas diferentes de participação.  

À medida que se familiarizam com a terminologia e a linguagem do computador, ficam 

menos apreensivos sobre seu uso, se tornam mais confiantes em suas próprias habilidades e, assim, 

deixam de estar excluídos do progresso tecnológico da sociedade.  

Todavia, sabe-se que há uma lacuna muito grande que ainda deve ser preenchida em relação 

à inclusão digital, há um longo caminho a se percorrer, daí a necessidade da continuidade de 

iniciativas desse tipo, dando oportunidade a estas pessoas. 
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RESUMO 
Neste artigo, iremos apresentar as atividades 
desenvolvidas através do projeto de extensão 
denominado “Inclusão digital de mulheres em 
situação de vulnerabilidade social”, projeto que 
busca promover a inclusão digital e o letramento 
em Matemática e em leitura de mulheres 
vinculadas ao Centro de Referência da Mulher, 
localizado na comunidade dos Teimosos, bem 
como mulheres idosas vinculadas ao posto de 
saúde desta mesma comunidade. Nesse sentido, 
procura desenvolver ações voltadas para a 
formação das mulheres para a utilização da 
informática em atividades do cotidiano, aliadas ao 
uso de sites, softwares e jogos educativos que 
contribuam para a elevação dos níveis de 
letramento em Matemática e leitura. Com duração 

de 07 meses, este projeto tem apresentado uma 
excelente relação custo-benefício, já que não 
necessita de muitos recursos, além do laboratório 
de informática disponibilizado pelo Campus de 
Mossoró do IFRN, o trabalho dos alunos e 
profissionais envolvidos e o uso de softwares 
livres. Desse modo, através do uso da informática 
como estratégia para o ensino de Matemática e 
leitura, estamos contribuindo para a inclusão 
digital das mulheres selecionadas, para a 
consolidação de saberes mínimos necessários a 
uma participação crítica e ativa nas diversas 
atividades em que essas mulheres estão inseridas 
e, consequentemente, para a consolidação da sua 
cidadania. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão digital, mulheres, vulnerabilidade social. 

DIGITAL INCLUSION OF WOMEN IN SOCIALLY VULNERABLE 

ABSTRACT
In this article we will present the activities developed 
in the extension project called "Digital inclusion of 
women in socially vulnerable situations". The project 
seeks to promote the digital inclusion and the literacy 
in math and reading of women linked to the Centro 
de Referência da Mulher (Women's Reference Center) 
located in the Teimosos Community. Older women 
linked to the clinic of the same community were 
included in the project too. In this perception we 
want to develop actions aimed at training for the use 
of information in daily activities combined with the 
use of websites, software and educational games that 
contribute to raising the literacy levels in mathematic 
and reading of them. Lasting seven months, this 
project has presented an excellent cost-benefit 

considering that we do not need many recourses and 
the informatics labs are provided by the Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró. 
There, the students and professionals involved make 
use of free software do teach these women. The 
choice of an audience of illiterate /semi-literate 
women is because of the perception of the various 
forms of exclusion that these people are victims. 
Therefore, the use of technology as a strategy for 
teaching math and reading contribute directly to the 
digital inclusion of these women and enables them to 
create a minimum necessary knowledge to get a 
critical sense and participation in various activities in 
which these women are inserted and consequently 
we promote the consolidation of their citizenship. 

KEY-WORDS: Digital inclusion, women, socially vulnerable. 
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1  INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970, um novo paradigma tecnológico, organizado com base na 

tecnologia da informação, veio a ser constituído, passando a remodelar a base material da 

sociedade em ritmo acelerado através da indução de um padrão de descontinuidade nas bases 

materiais da economia, sociedade e cultura, de modo que, por todo o mundo, as economias 

passaram a manter uma interdependência global, caracterizada por uma nova forma de 

relacionamento entre economia, Estado e sociedade (CASTELLS, 2008).  

Nesse contexto, a mesma tecnologia que impulsionou a globalização e se inseriu no 

sistema produtivo, provocando mudanças nas funções dos trabalhadores e trazendo à tona a 

necessidade de uma maior qualificação, apresenta-se à educação como um meio capaz de ajudá-la 

a atender às novas demandas que lhe são apresentadas. Considerando-se especificamente as 

possibilidades proporcionadas por essas tecnologias no campo educativo, podemos afirmar que 

As novas tecnologias digitais têm o potencial de oferecer novos olhares, novas formas de 
acessar a informação, novos estilos de pensar e raciocinar. Surgem novas maneiras de 
processar a construção do conhecimento e criar redes de saberes, que podem gerar novos 
ambientes de aprendizagem. Ambientes cognitivos, abertos a compreensão do ser 
humano em sua multidimensionalidade, como um ser indiviso em sua totalidade, com 
seus diferentes estilos de aprendizagem e suas distintas formas de resolver problemas 
(Assmann, 2005, p. 65).  

 Além disso, 

Na sociedade aprendente, quando utilizamos os recursos das tecnologias, podemos 
aprender continuamente, de forma flexível, com um planejamento bem elaborado e sem 
rigidez excessiva, aproximando mais as pessoas, pelas conexões on-line, em tempo real e 
permitindo que na educação formal, ou não, as pessoas interajam e possam formar 
pequenas comunidades de aprendizagem, fazendo com que o aprendiz se transforme no 
protagonista da sua própria formação. (Goulart, 2007, p. 33)  

Se o acesso às tecnologias de comunicação pode propiciar novas oportunidades de 

aprendizagem e integração, o distanciamento com relação a essas tecnologias pode se converter 

em um mecanismo de exclusão de indivíduos ou grupos. Quando analisamos a situação de 

mulheres que residem em regiões periféricas da cidade, com baixo nível de escolaridade e sem 

acesso às tecnologias da informação e da comunicação, ficam evidentes as várias formas de 

exclusão a que essas mulheres estão submetidas.  

Por entendermos que o domínio das novas tecnologias da informação e da comunicação, a 

capacidade de ler e interpretar textos e dominar os conhecimentos matemáticos mais utilizados 
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no dia a dia são elementos de fundamental importância para a inserção das mulheres nas mais 

variadas dimensões da vida em sociedade e para a consequente consolidação da cidadania em 

uma sociedade marcada pela acelerada renovação dos saberes, chegando a ser denominada como 

“sociedade em rede” ou “sociedade do conhecimento”, o desenvolvimento do projeto “Inclusão 

digital de mulheres em situação de vulnerabilidade social” busca promover a inclusão digital de 

mulheres, bem como o letramento em Matemática e leitura. 

A escolha por um público formado por mulheres analfabetas/semialfabetizadas se deve à 

percepção das diversas formas de exclusão de que essas pessoas são vítimas, pois, além das 

dificuldades naturais de inserção em um mercado de trabalho extremamente competitivo devido 

à baixa qualificação, das limitações no desenvolvimento de atividades cotidianas, algumas dessas 

mulheres ainda sofrem as nefastas consequências da discriminação por conta das relações de 

gênero que ainda são marcadas por uma acentuada desigualdade, apesar dos avanços ocorridos 

ao longo das últimas décadas. 

Para isso, ao longo do ano de 2015, estamos realizando atividades no laboratório de 

informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

através da utilização de softwares educacionais livres, jogos educativos e sites com conteúdo 

educativo, bem como as redes sociais, favorecendo a participação das mulheres atendidas pelo 

projeto nas mais variadas atividades da vida em sociedade e contribuindo para a consolidação da 

sua cidadania. 

2  O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Percebendo a necessidade de uma fundamentação teórica que desse suporte às atividades 

do projeto, buscamos, inicialmente, realizar uma revisão de literatura acerca da educação de 

adultos, da utilização da informática na educação e da inclusão digital como estratégia para a 

promoção da cidadania. 

À medida que realizávamos a revisão de literatura, Demos início à seleção das mulheres 

que participariam do projeto através de uma parceria com o Centro de Referência da Mulher e o 

posto de saúde da comunidade dos Teimosos, localizados próximo ao Campus do IFRN da cidade 

de Mossoró. Nessas visitas, buscamos apresentar os objetivos e a metodologia de trabalho no 

projeto, aplicamos um questionário com o objetivo de elaborar um perfil das mulheres e realizar 

uma análise do nível de formação dessas mulheres em aspectos como: conhecimentos de 

Matemática e leitura; capacidade de utilizar o computador para o trabalho com textos, 

apresentações e jogos educativos; levantamento de informações acerca dos temas de interesse 

em Matemática e leitura etc.  
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Figura 1: Visita ao Centro de Referência da Mulher na comunidade dos Teimosos 

De posse desses dados, já com o auxílio de um profissional da área pedagógica, analisamos 

e selecionamos softwares educacionais livres, jogos educativos e sites com conteúdo educativo 

para o trabalho com as mulheres que participariam das atividades do projeto. 

Figura 2: Uso do site www.escolagames.com.br 

Ao mesmo tempo em que selecionávamos os sites, softwares e jogos que seriam utilizados, 

elaboramos um cronograma de atividades no laboratório de informática, em consonância com as 

necessidades e interesses apresentados pelas mulheres. 
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Inicialmente, desenvolvemos atividades voltadas para a familiarização com o computador e 

a manipulação do teclado e do mouse. 

Figura 3: Atividade para familiarização com o teclado 

Posteriormente, as mulheres passaram a trabalhar com programas de edição de textos 

(Word e bloco de notas). 

Figura 4: Atividade com o Word 

Além disso, procuramos estimular as mulheres a utilizar a informática como meio de 

acesso à arte, à música, à informação e ao conhecimento, através de visitas a sites voltados para a 
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divulgação de conteúdo artístico (poesia, arte, musica etc.), visitas a sites que estimulem o 

refinamento cultural e gosto pela literatura, arte e música. 

O contato com textos que abordam a condição feminina na sociedade estimulou reflexões 

interessantes por parte das alunas que, em muitos casos, identificavam-se com as reflexões feitas 

e vislumbravam, em alguns textos, similaridades com sua história de vida. 

Figura 5: atividade sobre o uso do Powerpoint 

Além do desenvolvimento de atividades com programas voltados para a edição de textos, 

elaboração de apresentações, sites com conteúdo educativo etc., o projeto está apresentando 

algumas possibilidades de interação proporcionadas pela Internet, de modo que essas mulheres 

aprenderam a utilizar o e-mail e, atualmente, todas as mulheres que participam do projeto 

possuem um e-mail. 

Figura 6: Atividade sobre e-mail 
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Outro aspecto importante desenvolvido pelo projeto diz respeito à inserção dessas 

mulheres nas redes sociais, com ênfase no facebook. 

Figura 7: bolsista do projeto em atividade sobre o uso do Facebook

As mulheres também estão aprendendo a trabalhar com softwares voltados para a edição 

de imagens, como o Paint, e softwares de edição de vídeos, como o Windows Movie maker. 

Figura 8: Atividade com o Paint

Diferentemente do que planejamos inicialmente, o processo de familiarização com o 

computador vem se desenvolvendo ao longo de todo o projeto, haja vista que algumas mulheres 

nunca tiveram acesso a um computador antes do início do projeto e muitas delas não possuem 
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computador em sua residência, de modo que o único contato com o computador se dá durante as 

atividades do projeto.  

É importante ressaltar a criação do blog "Inclusão digital no IFRN" 

(http://www.inclusaodigitalnoifrn.blogspot.com.br), como ferramenta para divulgação das 

atividades desenvolvidas no projeto. 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste trabalho, buscou-se apresentar as ações desenvolvidas no projeto voltado 

para a inclusão digital de mulheres em situação de vulnerabilidade social, desenvolvido no Campus 

de Mossoró do IFRN, destacando-se os principais resultados alcançados até o momento. 

É fundamental ressaltar que as atividades desenvolvidas no projeto não buscam apenas 

fornecer uma formação técnica para o uso do computador. À medida que aprende a usar os 

recursos computacionais, as mulheres atendidas pelo projeto estão tendo a oportunidade de 

desenvolver uma maior compreensão acerca das relações entre a tecnologia e a sociedade e como 

essa tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a aquisição de novos conhecimentos. 

O projeto tem se mostrado de grande valia, pois: está promovendo a inclusão digital de 

mulheres que nunca tiveram acesso a um computador e hoje navegam pela Internet, constroem 

sua rede de amizades através da Internet, acessam sites de busca, utilizam programas para ouvir 

músicas, editar textos, assistir vídeos etc.  

O projeto não está promovendo apenas inclusão digital, mas inclusão social e elevação da 

autoestima de mulheres moradoras de uma comunidade da periferia de Mossoró, que 

demonstram estar muito felizes com a valorização que lhes é dada por todos os envolvidos no 

projeto. Apesar das dificuldades na aprendizagem apresentadas por algumas mulheres, é possível 

perceber os avanços obtidos, tanto no uso do computador, quanto na leitura, escrita e raciocínio 

lógico matemático. 

Além disso, as atividades desenvolvidas estão contribuindo para que as mulheres atendidas 

ampliem sua convivência com a arte, a poesia, a música, contribuindo ainda para uma reflexão 

acerca da condição feminina na atual conjuntura e o enfrentamento de questões como a violência 

contra a mulher. 

Nesse sentido, ao desenvolver a capacidade de ler, escrever, lidar com problemas 

matemáticos relacionados com situações do cotidiano ao mesmo tempo em que favorece os usos 

mais variados do computador, a implantação desse projeto está oferecendo uma valiosa 

contribuição para que essa parcela da população possa se inserir nas mais variadas dimensões da 

vida em sociedade e para a consequente consolidação da sua cidadania.  
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RESUMO 

O projeto Produtora de vídeos Capture 
objetiva registrar os eventos do IFRN-SC, bem 
como outros que envolvam a comunidade em 
geral, por meio de vídeos, com documentários, 
matérias e reportagens. Através da metodologia 
pesquisa-ação, prentede-se fomentar o 
desenvolvimento linguístico, expressivo, social, 
inclusivo, etc. dos alunos, numa perspectiva 

interdisciplinar por meio de atividades que 
envolvem conhecimentos das variadas disciplinas. 
O projeto traz como aporte teórico Vargas (2007), 
Cruz e Carvalho (2007), bem como alguns artigos 
relacionados à edição de vídeos. 

PALAVRAS-CHAVE: Produção de vídeos, registro, edição de vídeos. 

PRODUTORA DE VIDEOS CAPTURE 

ABSTRACT 

The Produtora de Videos Capture project has 
as its objective to record the events at IFRN, Santa 
Cruz campus, and other ones involving the general 
community through videos, with documentaries, 
media articles and reports. Through the action-
research methodology, the project intends to foster 
the students’ language, expressive, social and 

inclusive development in an interdisciplinary 
perspective through activities that involve the 
knowledge of different disciplines. The project has as 
its theoretical support Vargas (2007) and Cruz & 
Carvalho (2007) as well as some articles related to 
video editing. 

KEY-WORDS: Video production. Recording. Video editing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todos os dias, somos bombardeados por novas informações. Com o advento das novas 

tecnologias e o uso da Internet, temos acesso a elas quase que no momento em que ocorrem, 

tornando o mundo cada vez mais globalizado, com pessoas mais informadas e sedentas por mais 

informações. 

Sob essa perspectiva, o projeto Produtora de vídeo Capture pretende simular o 

funcionamento de uma produtora de vídeos institucionais, com documentários, reportagens, 

matérias e notícias referentes ao IFRN - Santa Cruz e a região em que o Instituto está inserido e 

atende. Neste projeto, a equipe da produtora será composta por alunos selecionados para 

diversas funções, tais como: Repórter cinegrafista, repórter apresentador e roteirista, editor de 

vídeo, técnico de som e luz, etc. Porém, esta equipe será coordenada e dirigida por professores, os 

quais orientarão como diretores e produtores gerais, como também atuararão na orientação, 

análise e correção dos textos, pautas e roteiros. Os vídeos serão postados na página da própria 

produtora no site de vídeos Youtube, bem como na página da rede facebook serão apresentados 

em sala de aula ou auditório em horário de intervalo ou em eventos, aulas, etc. no próprio 

Instituto. 

Desse modo, a efetivação deste projeto se configura como uma ação inicialmente voltada 

para os alunos da instituição, mas que, a partir das atividades organizadas pelo grupo, também 

seja possível a realização de exibição de vídeos para e sobre a comunidade em geral. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos últimos anos, houve um bombardeio de informações na Internet. Boa parte desse 

fluxo informacional deu-se com grande contribuição através da produção audiovisual profissional 

e caseira. Grandes sites de vídeos como YouTube, Vimeo, DailyMotion, Metacafe (classificação do 

site Apptuts em que os três primeiros são citados em maioria das listas de ranking), o próprio 

facebook, entre outros, numa infinidade, atingiram proporções de grandes investimentos 

financeiros e produtivos. O YouTube, como melhor exemplo, é alvo na decisão de escolha da 

publicidade e, sem dúvidas, é o mais procurado e mais bem requisitado falando-se em buscas. O 

YouTube com o motor de buscas Google, este adquiriu aquele, é absolutamente a maior 

associação de pesquisas de qualquer gênero do mundo. Inclusive outras plataformas de 

comunicação se integram aos dois serviços que não serão, em tão pouco tempo, introduzidos em 

declínio comercial.  
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Vê-se cada vez mais produções amadoras de diversos gêneros de informações, que 

vão desde artigos em blogs a tutoriais em vlogs. Qualquer pessoa pode produzir nesta escala de 

plataformas. O que nos intriga é um fato: a concorrência entre amadores e profissionais cada vez 

mais próxima. O que nos leva a pensar que qualquer pessoa tem competências de produzir 

informações entrando em embate legítimo com profissionais da área. Esta pode ser uma 

conclusão errônea considerando a quantidade de ferramentas e instrumentos que foram 

disponibilizados gratuitamente por grandes lojas de softwares. É também desta forma que 

crianças e adolescentes trabalham e vêm a competir de maneira justa com grandes companhias de 

mídias. Vargas (2007, p.2) diz: 

A produção de vídeos digitais de curta duração tornou-se uma atividade muito 
popular nos dias de hoje. Páginas que permitem assistir e/ou disponibilizar vídeos 
estão entre as mais acessadas na Internet. Dentre os usuários mais interessados 
nesse tipo de atividade estão crianças e adolescentes, um público que 
crescentemente se identifica muito com esse tipo de mídia dado seu caráter 
altamente motivacional[...] 

É muito colaborador permitir que o aluno desenvolva a autonomia a partir de 

contextos e técnicas de aprendizagem e técnicas aplicadas. CRUZ e CARVALHO (2007, p. 241) 

contribuem discorrendo que: 

A geração “.com” com que diariamente os professores convivem espera muito 
mais das aulas do que simplesmente ouvir o que o professor tem para dizer. Eles 
negam o papel de agentes passivos na construção da sua aprendizagem. Eles 
querem intervir, desempenhar um papel principal, ser o eixo central da sua 
formação. 

É partindo dessas considerações que há grande necessidade em envolver esses recursos 

através do processo didático-pedagógico com estudantes. Vargas (2007, p.2) completa falando 

que: “Apesar de ser geralmente associada ao lazer e entretenimento a produção de vídeos digitais 

pode ser utilizada como atividade de ensino e aprendizagem com vasto potencial educacional 

ainda a ser explorado. ” 

Através de um trabalho de observação feito por Vargas (2007), com alunos 

utilizando o software Promídia (ferramenta de pré-produção, produção e pós-produção) notou-se 

bastante motivação, autoconfiança, integração de capacidades individuais e trabalho em equipe, 

bem como uma boa compreensão global do processo. Além disso, mesmo tendo dificuldades, o 

desempenho no final não foi afetado negativamente. 
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Um trabalho de produção audiovisual feito por alunos pode gerir diversos fatores a 

favor do desenvolvimento do aprendizado e construção e reflexão da cidadania envolvida no 

assunto da produção, cabendo ao professor orientador desmistificar as barreiras que dificultem a 

motivação e inseri-los no sentido da pesquisa. Este tipo de trabalho envolve práticas que cercam o 

aluno de funcionalidades, em que tais requisitos e boas elaborações dependem da capacidade do 

aluno em lidar com a atividade. Em outras palavras, é possível que em um vídeo o aluno produza 

sinopses, roteiros simples aos mais bem elaborados com argumentos, storyboards, filmagens, 

produção e edições do filme (imagens e sons). E, dessa forma, espera-se que os participantes 

venham a adquirir e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à produção 

textual, produção artística, atuação tecnológica, tudo isso agregado com criatividade e bem 

atrelado com conhecimento de mundo e sugestões de assuntos a serem tratados. O aluno busca 

informações para selecionar e produzir mais informações que podem ser consultadas como 

registros e incentivam mais alunos na tarefa.  

Uma criança ou adolescente sabe o que outras crianças e adolescentes 

provavelmente gostam de ver, sabe também o que têm dificuldade de entender. Manter essa 

proximidade na organização ajuda na escolha do conteúdo e na forma que ele deve ser passado. 

CRUZ E CARVALHO (2007, p. 241) ressaltam essa ideia abordando o modo inverso do emissor da 

transmissão do conteúdo. 

Tradicionalmente, o uso do vídeo na escola está associado à transmissão de 
informações, onde um conjunto de informações técnicas são "ilustradas" com 
imagens e sons não passando de um instrumento de tradução dos discursos de 
especialistas para a transmissão de informações a um público jovem. Por esta 
razão acreditamos que o uso do vídeo na escola está longe do ideal de 
participação dos alunos na construção da sua aprendizagem. 

Kaplún [1997] identifica esta abordagem instrumental dos meios de comunicação 

como um processo de transmissão de informações a serem memorizadas. Neste 

modelo, a educação é entendida como um processo de transmissão unidirecional 

de mensagens de um emissor a um receptor, que é considerado um receptáculo 

de informações. 

Ainda segundo CRUZ e CARVALHO (2007), só pode haver conhecimento, quando os 

alunos são chamados a conhecer, a construir e não quando são chamados apenas a memorizar o 

conteúdo apresentado pelo professor.  

Um estudo e levantamento feito por Cruz e Carvalho (2007) com 27 alunos que 

cursavam a disciplina de história, mostrou resultados positivos acerca do conhecimento adquirido. 

Foi proposto a eles que produzissem um vídeo utilizando o Windows Movie Maker e 
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posteriormente o publicassem na plataforma YouTube. Dos dados mais importantes destaca-se: 

21 alunos aprenderam e acharam fácil, enquanto 5 acharam a aprendizagem acessível e 1 achou 

difícil. Na palavra dos autores, “Na verdade, o software é tão fácil de usar que o seu processo de 

manipulação é praticamente intuitivo. O processo de desenvolvimento é, por si só, estimulante e 

lúdico aos alunos, que se envolvem com as produções ao mesmo tempo em que aprendem 

diferentes conteúdos”. 

De acordo com 77% dos alunos, a tarefa deu suporte não só no pesquisar, na 

escolha de fontes confiáveis, mas também em sintetizar as ideias principais. 81,4% disseram que a 

construção do vídeo os ajudou a pesquisar e a selecionar imagens de acordo com o tema; 81,4% 

também disseram que ajudou a relacionar a informação dos textos com as imagens. 70,3% 

afirmaram que a proposta os fez compreender os fatos históricos e 62,9% a produzir bons textos. 

Para alguns alunos o fato de ter de construir um vídeo os ajudou, em parte, na pesquisa, escolha, 

síntese e relação da informação, já que possuíam competências, mas consideraram o 

aperfeiçoamento das técnicas.  

25,9% se queixaram da dificuldade de encontrar imagens adequadas ao tema, 

18,5% tiveram alguns problemas técnicos: Pesquisa e organização (11,1%), síntese das ideias 

principais (11,1%). Seleção da informação (3,7%), escolha de personagem para destaque do tema 

(7,4%) e ter encontrado informação diversa (3,7%) foram referenciados por outros alunos como a 

maior dificuldade no desenvolvimento do seu tema. Os outros 18,5% não encontraram quaisquer 

dificuldades. 

O interesse pela História foi relatado por 59,2% e 37% só em parte, enquanto um 

aluno afirma o não interesse através da proposta de atividade. Todos conheciam um site para a 

publicação online de vídeos, em particular, o YouTube. Sendo, no entanto, que apenas 29,6% 

tinham registo no site e apenas um já tinha publicado um vídeo. O interesse em publicar outros 

vídeos escolares no YouTube foi despertado em 92,5%, os demais disseram não gostar de publicar 

qualquer espécie de vídeos. Desses 92,5%, 44,4% desejam publicar porque querem o seu trabalho 

na Web, 29,6% quer partilhar o seu trabalho com os outros e 14,8% apenas considera curioso. 

85,1% assistiram os vídeos dos colegas pela web. Desses 85,1%, 66,6% afirmaram 

que a visualização dos filmes aumentou os seus conhecimentos e 18,5% dos entrevistados 

mencionaram que só em parte. Apenas um aluno não gostou de ver os vídeos “porque alguns 

deles não dava para ler pois eram muito rápidos e outros passavam duas vezes a mesma coisa”. 

O que impressiona diante dos resultados expostos são as características em que se 

assemelham os alunos portugueses do Externato Maria Auxiliadora estudados e a realidade mais 

voltada para o Brasil. Os comportamentos são similares, desde o desinteresse pela pedagogia 

bancária, famosamente abordada por Paulo Freire, e o bom envolvimento com inovações 

didáticas, ainda mais quando voltadas para a tecnologia das informações. 

3158



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão 

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

Publicado em março de 2015, o site Editor de Vídeo listou o Windows Movie Maker 

em primeiro lugar entre os 7 melhores softwares de edição de vídeos, ficando à frente do iMovie, 

Lightworks, Adobe Premiere, entre outros. Publicado em janeiro de 2014, no site techtudo ele 

figura em segundo lugar, considerando os concorrentes gratuitos, perdendo apenas para o 

Lightworks. Já no Filmora Wondershare, publicação em agosto de 2015, com “Os 10 melhores 

editores de vídeo gratuitos para Windows”, mais uma vez o WMM vence. Assim, é defendido que 

o software muitas vezes nativo no sistema operacional Windows é mais interativo e proporciona

melhor aprendizado, inclusive torna possível a utilização de outros softwares mais completos

como o Adobe Premiere, o Lightworks, o Final Cut e o Sony Vegas, etc.

Em complemento a tecnologia midiática audiovisual tem-se o considerável 

YouTube. O YouTube foi nomeado pela revista Time a invenção do ano em 2006, relata o portal 

G1. Na época, o google chegou a comprar a franquia através da troca de ações que equivaliam o 

preço do domínio. Desde então, ganhou espaço para as mais variadas finalidades. Levando para o 

campo do aprendizado, observa-se entre outros o foco para estudos com tamanha 

imprescindibilidade. Tutoriais práticos são frequentemente uploads feitos, além de cursos 

gratuitos, ou até mesmo vídeo conferências. Atenta-se então para a produção dos próprios alunos 

e consumidores de conhecimento. A criação de vídeos, como tão falado anteriormente de maneira 

positiva, está diretamente ligada a transmitir informações e sempre é essencial ter em mente que 

ao produzir informações busca-se informações de fontes anteriores, podendo motivar o estudante 

a busca e ponderação/reflexão do conhecimento. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste projeto é ainda pouco difundida no Brasil. Conhecida por 

pesquisa-ação, tem como pioneiro o psicólogo alemão Kurt Lewin e é, conforme nos diz Engel 

(2000, p. 182): 

[...] um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa 
tradicional, que é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva”. 
Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou 
prática , isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da 
prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que 
também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta. 
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Assim, esse método busca aliar teoria e prática, de modo que torne possível o uso desta 

prática não só como consequência de uma teoria, mas como parte do processo de 

desenvolvimento de uma pesquisa ou de um projeto, tornando-se um meio de aprendizagem para 

todos os envolvidos e superando a lacuna entre sujeito e objeto de pesquisa. 

Tendo por base essa teoria, o projeto será desenvolvido por meio de Aulas expositivas e 

dialogadas, reuniões, entrevistas, pesquisas de campo, palestras, oficinas, ensaios, gravações e 

apresentação dos vídeos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados deste projeto encontram-se em aberto, tendo em vista que nos encontramos 

em meio ao desenvolvimento das atividades mencionadas. Contudo, podemos destacar o quão 

perceptível é o aumento do interesse e da procura dos discentes pelo trabalho desenvolvido. Estes 

têm demonstrado um melhor envolvimento em sala de aula, no que diz respeito à concentração, 

uso vocabular, interpretação, participação em múltiplas atividades, entre outros. 

Constantemente são feitas coberturas dos eventos ocorridos no Instituto, que são editados 

e colocados na rede, bem como, a confecção de vídeos, com temas diversos, que também são 

publicados na rede. Alguns dos vídeos já produzidos podem ser vistos na página da Produtora 

Capture no site Youtube, através do canal “Bloco de Notas”, como também na página do Projeto 

no facebook.    

5 CONCLUSÃO 

No desenvolver deste projeto podemos perceber o quanto à necessidade de divulgar o 

IFRN Santa Cruz nas escolas da região, onde há um público que pretende ingressar na instituição, 

bem como elaborar um meio de divulgação dos acontecimentos, assuntos e notícias de interesse 

desta comunidade. Além disso, destacamos também o interesse geral de muitos alunos, pelo 

envolvimento com as tecnologias e, principalmente, com as redes sociais, alguns com estrema 

aptidão na área ou já desenvolvendo projetos particulares referentes à produção de vídeos.  

Por fim, é relevante destacarmos que o projeto encontra-se em andamento. A produtora 

de vídeo pretende gerar produtos em benefício da instituição no que se refere à documentação de 

imagens e informações, as quais serão arquivadas para possíveis futuras consultas, bem como 

trabalhará na produção de uma revista eletrônica, numa linguagem jovem e atual, de nome Bloco 

de Notas, a qual levará notícias e matérias para a comunidade acadêmica da instituição. 
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RESUMO 

Uma grande parcela da população socialmente 
vulnerável do agreste potiguar ainda não está 
inserida na “Sociedade da Informação”. Essa 
sociedade pressupõe a interação entre pessoas e as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na 
realização de tarefas cotidianas. Contudo, as ações 
governamentais ainda não garantem o acesso 
ampliado das pessoas do interior do estado aos 
componentes computacionais, como 
computadores e a Internet. Este relatório apresenta 
os resultados obtidos no âmbito do projeto de 
extensão “Comunidade Digital”, que buscou 
promover a alfabetização digital de crianças 

socialmente vulneráveis da região agreste potiguar 
e matriculadas na rede estadual de ensino, 
favorecendo o aumento da inclusão digital no 
estado. Para atingir esse objetivo, foram lecionadas 
aulas de Informática para as crianças discentes 
usando o laboratório de Informática de uma escola 
municipal. Os resultados obtidos na realização 
desse projeto de extensão incluíram a alfabetização 
digital das crianças, o favorecimento à inclusão 
social desses indivíduos e o fortalecimento da 
presença do IFRN no interior do estado do Rio 
Grande do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização digital, Inclusão social. 

EXPERIENCE REPORTS ON DIGITAL LITERACY IN THE AGRESTE OF RIO GRANDE 

DO NORTE  

ABSTRACT 

A huge amount of socially vulnerable people from the 
agreste of Rio Grande do Norte is still not integrated 
to the “Information Society”. Such society assumes the 
interaction amongst people and Information and 
Technology Communications (ICTs) in daily activities. 
However, governmental actions are not enough to 
provide the access for people from suburb to 
computing appliances and services, as computers and 
the Internet. This work presents the project 

“Comunidade Digital”, which aimed at providing the 
digital literacy of socially vulnerable children and 
students from agreste of the state, supporting the 
social inclusion in Rio Grande do Norte. The project 
included classes of Informatics for students using an 
informatics lab of a municipal school. Results from the 
project included the social and digital inclusion of 
children, while empowering the presence of IFRN in 
the countryside of the state. 

KEY-WORDS: Digital literacy, Social inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-industrial, também chamada de “Sociedade da Informação”, vem 

construindo uma necessidade de familiarização das pessoas com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), incluindo computadores e dispositivos móveis. Esses dispositivos, em geral, 

permitem realizar tarefas cotidianas, como o acesso à Internet, a comunicação entre pessoas 

distantes e o controle automatizado de processos. Segundo Santana (2011, p.19), “a sociedade 

estabelece uma íntima analogia entre relações sociais e novas tecnologias, sendo fortemente 

influenciada por elas, por estarem presentes na vida cotidiana de cada indivíduo”.  

Nesse contexto, incluir um indivíduo aos conhecimentos de Informática e das TICs não é só 

ensina-lo a manusear os dispositivos computacionais, e sim ensina-lo usar a máquina a seu favor 

para melhorar o meio social. Os estudos na área mostram que a exclusão digital é uma forma de 

exclusão social na “era da informação”. Isso significa que a exclusão digital favorece a desigualdade 

de oportunidades que pode vir a constituir a realidade de um bairro, de uma cidade, ou até mesmo 

de um país (Takahashi et al., 2011). 

O conhecimento das TICs através da inclusão digital pode potencializar a aprendizagem de 

crianças e adolescentes, foco de nossa atenção neste trabalho. A inclusão digital desses indivíduos 

tem sido considerada fundamental pelos educadores e pela comunidade escolar para melhorar a 

aprendizagem e a vida social. Conforme Santos (et al. 2011, p.4):  

Nesse sentido, a inclusão digital deve ser um projeto estratégico, com o objetivo de 
integrar, coordenar e fomentar o desenvolvimento e a disseminação dos recursos 
tecnológicos em diferentes setores da sociedade possibilitando melhorias 
significativas para toda a população. 

Santana (2011, apud Silveira, 2001 p.32) também seguem o mesmo raciocínio “ao defender 

a inclusão digital na sociedade, afirma que ela é fundamental não apenas por motivos econômicos 

ou de empregabilidade, mas também por razões sociopolíticas, principalmente para assegurar o 

direito inalienável a comunicação”. Célio et al (2012, p.18) também entendem que “não desfrutar 

do uso de tecnologia da informação e do acesso à internet tornou-se notoriamente uma segregação 

na sociedade brasileira, de tal modo que existe uma parcela da população que não possui as mesmas 

possibilidades de desenvolver habilidades computacionais e empregá-las em benefício próprio”. 

Essa preocupação é relevante, visto que o acesso às TICs pela população acontece de forma desigual 

em todo o Brasil. De acordo com Morais (2013, p.8), “a área mais prejudicada neste processo é a 

periferia da cidade, devido à maior distância para a instalação de cabos (e outras estruturas 

associadas) e, principalmente, ao menor poder aquisitivo da população residente”. 

Nos últimos anos, os governos têm implantado medidas para amenizar a exclusão digital. 

Programas, como o PROINFO e o Telecentros, têm sido desenvolvidos para reduzir a exclusão digital. 

Entretanto, essas medidas são insuficientes para garantir a inclusão digital da população 
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socialmente vulnerável, em especial a do agreste do Rio Grande do Norte. Dessa forma, pode-se 

concluir que as ações voltadas à inclusão digital precisam ser aprimoradas para facilitar a inclusão 

digital e, com isso, favorecer a inclusão social dos indivíduos da região.  

Considerando a necessidade de resolver a problemática da inclusão digital na região agreste 

do Rio Grande do Norte, desenvolveu-se um projeto de extensão, intitulado “Comunidade Digital” 

no âmbito do IFRN/Campus Nova Cruz, cujo objetivo geral foi promover a alfabetização digital de 

crianças socialmente vulneráveis da região através de aulas ministradas sobre conceitos de 

Informática Básica. O projeto foi desenvolvido em parceria com uma escola da rede municipal de 

Santo Antônio/RN, que disponibilizou o laboratório de Informática e as crianças matriculadas 

(cursistas) no Ensino Fundamental para as aulas do projeto. Especificamente, o projeto buscou 

favorecer a capacitação dos alunos cursistas no uso das TICs e incentivar o uso do laboratório de 

Informática da escola nas atividades de pesquisa. 

O restante do trabalho está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os relatos de 

experiência no projeto de extensão desenvolvido para favorecer a inclusão digital e social de jovens 

do agreste do Rio Grande do Norte. Por fim, a Seção 3 conclui o trabalho, apresentando os 

resultados alcançados e possíveis trabalhos futuros. 

2 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

O projeto de extensão executado, intitulado “Comunidade Digital”, foi desenvolvido durante 

7 (sete) meses, no período de abril a dezembro de 2014. Esse projeto abrangeu a inclusão social e 

digital de crianças e adolescentes socialmente vulneráveis com idades entre 11 e 14 anos do 

município de Santo Antônio/RN, favorecendo um melhor desempenho nas atividades escolares e 

sociais. Para alcançar os seus objetivos, o projeto incluiu aulas de Informática Básica ministradas por 

duas alunas do Curso Técnico Subsequente em Informática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Nova Cruz, em parceria com uma escola 

da rede municipal de Santo Antônio/RN. 

As alunas do IFRN/Campus Nova Cruz usaram o laboratório de Informática existente e cedido 

pela Escola Estadual Dr. Manoel Dantas (EEDMD), que fica localizada na Av. Lindolfo Gomes Vidal, 

número 376, município de Santo Antônio/RN, CEP 59255-000, telefone (84) 3282-4929. Atualmente, 

a EEDMD atua tanto no Ensino Fundamental quanto no ensino para a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). A escola possui cerca de 710 alunos matriculados, e funciona nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. A Figura 1 mostra a fachada da EEDMD. 
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Figura 1. Fachada da EEDMD. 

O Laboratório de Informática da EEDMD inclui 10 computadores, dos quais 9 estavam 

funcionando corretamente durante a execução do projeto. A sala possui ainda um roteador, 

conexão à Internet e climatização. A Figura 2 mostra o Laboratório de Informática da EEDMD. 

Figura 2. Laboratório de Informática da EEDMD. 

O projeto foi iniciado com a aplicação de um questionário aos alunos do Ensino Fundamental 

da EEDMD, buscando identificar o grau de conhecimento prévio sobre Informática, além das suas 

condições socioeconômicas. Com base nos resultados observados após a aplicação do questionário, 

foi possível selecionar os alunos cursistas (limitados a 9 devido à quantidade de computadores do 
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Laboratório), que não possuíam acesso ao computador nas suas residências. As respostas 

fundamentaram ainda a definição dos componentes curriculares do curso.  

Os conteúdos abordados nas aulas do projeto abrangeram os seguintes tópicos: (i) 

conhecimentos básicos sobre o computador, (ii) operações com arquivos e pastas no Sistemas 

Operacional Linux Educacional, (iii) aplicativos de escritório da suíte BrOffice (editor de texto Writer, 

editor de apresentação Impress e planilha eletrônica Calc), (iv) Internet: conceitos, correio 

eletrônico e segurança. A Figura 3 mostra os alunos cursistas e as alunas do IFRN/Campus Nova Cruz 

após um encontro de aula. 

Figura 3: Alunos do curso no Laboratório de Informática. 

Cada dia de aula (semanal) incluiu um breve conteúdo teórico seguido de atividades 

avaliativas práticas para permitir aos alunos fixar os conceitos apresentados. Nas aulas iniciais, 

percebeu-se que a maioria dos alunos não sabia usar o mouse devido à falta de experiência com o 

uso do dispositivo. Para resolver essa dificuldade, usou-se o software Draw (ferramenta de desenho) 

para o ensino das principais funções, como a movimentação e o duplo clique, do mouse. Outra 

dificuldade foi identificada durante o ensino do software BrOffice Writer (editor de texto), em que 

os alunos não conseguiam acentuar palavras usando o teclado. Esse problema foi resolvido com 

atividades adicionais de digitação incluindo textos com mais palavras com acentos diferentes para 

aprimorar o uso do teclado.   

Nas aulas sobre Internet, buscou-se contextualizar as pesquisas em sites associados aos livros 

de Literatura, História e Geografia dos alunos. Essa abordagem interdisciplinar favoreceu o 

aprendizado no uso do navegador Mozilla Firefox, explorando ações, como abrir links em novas 
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guias e janelas, que otimizam as buscas. Percebeu-se ainda que as pesquisas na Internet 

contribuíram para que os alunos fossem capazes de adquirir diferentes conhecimentos disponíveis. 

Abordou-se finalmente o tema “segurança na Internet”, onde os alunos foram orientados a 

reconhecer fontes não confiáveis de informações, a identificar sites maliciosos e a evitar repassar 

informações pessoais, como CPF, RG, endereço, dentre outros, na Internet. O encerramento do 

curso ocorreu com a Certificação dos alunos na EEDMD (mostrada na Figura 4). 

Figura 4: Certificação dos alunos cursistas.

3 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos na realização do projeto de extensão contribuíram para a inclusão 

social e digital de crianças na região agreste do Estado do Rio Grande do Norte, fortalecendo ainda 

a presença do IFRN na região. O projeto incluiu aulas de Informática Básica para alunos socialmente 

vulneráveis matriculados na rede estadual de ensino, viabilizando o acesso a informações e aos 

conhecimentos via Internet para de auxilia-los nas atividades escolares. Como trabalhos futuros, 

espera-se desenvolver novas técnicas para o ensino de Informática e TICs inovativas para crianças e 

adolescentes. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de uma análise a partir do 
Anuário Brasileiro da Educação Básica publicado em 
2013 e 2014, precisamente no que envolve os 
indicadores sobre Educação Especial Inclusiva. Em 
síntese é uma análise das matrículas de portadores 
de necessidades especiais nas redes públicas e 
privadas de ensino, observando a garantia de acesso 
à educação dessa população, prevista nas políticas 
educacionais vigentes, sendo as discussões aqui 

apresentadas norteadas pelas metas estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As 
informações colhidas foram transformadas em 
conhecimentos matemáticos, na busca de exercitar o 
pensamento lógico-matemático através da 
problematização de informações reais no processo de 
formação docente em Matemática. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial, Politica de Educação Inclusiva, Problemas matemáticos, Formação 
docente em Matemática. 

TITULO EM INGLÊS INFORMATION TO KNOWLEDGE PRODUCTION ON 
INCLUSIVE EDUCATION SPECIAL : A STUDY IN MATHEMATICS OF INDICATORS 

OF BRAZILIAN EDUCATION (2013-2014)

ABSTRACT 

This article deals with an analysis from the Basic 
Education Brazilian Yearbook published in 2013 and 
2014 , precisely in that it involves the indicators on 
Special Inclusive Education. In summary it is an 
analysis of enrollment of special needs in public and 
private school systems , noting guaranteed access to 
education of this population , estimated in current 
educational policies , and the discussions presented 

here guided by the goals set by the National 
Education Plan (PNE ) and the Law of Directives and 
Bases of National Education . The information 
collected were turned into mathematical knowledge , 
seeking to exercise logical- mathematical thinking 
through the real information questioning the teacher 
training process in Mathematics. 

KEY-WORDS: Special Education , Politics of Inclusive Education , Mathematical problems , teacher training in 
Mathematics. 
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1  INTRODUÇÃO 

A educação como direto de todos deriva das politicas educacionais vigentes no Brasil. Estas 

são regulamentadas por Leis como no caso da Lei nº 9.394/1996 (BRASIL,1996) a LDB. A 

escolarização de pessoas ditas “normais” também tem regulamentação para a escolarização de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. No decorrer deste trabalho abordaremos sobre 

o acesso à educação dessa população, apresentado e problematizando os índices de matrículas de

alunos com algum tipo de necessidade especial nas unidades da federação.

Questões ligadas à democratização do ensino são abordadas em diversos patamares pela 

população brasileira, principalmente quando se leva em consideração a questão da inclusão de 

pessoas com necessidades especiais, pois ainda há discriminação preconceituosa, Díaz em seu 

livro escrito em (2009) expõe sua visão no que tange as injustiças sociais: 

As injustiças sociais demonstram que mais do que ser diferente, o que coloca este 

ser humano em uma condição de desvalorização é ser um diferente que possui 

“menos valia” no mundo capitalista, onde a valorização de uns em detrimento de 

outros, expressa valores que impõem uma nova ordem de relações sociais 

produtivas, que alteram a forma de ser do outro, colocando-o na condição de não 

humano, ou melhor, de um cidadão ou cidadã de segunda categoria. 

As injustiças sociais que recaem sobre essa parte da população, são questões ligadas à 

compreensão por parte daqueles que são valorizados em detrimento de outros, onde o poder 

exercido por eles delineiam as responsabilidades que são inerentes às interações sociais.  

Nesta pesquisa nos detemos sobre o quadro de pessoas com necessidades especiais 

matriculadas nas redes públicas e privadas de ensino. Nesse sentido, este trabalho traz 

informações sobre os indicadores da Educação Básica no Brasil, refletindo sobre a Educação 

Especial Inclusiva, a qual engloba uma imensa diversidade educativa. Assim, nos propomos a 

transformar tais informações em conhecimentos matemáticos, em busca do respeito às diferenças 

e da aceitação por parte das pessoas, para promover à conscientização, de que todos são iguais, e 

que aqueles, que por algum motivo, necessitam de um atendimento mais adequado são pessoas 

que possuem o direito de participar de forma ativa da sociedade, tendo a garantia de acesso a 

todos os espaços e meios sociais. 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho caracteriza-se, metodologicamente como sendo inicialmente uma 

pesquisa bibliográfica baseada em livros e artigos, para em seguida desenvolver um estudo 

empírico a partir de dados extraídos dos indicadores da Educação Básica no Brasil, publicados no 
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Anuário Brasileiro da Educação dos anos de 2013 e 2014. Foram extraídos também dados em 

espaços oficiais virtuais em domínio público que serão referenciados abaixo. Segundo Pizzane 

(2012) a pesquisa bibliográfica caracteriza-se como: 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em 

livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. 

Tratando-se de um estudo realizado através de dados apresentados sobre as matrículas de 

alunos com necessidades especiais, nas modalidades de atendimento em: Escolas Comuns; Escolas 

Regulares e Escolas Exclusivas buscou-se através do processo de leitura sistematizar informações 

sobre os dados presentes no Anuário supracitado, para posteriormente problematizá-las. Para 

Godefroid (2010) a problematização em Matemática: 

É, pois, uma estratégia de ensino adequada a levar os alunos à aplicação de 

conhecimento matemático para resolução de problemas oriundos da sua realidade. 

A contextualização da situação abordada favorece a construção de significados 

para os conceitos matemáticos envolvidos na solução de problemas. 

Através da problematização de dados reais constantes no Anuário ocorreu a possibilidade 

de repensar nossas atitudes como futuros educadores, ao analisarmos a política educacional 

vigente, bem como, aquela que regulamenta a escolarização de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, com embasamento nos dados oficiais do poder público acerca dos eventos 

educacionais sobre o acesso e às condições de permanência na educação dessa população.  

As discussões aqui apresentadas são norteadas pelas metas estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que diz 

respeito à implantação da politica de Educação Especial Inclusiva. 

3   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A educação como direito de todos possui um sentido amplo, pois a aprendizagem ocorre 

em diversos ambientes: na família; no meio social no qual o indivíduo está inserido e na escola, 

Libâneo (2009) defende que, “a escola tem, como principal objetivo, a educação e a formação de 

pessoas, cujos resultados são de natureza muito mais qualitativa do que quantitativa”. Afirmando 

que o processo educativo deve começar no âmbito da família e se estende ao meio social, com 

direito à igualdade educacional para todos. 
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 No tocante à Educação Especial Inclusiva, o direito à igualdade e inclusão não defende 

apenas a questão da locomoção, mas também, a garantia da aceitação social e o direito à 

escolarização semelhante à das pessoas que não possuem necessidades especiais, o direito de tais 

pessoas estão previstos em lei:  

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo a infância 

e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 

seu bem-estar pessoal, social e econômico. Lei nº 7.853 - de 24 de outubro de 1989 

- DOU de 25/10/89.

Os alunos que possuem algum tipo de necessidade educacional especial tem o direito de se 
matricular, tanto nas escolas de Educação Regular, quanto em escolas de Educação Especial, 
sendo as escolas de Educação Regular, aquelas que precisam aderir ao processo de inclusão de 
pessoas que possuem necessidades especiais, o acesso à educação e o direito à permanência 
nessas escolas, são garantidos também na LDB. As escolas de Educação Regular são entendidas 
como unidades sociais que reúnem pessoas que interagem entre si, com vista a alcançar 
objetivos educacionais, Nogueira em seu texto escrito em (2007) defende que: 

O principio básico da educação é: quem sabe, faz junto com quem não sabe, 
mostrando, explicando, perguntando, propondo problemas, estimulando o aluno a 
investigar para que, de maneira gradativa, este vá adquirindo uma autonomia 
teórica que lhe dê segurança. 

A educação, portanto, é uma forma de garantir a integração e aceitação social, tornando-se 

um passo primordial para que a sociedade num todo reconheça os direitos sociais das pessoas 

com necessidades especiais, reafirmando o papel dessas pessoas como cidadãos conscientes e 

íntegros. Os quadros a seguir mostram o total de matrículas efetuadas na Educação Especial, em 

todo Brasil referentes aos anos de 2011 e 2012. 
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Figura I: Educação especial – matriculas / Brasil 2011; Fonte: MEC/Inep/DEED; anuário brasileiro da 

educação básica (2013). 

Figura II: Educação especial – matriculas / Brasil 2012; Fonte: MEC/Inep/DEED; anuário brasileiro da 
educação básica (2014). 

A análise dos dados representados nas figuras acima, bem como o estudo dos documentos 

legais, permitiu a elaboração de questões matemáticas, as quais foram consideradas um grande 

desafio no que condiz com a transformação de informações reais em conteúdos abstratos que 

foram criados com o propósito de dar uma nova roupagem, aos fatos analisados. 

Esses indicadores possibilitam a análise da implementação da política de educação especial 

no Brasil, sendo uma das metas estabelecidas pelo plano nacional de educação (PNE) para o 

decênio 2011-2020 “a universalização do atendimento escolar, para a população entre 4 a 17 

anos, com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação”, os indicadores se referem ao acesso e às condições de permanência desta 

população na escola. A seguir a problematização dos dados nos traz uma reflexão sobre a 

transformação de informações estatísticas em dados matemáticos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Problemas matemáticos 

O Ensino de Matemática através da problematização de dados reais leva o aluno a adquirir 

autonomia e decisão, para buscar soluções viáveis no que diz respeito à elaboração e a resolução 

de exercícios matemáticos, sendo este fato, um convite a refletir sobre a construção do seu 

conhecimento, Godefroid expõe sua opinião sobre o assunto: 

A problematização é uma metodologia de ensino na qual o professor propõe aos 
alunos a realização do estudo de um ou mais temas que devem dirigir o olhar para 
a observação de situações de seu meio, de modo a levantar dúvidas ou problemas.  
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Nesse sentido, a problematização é um método no qual é proposto aos alunos a 

elaboração de critérios para a resolução dos exercícios na busca de exercitar o pensamento lógico 

dos mesmos. A seguir veremos casos de informações reais transformadas em problemas 

matemáticos, acerca das matrículas na Educação Especial. 

1) A Educação Especial em trâmite de universalização da educação brasileira revela uma

tendência crescente no número de matrículas de alunos com necessidades especiais em

classes comuns como mostra os dados do Anuário referentes a 2011 e 2012. Porém, nas

dependências administrativas do Rio Grande do Norte, estas matrículas variaram de forma

significativa, por exemplo, foram registradas as matrículas de:

 6.635 alunos na rede municipal;

 3.520 alunos na rede estadual;

 42 matrículas na rede federal.

Considerando que as matrículas em classes comuns no ano de 2011 obtiveram um total de

11.261 e que o percentual de matriculados na rede privada foi de 9,4%. Responda qual é 

quantidade de matrículas de alunos com necessidades especiais na rede privada de ensino? 

As matrículas de alunos com necessidades Especiais em classes comuns no Brasil 

representam um total de 620.777 no ano de 2012, enquanto que no ano anterior em 2011 

registrou-se um total de 558.423. Com base nos dados responda, qual foi o índice de crescimento 

das matrículas entre o ano de 2011 e 2012. 

2) O gráfico abaixo mostra a taxa de educação especial em relação às matrículas no Ensino

Médio entre os anos de 2007 e 2012.

Gráfico I: Matrículas no ensino médio/educação especial-2007-2012. 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Resumo técnico – Censo da educação básica 2012. 
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Qual é a porcentagem relativa ao ano de 2010 em relação ao ano de 2012 nas matrículas 

em classes especiais nas escolas especializadas? 

A elaboração dos exercícios matemáticos supracitados não se limita apenas a uma área de 

conhecimento, mas sim a diversas áreas, agregando seu valor a variados saberes, servindo de 

ponte para a construção de outros conceitos em distintos campos de atividades, despertando a 

curiosidade daqueles que não estão inseridos no meio educacional no que tange a Educação 

Especial, mas que de certa forma observam a transformação de informações reais em elaboração 

de problemas matemáticos. 

5 CONCLUSÃO 

No fechamento desse trabalho foram registrados os principais enfoques contextualizados 

no transcorrer deste estudo, com o intuito de compreender os resultados que foram encontrados 

e debatidos nesta pesquisa. A investigação foi centrada na análise dos indicadores da Educação 

Básica no Brasil no que tange ao quadro de pessoas com necessidades educacionais especiais, 

matriculadas nas redes de Ensino de Educação Básica de 2007 a 2012. 

Observamos que a escolarização de pessoas com necessidades educacionais especiais é 

constituída por meio de atendimentos que seguem paralelos à Educação Regular, assim há uma 

crescente estimativa no tocante da Educação Especial, sendo essa modalidade de ensino vista no 

contexto da Educação Geral, ou seja, o portador de necessidades educacionais especiais, muitas 

das vezes, é atendido no mesmo ambiente que o não portador, esta tendência contemporânea é 

chamada de Educação Inclusiva, uma vez que o portador de necessidades especiais é inserido em 

classes regulares de ensino como vimos nos dados problematizados. 

Transformar as informações disponíveis nos indicadores, foi uma tarefa desafiadora uma 

vez que, nos põe de frente com problemas reais, desafiando-nos a colocar em ação futuras 

práticas de um licenciado em Matemática, preparando-nos, assim, para as adversidades que a 

profissão impõe.    
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XADREZ NO MATO GRANDE 

Francisco Quaranta Neto1, Gerson Lenno Cabral da Silva2 e Ygor Adelino Carneiro3 
E-mail: francisco.quaranta@ifrn.edu.br

1
; lenno014@gmail.com@ifrn.edu.br

2
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desdobramentos que alcançam o público externo. As 
atividades principais são: treinos da equipe, cursos, 
participação em torneios externos, organização de 
torneios tanto internos como também torneios 
abertos à comunidade, organização de eventos, lazer, 
participação em congressos e ações de integração 
com outros campi do IFRN. Tudo isso pensado para 
auxiliar na disseminação do xadrez no estado.  

RESUMO 

O projeto de extensão “Xadrez na Região do 
Mato Grande” possui o objetivo geral de divulgar o 
xadrez em João Câmara e municípios vizinhos, através 
do envolvimento dos seus moradores na prática do 
esporte que também pode ser considerado arte e 
ciência. Ele teve inicio em agosto de 2010, após os 
jogos Intercampi do IFRN em Currais Novos. Ao longo 
desses 5 anos, o projeto vem atuando focado no 
público interno do IFRN, mas com 
diversos.

PALAVRAS-CHAVE: Xadrez, Mato Grande, IFRN, Esporte, Extensão. 

CHESS IN MATO GRANDE 

ABSTRACT 

The extension project "Chess in Mato Grande 
Region" has the general objective to promote chess in 
João Câmara and neighboring municipalities, through 
the involvement of its residents in the practice of 
sport that can also be considered art and science. It 
began in August 2010, after the Intercampi games 
IFRN in Currais Novos. Over those five years, the 
project has been acting focused on the workforce 
IFRN, but with different ramifications that reach the 

general public. The main activities are: team training, 
courses, participation in outside tournaments, 
organizing both domestic tournaments as well as 
tournaments open to the community, organizing 
events, recreation participation in conferences and 
integration of activities with other campuses IFRN. All 
this thought to assist in the spread of chess in the 
state

KEY-WORDS: Chess, Mato Grande, IFRN, Sport, Extension. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” atua no IFRN campus João Câmara há 5 

anos. Em 2015, ele abrange cerca de 20 alunos da instituição e 10 enxadristas da cidade que 

freqüentam a maior parte das atividades. Elas são realizadas na sala de xadrez do IFRN-JC, no pátio 

da referida instituição onde estão localizadas as peças gigantes de xadrez e nos diversos 

ambientes onde são realizados os torneios dos quais a nossa equipe participa. As diversas 

atividades realizadas pelo projeto serão detalhadas a seguir: treinos da equipe, cursos, 

participação em torneios externos, organização de torneios tanto internos como também torneios 

abertos à comunidade, organização de eventos, lazer, ações de integração com outros campi do 

IFRN e participação em congressos. Todas as atividades que serão listadas a seguir foram 

realizadas ao longo de 2015 exclusivamente. 

2 TREINOS DA EQUIPE 

São realizados na sala de xadrez do IFRN. Dezenove treinos já foram realizados este ano. 

Eles acontecem às segundas-feiras em dois turnos: dois tempos pela manhã e dois pela tarde. A 

freqüência média dos treinos da manhã é de 7 pessoas e da tarde de 13 pessoas. Eles são 

ministrados pelo professor Francisco Quaranta e são abertos à comunidade e neste ano, pela 

primeira vez, contou com a participação regular de 3 alunos do Colégio Estadual Francisco 

Bittencourt. As seguintes atividades são ministradas durante os treinos: aulas teóricas sobre 

abertura e final, partidas de grandes jogadores e de membros da equipe são exibidas, torneios ao 

vivo de alto nível são exibidos durante o treino, problemas para adivinhar o mate ou o lance 

ganhador em um número limitado de jogadas, informes sobre a equipe e sobre os torneios, 

partidas relâmpagos para descontração e torneios rápidos. Os alunos também apresentam temas 

durante os treinos. 

Figuras 1 e 2: treino e equipe com uniforme. 
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3 CURSOS PARA INICIANTES 

Oferecido nos meses de junho e julho na sala de xadrez do campus contou com uma 

presença inicial de cerca de 40 pessoas nos turnos da manhã, tarde e noite. Aberto à comunidade, 

teve um maior sucesso na turma da manhã que conseguiu um percentual acima de 50% de 

concluintes. Alguns dos participantes desse curso passaram a freqüentar os treinos da equipe. 

         Figura 3: cartaz do curso. 

4 PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS EXTERNOS 

Neste ano o equipe participou de 3 torneios em Natal. Um IRT (torneio pensado que 

movimenta o rating FIDE) organizado pela federação no mês de julho com 8 participantes. O 2º foi 

um torneio rápido em Macaíba em agosto com cerca de 12 enxadristas da equipe. O 3º foram os 

JUVERNS que funcionam como seletiva para as Olimpíadas Escolares. Levamos 9 atletas que 

conseguiram o 3º lugar geral e 2º na categoria Juvenil Feminino com a atleta Bárbara Emily. Todos 

eles contaram com ajuda de custo do IFRN com total apoio da coordenação de extensão. 

Figura 4: premiação de Bárbara ao lado do vice-presidente da confederação 

brasileira de xadrez (CBX) Máximo Valério (à esq). 
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5 ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS 

Foram organizados 3 torneio internos durante os treinos e em um deles foi dado como 

prêmio ao ganhador um relógio de xadrez digital ganho pelo enxadrista Gelúcio Melo e um jogo de 

peças ganho pelo enxadrista Mateus Damasceno. O torneio mais importante organizado pelos 

enxadristas André e Gelúcio e apoiado pelo projeto foi o I Torneio de Xadrez da AABB – JC 41 anos. 

Contou com mais de 30 enxadristas tendo o enxadrista de Natal, Alan Lima, como campeão. 

Figuras 5 e 6: Cartaz do evento e a equipe que ajudou a realizar o torneio. 

6 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

A simultânea com Hélio Fernandes de Jandaíra foi o evento do mês de setembro. Ele 

enfrentou 12 enxadristas conseguindo 5 vitórias. Tivemos ainda o IV Aberto de João Câmara em 

fevereiro onde participaram cerca de 80 enxadristas de mais de 10 municípios. 

Figuras 7 e 8: Simultânea e IV Aberto de JC. 

7 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 

Um intercâmbio foi realizado com o campus São Paulo do Potengi do IFRN. Dez jogos de 

peças foram emprestados até que seja adquirido material próprio. Também foram apoiados com 
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peças e relógios os campi de Santa Cruz e Nova Cruz para a realização dos seus torneios internos 

de xadrez. 

Figura 9: IFRN-São Paulo do Potengi. 

8 LAZER 

O tabuleiro para peças gigantes foi recentemente construído (setembro) no pátio central 

do campus João Câmara. Em volta, foram colocados 4 bancos, o que fez da área um local de 

concentração de pessoas. Os alunos começaram a jogar com as peças gigantes com maior 

freqüência. Mais atividades para o local estão sendo pensadas para esse novo espaço de lazer do 

campus. 

Figura 10: Tabuleiro com peças gigantes do IFRN campus JC. 

9 ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

Os bolsistas do projeto possuem um conjunto de obrigações. Eis: 

1. Zelar pela conservação e arrumação da sala e dos materiais;

2. Ficar na sala, no mínimo, 15h por semana;

3. Atualizar quinzenalmente o mural.

4. Escrever um artigo sobre o tema “Xadrez”.

5. Levantamento mensal dos livros e vídeos da sala.

6. Ajudar, participar e ser membro ativo na organização de torneios (tantos os internos ou quanto a

inscrição, preparação e participação nos externos).
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7. Elaborar um calendário com toda a programação de torneios do ano de 2015.

8. Participar e tomar iniciativas que contribuam para melhorar o relacionamento, o comportamento e

o desempenho da equipe e dos freqüentadores da sala e dos participantes do projeto.

9. Fazer mensalmente o rating da equipe.

10. Ter bom desempenho escolar

. 

Figura 11: Os bolsistas Gerson (1º esq agachado) e Ygor (5º esq. em pé) 

10 CONGRESSOS 

São 2 os congressos que participaremos este ano: III Simpósio de Extensão do IFRN 

(novembro-Natal/RN) e V Fórum Regional de Educação Matemática (Outubro em Santa Cruz/RN). 

Neste último foi apresentado o artigo “Como o xadrez pode auxiliar a matemática?” 

Figura 12: EREM 2015 

11 BALANÇO DO PROJETO 

Somente após 5 anos, é que o projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” conseguiu 

finalmente romper os muros do IFRN e alcançar o público externo com mais intensidade. A 

presença de alunos externos nos treinos, os 2 torneios abertos realizados este ano, a participação 

do Francisco Bittencourt na SEMADEC como equipe convidada, os contatos com a AABB, as 

parcerias com outros IF’s, a parceria com a DIRED para sediar a etapa regional dos JERN’S, enfim 

todas essas atividades evidenciam o perfil extensionista que agora se incorpora ao projeto para 

ficar e não sair mais. 
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RESUMO  

O projeto “Química em Show” visa ampliar e 
dinamizar o ensino da Química utilizando recursos 
complementares de maneira lúdica, e tem como 
objetivo interligar os conteúdos ministrados em 
sala de aula com práticas acerca dos assuntos 
vistos. Tendo em vista que várias escolas não 
possuem um laboratório de química completo o 
projeto complementa esse déficit levando 

oportunidade aos discentes de tornar dinâmico o 
aprendizado e a disciplina. Em virtude das 
dificuldades e conceitos prévios   do estudo da 
química, o projeto   desmitifica esses conceitos 
defasados, como também instiga a curiosidade do 
público alvo em descobrir e associar a teoria e a 
prática correlacionando não apenas em âmbito 
escolar, como também no seu cotidiano.  

PALAVRAS-CHAVE: Química, Prática, Ensino, Dinâmica 

CHEMISTRY SHOW: A DIFFERENTIATED APPROACH TO LEARNING 

ABSTRACT 

The "Chemistry in Show" aims to expand and 
invigorate the teaching of chemistry using 
complementary resources in a playful manner, and 
aims to connect the contents taught in the 
classroom with practical about visa issues. 
Considering that many schools do not have a 
complete chemistry lab design complements this 
deficit leading opportunity for students to make 

dynamic learning and discipline. Because of the 
difficulties and preconceptions of the study of 
chemistry, the project demystifies these outdated 
concepts, but also excites the curiosity of the 

target audience to discover and link theory and 
practice correlating not only in the school 
environment, but also in their daily lives.

KEY-WORDS: Chemistry, Practices, Education, Dynamic 
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1   INTRODUÇÃO
O ensino convencional da Química não tem oferecido métodos para que os alunos 

possam interagir e observar os conteúdos na prática e em situações cotidianas. Tendo como 

intuito de despertar o interesse pela disciplina de Química, o projeto “Química em Show” 

visa proporcionar novos conhecimentos da área com o uso de práticas associando os 

assuntos ministrados em sala com o cotidiano. A atividade prática ocorre no manuseio e 

transformação de substâncias nos laboratórios, quando então se trabalha em nível 

macroscópico, isto é, em coisas visíveis, o processo de aprendizagem torna-se mais didático. 

Partindo dessa premissa, o objetivo geral desse trabalho é promover a difusão, 

popularização e desmistificação do conhecimento da química, usando como ferramenta, 

apresentações itinerantes do Química em Show nas escolas da rede pública e privada. 

Pretende-se possibilitar aos alunos chegarem a adquirir o conhecimento prático da 

disciplina.  

A aprendizagem dos conteúdos deve estar associada às competências relacionadas a 

saber fazer, saber conhecer, saber ser e saber ser em sociedade (CASTRO, 2000). 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na Química, podemos distinguir duas atividades: a prática e a teoria. A atividade 

prática ocorre no manuseio e transformação de substâncias nos laboratórios e nas 

indústrias, quando então se trabalha em nível macroscópico, isto é, em coisas visíveis. No 

ensino de Química, a experimentação é uma estratégia eficiente para a criação de 

problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de 

investigação. A experimentação é um método que está apresentando uma ampla defesa por 

diversos autores, pois constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na 

construção de conceitos aos alunos que presenciam a atividade experimental. 

A experimentação no Ensino de Química, no processo de ensino-aprendizagem tem 

sua importância justificada quando se considera sua função pedagógica de auxiliar o aluno 

na compreensão de fenômenos e conceitos químicos. A clara necessidade dos alunos se 

relacionarem com os fenômenos sobre os quais se referem os conceitos justifica a 

experimentação como parte do contexto escolar, sem que represente uma ruptura entre a 

teoria e a prática. (MARCONDES, 2006). 

Na área de Química, muitos alunos apresentam dificuldades em abstrair os 

conteúdos ministrados pela disciplina. Na maioria das vezes, não percebem o significado, 

aplicabilidade na vida cotidiana ou não conseguem associar o que estudaram com o seu 

cotidiano. Usualmente os conteúdos são trabalhados de forma descontextualizada, 
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tornando-se distantes e difíceis, não despertando o interesse e a motivação dos alunos para 

despertar o interesse e compreenderem o que está sendo ministrado. 

 No mundo moderno é necessário e vem sendo uma exigência, onde a escola está 

inserida, adaptar-se as mudanças da sociedade por meio da reformulação da educação, 

através de um ensino aprimorado nas escolas, fundamentado na aprendizagem significativa 

e na utilização de artifícios baseados na experimentação. Quando não há uma articulação 

entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a prática, os conteúdos não serão muito 

relevantes à formação do indivíduo ou contribuirão muito pouco ao desenvolvimento 

cognitivo. 

3   MATERIAL E MÉTODOS

O projeto de extensão iniciou-se com um levantamento bibliográfico de estudos de 

experiências práticas e também teóricos que envolvam os conteúdos da disciplina de 

química para o fundamental II e ensino médio. Em seguida, as práticas foram selecionadas 

entre aquelas que teriam maior apelo visual, isto é, aquelas que mais prenderiam a atenção 

e fomentassem a curiosidade dos alunos envolvidos. 

O passo seguinte deu-se a separação dos materiais (reagentes, vidrarias e outros 

componentes) necessários para as práticas e realização dos experimentos de cada uma 

delas. Ao término dessa etapa, realizou-se um mapeamento das escolas de Parnamirim e 

grande Natal, o qual foi possível realizar as apresentações, tomando-se como referências 

proximidade geográficas do IFRN, acessibilidade com a direção da escola e os níveis de 

escolaridade da instituição, uma vez que o público-alvo seria preferencialmente o ensino 

fundamental II e ensino médio, já que estes têm em suas matrizes curriculares o ensino da 

química. 

Selecionada as escolas fez-se o contato com cada uma delas, buscando agendar 

apresentações, para então produzir um calendário. No dia e horário marcados, realizaram-se 

as visitas e os experimentos em cada instituição conforme apresenta as figuras 01 e 02. 
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Figura 01: Demonstração de indicadores ácido-base em uma escola pública de Parnamirim

Figura 02: Público participante da Escola Estadual Apolinário Barbosa

Para a descrição desse trabalho selecionou-se algumas práticas realizadas nas 

instituições, a saber:  decomposição do dicromato de amônio, indicadores ácido-base, pasta 

de “dente de elefante” e super dinheiro.  

Para a realização da prática do dicromato de amônio necessitou de um pires, do 

dicromato de amônio, fósforo e álcool etílico, seguindo a metodologia: Primeiramente 

colocou-se uma quantidade razoável no pires do dicromato, em seguida coloca acrescenta 5 

mL de álcool etílico e por fim, acende o fósforo e coloca em contato com o reagente.  
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Decomposição do Dicromato 

de Amônio 

Dicromato de amônio, um 

pires, fósforo e álcool etílico 

Primeiramente colocou-se uma 

quantidade razoável no pires do 

dicromato, em seguida coloca 

acrescenta 5 mL de ácool etílico e por 

fim, acende o fósforo e coloca em 

contato com o reagente, como 

demostra a figura 03. 

Indicador ácido-base Repolho roxo, soda cáustica, 

bicarbonato de sódio, vinagre 

e 3 becker 

Para dá-se início da experiência, 

produz o chá do repolho roxo 

colocando as folhas do repolho no 

fogo, posteriormente em cada becker 

coloca uma solução de soda cáustica, 

de bicarbonato de sódio e vinagre, 

respectivamente, como demostra a 

figura 04. 

Pasta de Dente de Elefante Uma proveta de 500 mL, 

peróxido de hidrogênio, iodeto 

de potássio, detergente e 

corante. 

Inicialmente colocamos dentro na 

proveta o peróxido de hidrogênio, o 

detergente e o corante. 

Posteriormente acrescenta o iodeto 

de potássio, como demostra a figura 

05. 

Super dinheiro Duas provetas de 50 mL, uma 

pinça metálica, fósforo, um 

becker de 250 mL, álcool etílico 

e água destilada. 

Primeiramente mede-se nas provetas 

a mesma quantidade de água 

destilada e de álcool etílico de 

deposita ambos no becker, 

posteriormente imerge uma nota de 

dinheiro por completa na solução e 

em seguida pega-a com a pinça 

metálica e coloca fogo na mesma, 

como demostra a figura 06. 

Figura 03:  Decomposição do Dicromato  Figura 04:  Indicadores Ácido-Base 
 de Amônio 

Experiência Materiais e Reagentes Metodologia 
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Figura 05: Pasta de Dente de Elefante  Figura 06:  Super dinheiro 

O acompanhamento e avaliação do projeto estão sendo realizados semanalmente, 

utilizando para isso reuniões com os todos os participantes e através da análise da realização 

de atividades propostas em cada uma das etapas do projeto. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo da execução desse projeto foram realizados até o momento 8 

apresentações, sendo em média 02 visitas por mês. Considerando uma média aproximada 

de 50 alunos por apresentação, atingimos até o momento cerca de 400 estudantes de escola 

pública.  

Com o desenvolver do projeto, houve um aumento significativo do interesse pela 

disciplina de Química e como também, melhorou o aprendizado dos alunos devido observar 

as comprovações das teorias estudadas em sala de aula e, assim, fazer uma correlação com a 

realidade em que vivem. 

A princípio observamos uma aceitação bastante considerável do público alvo, no caso 

os estudantes, os quais sempre questionavam e participavam assiduamente, gerando assim 

uma motivação maior para nós que colocamos em andamento o projeto. Contudo, para 

termos uma comprovação mais precisa, elaboramos um questionário o qual é respondido ao 

término da apresentação pelos próprios alunos. 

As apresentações utilizam-se de recursos didáticos para uma melhor compreensão 

dos conceitos químicos pelos alunos, visando assim uma melhor absorção e aguçando sua 

curiosidade e percepção cognitiva. 
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5   CONCLUSÕES
Apresentou-se a Química de uma forma contextualizada e dinâmica possibilitando 

uma divulgação extremamente eficiente da disciplina entre alunos do ensino médio e 

fundamental II. A exibição de experimentos demonstrativos com o auxílio de músicas 

permitiu trabalhar conceitos químicos de maneira prazerosa por estar tratando de 

percepção e memória visual e auditiva dos estudantes.  

Temos como o principal objetivo de passar os nossos conhecimentos acerca de 

diversas experiências e testes práticos executados em laboratório, que são alcançados 

através de estudos. Mostrando para os alunos através das práticas que são realizadas em 

algumas escolas. Acreditamos que os estudantes, os quais tiveram a oportunidade de 

apreciar nossa apresentação, podem adquirir um interesse maior pela disciplina e 

compreender o comportamento da química na prática associando com seus estudos teóricos 

em sala de aula.  

O desenvolvimento de habilidades de reflexão e argumentação constitui uma 
contribuição significativa para o desenvolvimento de uma postura crítica frente a problemas 
do cotidiano e do ambiente. O projeto promove o desenvolvimento da percepção cognitiva, 
como também faz com que os alunos percebam que a Química está presente em seu 
cotidiano. A construção de conceitos químicos quando contextualizados durante as 
apresentações nas instituições, aumenta-se a motivação para as aulas e a melhoria da 
aprendizagem  dos  estudantes.
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RESUMO	  

As	  aulas	  práticas	  apresentam	  um	  papel	   fundamental	  
na	   qualidade	   do	   ensino	   de	   ciências	   na	   visão	   dos	  
discentes.	   O	   ensino	   de	   ciência	   tem	   sido	   um	   desafio	  
para	   os	   educadores,	   principalmente	   pela	   forma	  
mecânica	  como	  os	  conteúdos	  são	  abordados.	  A	  partir	  
desse	   pressuposto,	   a	   equipe	   dos	   docentes	   das	  
disciplinas	   de	   biologia,	   química	   e	   física	   e	   técnicos	  
administrativos	   dos	   laboratórios	   do	   Campus	   Natal	  
Central	  submeteu	  um	  Projeto	  de	  Extensão	  através	  do	  
edital	   01/2015	  da	  Pró-‐Reitoria	   de	   Extensão	  do	   IFRN.	  
O	  objetivo	   foi	   realizar	   aulas	   laboratoriais	   de	   ciências	  
para	  Escolas	  Municipais	  da	  Rede	  Pública	  de	  Ensino	  de	  

Natal-‐RN,	   direcionado	   a	   estudantes	   do	   9	   ano	   do	  
Ensino	   Fundamental	   II.	  O	  projeto	  está	  em	  execução,	  
com	   vigência	   até	   dezembro	   de	   2015,	   e	   até	   o	  
momento	   foram	   atendidas	   09	   escolas	   e	   371	  
estudantes	   do	   9	   ano.	   Suas	   informações	   serão	  
registradas	   em	   diferentes	   linguagens	   (pôsteres,	  
artigos,	  ensaio	   fotográfico	  e	   filmagens),	  enriquecidas	  
pelos	   depoimentos,	   de	   forma	   a	   contribuir	   em	  
informações	   sobre	   a	   importância	   de	   aulas	  
laboratoriais	   de	   ciências	   com	   os	   estudantes	   da	   rede	  
pública	   de	   ensino,	   e	   como	   o	   IFRN	   poderá	   contribuir	  
no	  desenvolvimento	  do	  município	  de	  Natal.	  	  

PALAVRAS-‐CHAVE:	  Aulas	  laboratoriais,	  projeto	  de	  extensão,	  estudantes,	  ciências.	  

SCIENCE	  LABORATORY	  FOR	  STUDENTS	  NETWORK	  PUBLIC	  OF	  MUNICIPAL	  
NATAL/RN	  	  

ABSTRACT	  

The	  practical	  classes	  have	  a	  key	  role	  in	  the	  quality	  of	  
science	   education	   in	   the	   view	   of	   students.	   The	  
teaching	   of	   science	   has	   been	   a	   challenge	   for	  
educators,	   mainly	   by	   mechanically	   as	   the	   contents	  
are	   covered.	   Based	   on	   this	   assumption,	   the	   team	  of	  
teachers	   of	   biology	   disciplines,	   administrative	   and	  
technical	   chemistry	   and	   physics	   of	   the	   Central	  
Campus	   Natal	   laboratories	   submitted	   an	   Extension	  
Project	   through	   01/2015	  notice	   of	   the	  Dean	  of	   IFRN	  
extension.	   The	   goal	   was	   to	   conduct	   laboratory	  
science	  classes	   for	  Municipal	  Schools	  Public	  Network	  

Natal-‐RN	   Education,	   aimed	   at	   students	   from	   nine	  
years	  of	  elementary	  school	   II.	  The	  project	   is	  running,	  
effective	   in	   December	   2015,	   and	   so	   far	   have	   been	  
attended	  09	  schools	  and	  371	  students	  of	  nine	  years.	  
Your	   information	   will	   be	   recorded	   in	   different	  
languages	  (posters,	  articles,	  photo	  shoot	  and	  filming),	  
enriched	   by	   testimonials	   in	   order	   to	   contribute	  
information	   about	   the	   importance	   of	   laboratory	  
science	   classes	   with	   students	   teaching	   the	   public	  
network,	   and	   as	   IFRN	   can	   contribute	   to	   the	  
development	  of	  the	  city	  of	  Natal.	  

KEY-‐WORDS:	  Laboratory	  classes;	  extension	  project;	  students;	  science.	  
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1   INTRODUÇÃO	  

Não	  há	  como	  conceber	  o	  ensino	  de	  Ciências	  sem	  atividades	  experimentais,	  embora,	  como	  
sugerem	   Barberá	   e	   Valdés	   (1996)	   às	   atividades	   experimentais	   devem	   desenvolver	   atitudes	   e	   
destrezas	    cognitivas	    de	    alto	    nível	    intelectual	    e	    não	    apenas	    destrezas	    manuais	    ou	    técnicas	  
instrumentais.	  Nas	  últimas	  décadas,	  as	   ideias	  progressistas	  no	  pensamento	  educacional	  que	  tem	  
como	   base	   central	   a	   mobilização	   da	   atividade	   do	   aprendiz	   e	   não	   sua	   passividade	   (BYBBE	   e	   
DEBOER,	  apud	  BORGES,	  (2002).	  	  

Esses	   métodos	   ativos	   de	   ensino-‐aprendizagem	   são	   entendidos	   como	   a	   defesa	   de	   que	   os	   
estudantes	   aprendem	   mais	   pela	   experiência	   direta.	   Os	   PCN	   (Parâmetros	   curriculares	   Nacionais)	  
propõem,	   no	   ensino	   médio,	   a	   formação	   geral,	   em	   oposição	   à	   formação	   específica;	   o	   
desenvolvimento	  de	  capacidades	  de	  pesquisar,	  buscar	   informações,	  analisá-‐las	  e	  selecioná-‐las;	  a	  
capacidade	  de	  aprender,	  criar,	  formular,	  ao	  invés	  do	  simples	  exercício	  de	  memorização.	  É	  de	  suma	  
importância	  que	  possam	  contribuir	  para	  o	  desenvolvimento	  das	  referidas	  habilidades,	  não	  apenas	  
o despertar	  da	  curiosidade	  de	  objetos	  não	  usuais	  e	  situações	  diferentes	  da	  sala	  de	  aula.

Os	  PCN	  afirmam	  ainda	  que:	  O	  aprendizado	  das	  Ciências	  deve	  permitir	  a	  compreensão	  da	  
natureza	  viva	  e	  dos	  limites	  dos	  diferentes	  sistemas	  explicativos,	  a	  contraposição	  entre	  os	  mesmos	  
e	  a	   compreensão	  de	  que	  a	   ciência	  não	   tem	   respostas	  definitivas	  para	   tudo,	   sendo	  uma	  de	   suas	  
características	   a	   possibilidade	   de	   ser	   questionada	   e	   de	   se	   transformar.	   Deve	   permitir,	   ainda,	   a	  
compreensão	   de	   que	   os	   modelos	   na	   ciência	   servem	   para	   explicar	   tanto	   aquilo	   que	   podemos	  
observar	   diretamente,	   como	   também	   aquilo	   que	   só	   podemos	   inferir;	   que	   tais	   modelos	   são	  
produtos	  da	  mente	  humana	  e	  não	  a	  própria	  natureza,	  construções	  mentais	  que	  procuram	  sempre	  
manter	  a	  realidade	  observada	  como	  critério	  de	  legitimação.	  (BRASIL,	  2011).	  	  

As	  Atividades	  Experimentais	  se	  apresentam	  como	  uma	  alternativa	  para	  as	  aulas	  de	  Ciências	  
que	   podem	   utilizar,	   além	   da	   sala	   de	   aula,	   o	   campo	   com	   visitas	   a	   estações	   ecológicas,	  museus,	  
praças,	  mercados,	  entre	  outros.	  No	  entanto	  o	  laboratório	  didático	  de	  Ciências	  aparece	  como	  uma	  
opção	  mais	   acessível	   aos	   professores	   e	   estudantes,	   tendo	   em	   vista	   que	   esse	   ambiente	   está	   na	  
maioria	  das	  vezes	  na	  própria	  escola,	  minimizando	  assim	  despesas	  com	  transportes	  dos	  alunos.	  

Observamos,	  através	  dos	  meios	  de	  comunicação,	  que	  muitas	  escolas	  públicas	  apresentam	  
dificuldades	   enormes	   tanto	   com	   relação	   à	   falta	   de	   professores,	   quanto	   na	   carência	   de	   uma	  
infraestrutura	   básica	   de	   funcionamento.	   Entretanto	   é	   primordial	   que	   o	   contato	   com	   o	   ensino	  
experimental	   seja	   útil	   para	   todos	   os	   alunos,	   não	   apenas	   para	   aqueles	   que	   pretendem	   seguir	  
carreiras	   relacionadas	   com	   a	   ciência	   e	   a	   tecnologia,	   mas	   para	   todos	   os	   educandos	   de	  maneira	  
geral.	   Tendo	   em	   vista	   que	   estimula	   o	   espírito	   crítico	   e	   a	   capacidade	   de	   adaptação	   a	   novas	  
circunstâncias,	  além	  de	  promover	  o	  conflito	  cognitivo.	  
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A	   disciplina	   de	   Ciências	   compõe	   a	   base	   nacional	   comum	   das	   matrizes	   curriculares	   dos	   
estabelecimentos	  que	  ofertam	  ensino	  fundamental,	  nível	  de	  ensino	  da	  educação	  básica,	  no	  Brasil.	  
Utilizados	   pelos	   docentes	   para	   o	   ensino	   dos	   conceitos	   presentes	   em	   diferentes	   campos	   do	   
conhecimento	   científico,	   os	   laboratórios	   são	   considerados	   espaços	   importantes	   no	   processo	   de	  
ensino	  e	  aprendizagem.	  	  

Segundo	   Santos,	   2011,	   as	   aulas	   práticas	   de	   laboratório	   no	   ensino	   de	   Ciências	   são	   
fundamentais	    para	    a	    interação	    entre	    os	    alunos,	    concretizando,	    na	    prática,	    as	    teorias	    do	  
conhecimento,	  atuando	  na	  construção	  e	  reconstrução	  de	  conceitos	  científicos.	  	  

O	  Instituto	  Federal	  de	  Educação,	  Ciência	  e	  Tecnologia	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  por	  ser	  uma	  
instituição	  de	  educação	  básica,	  superior	  e	  profissional,	  com	  base	  na	  conjugação	  de	  conhecimentos	  
técnicos	   e	   tecnológicos	   com	   sua	   prática	   pedagógica	   tem	   como	   função	   social	   a	   qualidade	   
referenciada	  socialmente	  e	  de	  arquitetura	  político	  -‐	  pedagógica	  capaz	  de	  articular	  ciência,	  cultura,	  
trabalho	  e	  tecnologia.	  A	  partir	  desse	  pressuposto,	  a	  Pró-‐	  Reitoria	  de	  Extensão	  do	   IFRN	  é	  o	  setor	  
responsável	  pelas	  políticas	  de	  extensão	  do	  Instituto	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  	  

No	   âmbito	   dos	   campus	   do	   IFRN,	   a	   Pró-‐Reitoria	   apresenta	   Diretoria	   e	   Coordenações	   de	   
Extensão,	  sendo	  uma	  das	   funções	  sociais	  estabelecer	  parcerias	  com	  a	  sociedade	  civil	  organizada	  
nas	   áreas	   de	   atuação	   do	   Instituto.	   A	   partir	   desse	   pressuposto,	   a	   equipe	   dos	   docentes	   das	   
disciplinas	   de	   biologia,	   química	   e	   física	   e	   técnicos	   administrativos	   dos	   laboratórios	   do	   Campus	  
Natal	   Central	   submeteu	   um	   Projeto	   de	   Extensão	   através	   do	   edital	   01/2015	   da	   Pró-‐Reitoria	   de	   
Extensão	  do	  IFRN.	  O	  objetivo	  foi	  realizar	  aulas	  laboratoriais	  de	  ciências	  para	  Escolas	  Municipais	  da	  
Rede	  Pública	  de	  Ensino	  de	  Natal-‐RN,	  enfatizando	  estudantes	  do	  9	  ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  II.	  	  

Tal	  importância	  revela-‐se	  no	  fato	  que	  as	  escolas	  públicas	  da	  Rede	  Municipal	  de	  Ensino	  não	  
apresentam	   laboratórios	   de	   ciências,	   e	   como	   a	   utilização	   dos	   laboratórios	   apresenta	   um	   
fortalecimento	    da	    proposta	    pedagógica,	    o	    uso	    de	    experimentos	    em	    aulas	    de	    ciências	    pode	  
encontrar	  base	  nas	  teorias	  cognitivistas	  da	  aprendizagem,	  uma	  vez	  que,	  promove	  a	  interatividade	  
entre	  o	  aprendiz	  e	  o	  objeto	  de	  estudo,	  proporcionando	  assim	  uma	  integração	  das	  Escolas	  da	  Rede	  
Pública	  Municipal	  com	  o	  IFRN	  e	  consolidando	  parceria	  através	  da	  troca	  de	  experiência	  da	  prática	  
pedagógica,	  somando	  para	  as	  duas	  instituições.	  Assim	  como,	  ao	  visitar	  os	  laboratórios	  de	  ciência	  
do	  Campus	  Natal-‐Central/IFRN,	  os	  alunos	  expandiram	  seus	  horizontes,	  abrindo	  novas	  perspectivas	  
e	  enriquecendo	  o	  ensino,	  como	  também,	  apresentando	  na	  Rede	  Pública	  Municipal,	  a	  função	  social	  
do	  IFRN.	  	  

2   METODOLOGIA	  
O	  projeto	  é	  realizado	  nos	  laboratórios	  de	  Biologia,	  Física	  e	  Química	  da	  Diretoria	  Acadêmica	  

de	   Ciências	   (DIAC)	   do	   Campus	   Natal	   Central/IFRN,	   consolidando	   as	   Ciências	   da	   Natureza,	   com	   a	   
participação	  dos	  estudantes	  da	  Rede	  Pública	  Municipal	  de	  Natal/RN.	  Antes	  de	  serem	  iniciadas	  as	  
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aulas	   práticas,	   foi	   realizada	   pesquisa	   com	   relação	   às	   referências	   bibliográficas	   com	   o	   tema	   de	   
ciência	  experimental	  e	  também,	  com	  o	  uso	  de	  novas	  tendências	  do	  ensino	  nas	  escolas,	  segundo	  
Gil	  (2010).	  Inicialmente	  há,	  no	  miniauditório	  da	  DIAC,	  uma	  apresentação	  do	  projeto,	  a	  explicação	  
dos	   procedimentos	   das	   aulas	   laboratoriais,	   a	   identificação	   dos	   estudantes	   com	   crachá	   e	   a	   
aplicação	   de	   um	   primeiro	   questionário	   (anexo	   1).	   Cada	   aula	   laboratorial	   tem	   duração	   de	   40	  
minutos,	   totalizando	   120	   minutos,	   terá	   no	   máximo	   20	   estudantes	   por	   laboratório,	   pois	   os	   
estudantes	   conheceram	   os	   laboratórios	   de	   biologia,	   química	   e	   física.	   Ao	   final	   das	   atividades	  
laboratoriais	   é	   aplicado	   um	   outro	   questionário	   (anexo	   2),	   na	   própria	   escola.	   Foram	   realizadas	   
atividades	  prático-‐experimentais	  uma	  vez	  por	  semana,	  com	  a	  participação	  de	  três	  atendimentos	  
por	  mês,	  durante	  sete	  meses.	  O	  contato	  foi	  realizado	  com	  a	  Secretaria	  Municipal	  de	  Natal	  a	  fim	  de	  
viabilizar	  o	  projeto,	  selecionar	  as	  escolas	  e	  definir	  as	  etapas	  a	  serem	  realizadas.	  	  

3   RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  
Foram	  trabalhados	  diversos	  temas	  entre	  as	  aulas	  ministradas	  durante	  o	  período	  decorrido.	  

Cada	   um	   deles	   está	   inserido	   dentro	   da	   programação	   de	   conteúdo	   correspondente	   à	   uma	   série	   
escolar,	  tendo	  sido	  selecionados	  	  temas	  abordados	  nas	  atividades	  práticas	  para	  o	  9	  ano.	  As	  aulas	  
práticas	   apresentaram	   os	   seguintes	   temas:	   Estudo	   do	   microscópio	   óptico;	   Observação	   de	   
cloroplasto;	  Estudo	  de	  células	  da	  folha	  de	  Elodea	  sp;	  Compreender	  o	  papel	  da	  experimentação	  na	  
construção	  do	  conhecimento	  (científico)	  em	  Física	  e	  Química.	  	  

A	   escolha	   das	   aulas	   práticas	   se	   deu	   a	   partir	   da	   facilidade	   de	   obtenção	   dos	   materiais,	   e	   
também	  porque	  são	   itens	  que	  estão	  no	  dia-‐a-‐dia	  das	  pessoas,	  estimulando	  assim	  a	  curiosidade,	  
interação	  e	  reflexão	  dos	  alunos.	  Cada	  encontro	  contemplará	  sessenta	  alunos,	  totalizando	  no	  final	  
dos	  sete	  meses,	  o	  atendimento	  de	  900	  estudantes.	  Foram	  selecionados	  dezoito	  escolas	  através	  do	  
Setor	  de	  Ações	  e	  Projetos	  do	  Ensino	  Fundamental,	  do	  Departamento	  de	  Ensino	  Fundamental	  da	  
Secretaria	  Municipal	  de	  Educação	  (Tabela	  1).	  	  

Tabela	  1:	  As	  escolas	  selecionadas	  pela	  Secretaria	  Municipal	  de	  Natal	  

DATA	   ESCOLA	  MUNICIPAL	   TURNO	  
1	   23/07	   TEREZINHA	  PAULINO	   MATUTINO	  
2	   30/07	   FERREIRA	  ITAJUBÁ	   VESPERTINO	  
3	   06/08	   IAPISSARA	  AGUIAR	   MATUTINO	  
4	   13/08	   JOÃO	  XXIII	   MATUTINO	  
5	   20/08	   4º	  CENTENÁRIO	   VESPERTINO	  
6	   27/08	   JOSÉ	  LANDIM	   VESPERTINO	  
7	   03/09	   LUIZ	  MARANHÃO	   VESPERTINO	  

8	   10/09	   OTTO	  DE	  BRITO	   MATUTINO/	  
VESPERTINO	  

9	   17/09	   IRMÃ	  ARCÂNGELA	   VESPERTINO	  
10	   01/10	   FRANCISCA	  DE	  OLIVEIRA	   VESPERTINO	  
11	   08/10	   PROF	  ZUZA	   VESPERTINO	  
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12	   22.10	   ANTÔNIO	  SEVERIANO	   VESPERTINO	  
13	   24/09	   MARIA	  ALEXANDRINA	   VESPERTINO	  
14	   29/10	   WALDSON	  PINHEIRO	   MATUTINO	  
15	   05/11	   JOSÉ	  MELQUÍADES	   VESPERTINO	  
16	   12/11	   CELESTINO	  PIMENTEL	   VESPERTINO	  
17	   19/11	   MARIA	  MADALENA	   VESPERTINO	  
18	   26/11	   JOSÉ	  DO	  PATROCÍNIO	   VESPERTINO	  

O	   projeto	   está	   em	   execução,	   vigência	   até	   dezembro	   de	   2015,	   e	   até	   o	   momento	   foram	  
atendidas	   09	   escolas	  municipais	   e	   371	   estudantes	   do	   9	   ano	   (Tabela	   2)	   e	   Figuras	   1,	   2,	   3,	   4	   e	   5.	  
Sendo	   aplicado	   concomitantemente,	   um	   primeiro	   questionário	   para	   371	   estudantes	   e	  
posteriormente	  em	  suas	  escolas,	  a	  aplicação	  de	  um	  segundo	  questionário	  com	  mesmo	  número	  de	  
estudantes.	  

Tabela	  2:	  As	  escolas	  atendidas	  pelo	  Projeto	  de	  Extensão	  

DATA	   ESCOLA	  MUNICIPAL	   TURNO	  
1	   23/07	   TEREZINHA	  PAULINO	   MATUTINO	  
2	   30/07	   FERREIRA	  ITAJUBÁ	   VESPERTINO	  
3	   06/08	   IAPISSARA	  AGUIAR	   MATUTINO	  
4	   13/08	   JOÃO	  XXIII	   MATUTINO	  
5	   20/08	   4º	  CENTENÁRIO	   VESPERTINO	  
6	   27/08	   JOSÉ	  LANDIM	   VESPERTINO	  
7	   03/09	   LUIZ	  MARANHÃO	   VESPERTINO	  

8	   10/09	   OTTO	  DE	  BRITO	   MATUTINO/	  
VESPERTINO	  

9	   17/09	   IRMÃ	  ARCÂNGELA	   VESPERTINO	  

Figura	  1:	  Reunião	  com	  participantes	  do	  projeto	   Figura	   2:	   Recepção	   dos	   estudantes	   e	   aplicação	   do	   
questionário.	  
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Figura	  3:	  Os	  estudantes	  no	  laboratório	  de	  Física	   Figura	  4:	  Os	  estudantes	  no	  laboratório	  de	  Química

Figura	  5:	  Os	  estudantes	  no	  laboratório	  de	  Biologia	  

Os	   resultados	   permitiram	   conhecer	   melhor	   a	   importância	   das	   aulas	   práticas	   para	   os	  
estudantes	  da	   rede	  pública	  municipal	  de	  ensino	  e,	  oportunamente,	  poderá	  oferecer	   subsídios	   a	  
prefeitura	  municipal	  para	  que	  ela	  possa	  planejar,	  estrategicamente,	  suas	  ações	  e	  adotar	  políticas	  
mais	  coerentes	  no	  sentido	  construir	   laboratórios	  na	  escolas,	  e,	  dessa	  forma,	   incentivar	  e	   instigar	  
os	   alunos	   na	   pesquisa.	   Assim	   como,	   permitiram	   observar	   também,	   a	   importância	   do	   ensino	   de	  
ciência	   em	   sala	   de	   aula	   e	   auxiliando	   na	   construção	   de	   novas	   interpretações	   dos	   conceitos	   nas	  
áreas	  de	  física,	  química	  e	  biologia,	  pois	  são	  conceitos	  científicos	  difíceis	  de	  serem	  compreendidos,	  
pois	  mesmo	  apresentando	   certo	   conhecimento,	   os	   estudantes	   geralmente	  mostram	  uma	  noção	  
teórica	  sem	  um	  embasamento	  prático.	  	  

No	   decorrer	   do	   projeto,	   espera-‐se	   observar	   que	   os	   alunos	   comecem	   a	   desenvolver	   uma	  
relação	   melhor	   entre	   teoria	   e	   prática,	   aprenderem	   a	   manusear	   corretamente	   o	   microscópio	  
óptico,	   visualizar	   estruturas	   celulares,	   o	   conhecimento	   das	   normas	   de	   biossegurança	   e	  
compreender	   fenômenos	   naturais	   com	   base	   em	   conhecimento	   físico	   e/ou	   químico.	   Como	  
também,	   observar	   o	   funcionamento	   de	   motores,	   geradores	   elétricos	   e	   seus	   componentes,	  
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evidenciando	   as	   interações	   entre	   os	   elementos	   constituintes	   e	   as	   transformações	   de	   energia	  
envolvidas,	  produção	  e	  consumo	  de	  energia	  elétrica	  processo	  de	  produção	  da	  energia	  elétrica	  em	  
grande	  escala	   (princípios	  de	   funcionamento	  das	  usinas	  hidrelétricas,	   térmicas,	  eólicas,	  nucleares	  
etc.)	   e	   seus	   impactos	   ambientais	   (balanço	  energético	   e	   relação	   custo-‐benefício).	  A	   razão	  para	   a	  
sugestão	   do	   uso	   de	   cada	   atividade	   prática	   ministrada	   será	   devido	   à	   sua	   fácil	   obtenção	   e	  
manipulação,	  por	  ser	  uma	  metodologia	  simples	  de	  preparação	  material.	  	  

Os	   alunos	   do	   ensino	   fundamental	   sentiram	   à	   vontade	   nas	   aulas	   práticas,	   pois	   os	  
ministrantes	  e	  monitores	  das	  aulas	  são	  também	  alunos	  (cursos	  técnicos	  do	  IFRN),	  e	  dessa	  forma,	  
que	  eles	  não	  ficaram	  tímidos	  em	  levantar	  questionamentos,	  discussões	  e	  observações.	  O	  projeto	  
contemplará	   docentes	   das	   áreas	   de	   Biologia,	   física	   e	   química,	   técnicos	   de	   laboratório	   e	  
alunos/bolsista	  do	   IFRN.	  As	  escolas	  da	  rede	  pública	  de	  ensino	  da	  cidade	  de	  Natal	  necessitam	  do	  
apoio	  e	  colaboração	  dos	  Institutos	  Federais	  para	  melhorar	  o	  ensino-‐aprendizagem	  de	  ciência,	  pois	  
as	   escolas	   públicas	   precisam	  ministrar	   aulas	   práticas	   aos	   seus	   alunos,	   a	   fim	   de	   que	   os	  mesmos	  
possam	  concretizar	  o	  que	  observam	  na	  teoria,	  e	  dessa	  forma	  construir	  pensamentos	  mais	  críticos	  
e	   consolidados.	   Os	   diretores	   da	   escola	   participante	   do	   projeto	   sentiram-‐se	   satisfeitos	   em	  
participar	  do	  projeto,	  e	  uma	  parceria	  com	  o	  IFRN	  será	  estabelecida,	  pois	  esse	  projeto	  iniciará	  em	  
2015,	   e	   com	   perspectiva	   de	   renovação.	   Porém,	   isso	   só	   será	   validado	   quando	   as	   escolas	  
reconhecerem	   a	   necessidade	   da	   interação	   entre	   sociedade-‐instituto,	   sendo	   uma	   relação	   de	  
desenvolvimento	  mútuo.	  	  

4	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

Julga-‐se,	  portanto,	  que	  as	  informações	  provenientes	  do	  projeto	  proposto,	  serão	  registradas	  
em	  diferentes	  linguagens	  (pôsteres,	  artigos,	  ensaio	  fotográfico,	  filmagens,	  etc.),	  enriquecidas	  pelos	  
depoimentos,	   tendem	   a	   servir	   de	   subsídios	   para	   outras	   pesquisas	   no	   Estado	   do	   Rio	   Grande	   do	  
Norte	  de	  forma	  a	  contribuir	  em	  informações	  sobre	  essa	  a	  importância	  de	  aulas	  práticas	  de	  ciências	  
com	  os	  alunos	  da	  rede	  pública	  de	  ensino,	  e	  como	  o	  IFRN	  poderá	  contribuir	  no	  desenvolvimento	  do	  
município	  de	  Natal.	  Além	  disso,	  oferecerá	  um	  rico	  e	  fértil	  material	  para	  melhor	  compreensão	  da	  
utilização	   de	   aulas	   práticas,	   no	  município	   de	  Natal/RN.	   É	   neste	   sentido	   que	   parece	   evidenciada	  
também	  a	  relevância	  técnica	  e	  educacional	  do	  estudo	  proposto.	  
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Anexo	  1:	  Questionário	  1	  aplicado	  

INSTITUTO	  FEDERAL	  DE	  EDUCAÇÃO,	  CIÊNCIA	  E	  TECNOLOGIA	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	  
PRÓ-‐REITORIA	  DE	  EXTENSÃO	  

PROGRAMA	  DE	  APOIO	  INSTITUCIONAL	  À	  EXTENSÃO	  
PROJETO	  DE	  EXTENSÃO	  

DESENVOLVENDO	  AULAS	  LABORATORIAIS	  DE	  CIÊNCIA	  PARA	  ESTUDANTES	  DA	  REDE	  PÚBLICA	  MUNICIPAL	  DE	  
ENSINO	  DE	  NATAL/RN	  

Idade:	  __________	   Sexo:	  __________	  

Questionário1	  

1. O	  que	  é	  ciência	  para	  você?
A) São	  as	  atividades	  que	  os	  cientistas	  fazem	  em	  um	  laboratório,	  e	  que	  não	  estão	  relacionadas	  ao	  dia	  a	  dia.
B) São	  atividades	  desenvolvidas	  pelos	  seres	  humanos	  que	  buscam	  descrever	  e	  dar	  explicação	  aos	  fenômenos	  da

natureza.

C) É	  o	  que	  aprendemos	  ou	  vamos	  aprender	  nas	  aulas	  de	  Ciências	  e	  que	  é	  responsável	  pela	   fabricação	  de	  novos
produtos

1.1 	  Você	  acha	  que	  a	  ciência	  está	  presente	  em	  seu	  dia	  a	  dia?	  	  (	  	  	  	  )	  Sim	  	  	   	   (	  	  	  )	  Não	  

1.2 	  Se	  sim,	  como?_____________________________________________________________________________	  

2. Em	  sua	  escola	  você	  participa	  de	  atividades	  práticas	  experimentais	  com	  que	  frequência?

(	  	  	  	  	  	  )	  uma	  vez	  por	  semana	  (	  	  	  	  	  	  )	  	  uma	  a	  duas	  vezes	  por	  mês	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  uma	  a	  duas	  vezes	  	  por	  semestre

	  (	  	  	  	  	  	  )	  Uma	  vez	  por	  ano	  	  (	  	  	  	  	  	  )	  	  Nunca	  

3. Você	  acha	  que	  as	  aulas	  experimentais	  ajudam	  a	  compreender	  a	  matéria	  de	  ciência? 	  (	  	  	  	  )	  Sim	  	  	  	  (	  	  	  	  )	  Não	  

4. Por	  quê?______________________________________________________________________
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Anexo	  2:	  Questionário	  2	  aplicado	  

INSTITUTO	  FEDERAL	  DE	  EDUCAÇÃO,	  CIÊNCIA	  E	  TECNOLOGIA	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	  
PRÓ-‐REITORIA	  DE	  EXTENSÃO	  

PROGRAMA	  DE	  APOIO	  INSTITUCIONAL	  À	  EXTENSÃO	  
PROJETO	  DE	  EXTENSÃO	  

DESENVOLVENDO	  AULAS	  LABORATORIAIS	  DE	  CIÊNCIA	  PARA	  ESTUDANTES	  DA	  REDE	  PÚBLICA	  MUNICIPAL	  DE	  
ENSINO	  DE	  NATAL/RN	  

Idade:	  __________	   Sexo:	  __________	  

Questionário	  2	  

1. Depois	   de	   ter	   passado	  pelos	   três	   laboratórios	   e	   ter	   participado	  de	  experimentos	   você	   gostaria	  de	   se	   tornar	  um
cientista?	  (	  	  	  	  )	  Sim	  	  	  (	  	  	  	  )	  Não

Por	  quê?	  _______________________________________________________________________________	  
2. Se	  você	  pudesse	  ter	  aulas	  experimentais	  com	  frequência	  você	  acha	  que	  aprenderia	  mais?	  	  (	  	  	  	  )	  Sim	  	  	  	  (	  	  	  )	  Não

Por	  quê	  _______________________________________________________________________________	  
3. Que	  atividade	  prática,	  dessas	  que	  você	  participou,	  lhe	  geraram	  maior	  interesse?	  Por	  quê?	  ____________________

4. Escreva	  três	  palavras	  que	  pudessem	  descrever	  o	  que	  você	  achou	  das	  atividades	  que	  passou	  hoje	  aqui	  no	  IFRN.

5. Você	  encontrou	  alguma	  dificuldade	  para	  realizar	  as	  atividades	  propostas?	  Se	  sim,	  qual?

Por	  quê	  ?_________________________________________________________________________	  
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CAMINHOS DA ESCOLA: A EDUCAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 
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E-mail: joao.paulo@ifrn.edu.br
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RESUMO

Este artigo apresenta aspectos principais do projeto 
de extensão intitulado "Caminhos da escola: a 
educação e a construção da cidadania", que atende, 
no IFRN - Campus Avançado Parelhas – estudantes da 
comunidade em geral que procuram novos caminhos 
para a sua formação não só escolar, mas 
principalmente voltados para a cidadania ativa e 
reflexão do cotidiano vivido. Compreendendo que a 
escola pública brasileira muitas vezes, por falta de 
estrutura e/ou tempo não disponibiliza espaços para 
a discussão e fortalecimento dos debates sobre a 

temática da cidadania e inserção dos estudantes no 
mundo da educação emancipadora, o presente 
projeto, utilizando-se, entre outros materiais, das 
leituras propostas pelo PROITEC, busca debater 
e tratar de temas para além dos conteúdos 
programáticos das disciplinas isoladas, procurando, 
por meio da transversalidade, enfocar diferentes 
olhares para a realidade social, levando os educandos 
a reflexão e produção textual de suas impressões 
observadas das diferentes temáticas debatidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, escola, educação, Proitec, texto. 

WAYS OF SCHOOL: EDUCATION AND CONSTRUCTION OF CITIZENSHIP 

ABSTRACT 

This article presents the main aspects of the 
extension project entitled "Ways of school: education 
and building citizenship", which meets in IFRN - 
Campus Advanced Parelhas - students of the wider 
community seeking new ways for their training not 
only school but mostly focused on active citizenship 
and reflection of everyday living. Comprising the 
Brazilian public school often because of lack of 
structure and / or time does not provide spaces for 
discussion and strengthening of debates on the issue 

of citizenship and integration of students into the 
world of emancipator education, this project, using, 
among other materials, the readings proposed by 
PROITEC, seeks to discuss and address issues beyond 
the syllabus of individual disciplines, looking through 
the cross-cutting, focus on different looks to the 
social reality, leading the students to reflection and 
textual production of its impressions observed the 
different topics covered. 

KEY-WORDS: Citizenship, school, education, Proitec, text. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Parelhas - RN, localizada no Seridó potiguar, distante 251 km da capital do 

estado, Natal, começou o ano de 2015 com um novo equipamento público em funcionamento: o 

campus avançado Parelhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN. Instituição centenária no estado que tem por função social a “transformação da 

realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais” (IFRN, 2012, p.26). 

Diante das expectativas que uma novidade desta traz para a região e procurando atender a 

tríade institucional do “ensino, pesquisa e extensão” de maneira indissociável, os membros da 

comunidade escolar do campus avançado Parelhas do IFRN tem procurado se inserir na realidade 

local, não só na oferta dos cursos integrados de mineração e informática, mas também a partir do 

diálogo permanente com a sociedade, por meio de parcerias, pesquisas e ofertas de cursos de 

extensão, que procuram contribuir com o desenvolvimento não só econômico da região, mas 

principalmente na formação humana e cidadã dos estudantes e reflexão da realidade circundante. 

Neste sentido, o curso de extensão intitulado "Caminhos da escola: a educação e a 

construção da cidadania", com fomento do IFRN, se tornou um dos meios de inserção do instituto 

na comunidade local, por meio de uma ação concreta de reflexão e debate sobre as temáticas que 

envolvem, em especial, as questões voltadas para a consciência crítica e atuação cidadã, tanto dos 

monitores dos cursos regulares da instituição, quanto dos educandos da comunidade externa 

local. 

A partir das leituras propostas inicialmente no PROITEC - Programa de Iniciação 
Tecnológica e Cidadania – do IFRN, e em seguida, aulas presenciais e atividades próprias 
desenvolvidas pelo campus, formatou-se o projeto de extensão ora apresentado, fazendo com 
que o leque de oportunidades para a comunidade em geral se expandisse para além dos 
conteúdos programáticos das disciplinas isoladas da jornada escolar convencional. O espaço do 
campus avançado Parelhas tornou-se um fecundo ponto de encontro, debate e produção textual 
que coloca em primeiro lugar o olhar para a realidade circundante dos educandos. 

Em virtude dos desafios do mundo contemporâneo, onde a inclusão e compreensão das 

questões sociais se colocam na ordem do dia, exigindo cada vez mais do estudante uma 

compreensão para além da informação técnica dos currículos escolares, o espaço para além da 

jornada regular de estudos se torna importante para reflexão e produção de conhecimento. 

Questionar, interpretar e contextualizar os fatos e as ações vividas no decorrer do tempo e do 

espaço se mostra cada dia mais importante para a formação de um ser reflexivo, questionador e 

acima de tudo apto ao diálogo e compreensão dos desafios múltiplos que a vida em sociedade 

exige dos cidadãos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O projeto de extensão inicialmente atua junto ao estudante para que o mesmo encontre o 

"caminho" da escola, ou seja, perceba a mesma como uma instituição social capaz de lhe auxiliar 

na interpretação do mundo e na construção de uma vida melhor. Neste sentido, procuramos 

atender a Função Social do IFRN, disposta em seu Projeto político-pedagógico: 

Ofertar educação profissional e tecnológica - de qualidade referenciada 
socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 
trabalho e tecnologia - comprometida com a formação humana integral, com o 
exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, 
visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da 
justiça sociais. (IFRN, 2012, p.26) 

A cidadania neste sentido é um dos princípios basilares do IFRN, que procura não só formar 

jovens para o mundo do trabalho, mas com uma visão ampliada seguindo como princípios a 

"justiça social, com igualdade, cidadania, ética, emancipação e sustentabilidade ambiental" (IFRN, 

2012, p.26), de forma a atuar também na realidade circundante, como é uma das finalidades do 

instituto, por meio de "projetos de extensão". 

Seguindo Paulo Freire, compreendemos a escola como o lugar da "pedagogia da 

autonomia" que forma seres capazes de refletir sobre sua condição de vida e assim despertar para 

transformação social, por meio do exercício pleno da cidadania, proporcionado pela reflexão e 

ação da educação escolar. 

Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção sistêmica de 

conhecimento, é trabalhar criticamente inteligibilidade das coisas e dos fatos e a 

sua comunicabilidade. É imprescindível portanto que a escola instigue 

constantemente a curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-

la”. É preciso mostrar ao educando que o uso ingênuo da curiosidade altera a sua 

capacidade de achar e obstaculiza a exatidão do achado. É preciso por outro lado e, 

sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua 

inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida 

pelo professor (FREIRE, 1996, p. 46). 

A sala de aula se transforma, nesta perceptiva emancipadora, em uma janela aberta para o 

mundo, onde os educandos, com suas diferentes formações e visões de mundo se posicionam 

sobre as mais diversas temáticas, tais como a diversidade, a sustentabilidade, ética, enfim, temas 

concretos para uma compreensão da cidadania ativa. A escola deve propiciar esta ampliação de 

visão de mundo para além de seus muros, como nos ensina Moretti: 

A escola, além de dedicar-se a ensinar os saberes científicos e habitar pessoas para 

a vida profissional, deve ter um objetivo maior: preparar para o exercício de seus 
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direitos. Contudo, apesar de ser um espaço privilegiado para tal fim, o exercício da 

cidadania não se prende só nas carteiras de sala de aula. (MORETTI, 1999, p.60) 

O IFRN procura cotidianamente estar em sintonia com a sociedade, transformando seus 

espaços em lugares vivos, dinâmicos e abertos à comunidade circundante. Fechar-se em seus 

muros é algo prejudicial a qualquer instituição, por isto, deve-se evitar cair nesta armadilha. Por 

isto, cotidianamente voltamos nosso olhar para nossos educandos e procuramos lhes instigar a 

não apenas captar ensinamentos científicos, mas acima de tudo, compreender seu lugar no 

mundo, exercendo sua cidadania. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, para a execução do projeto de extensão "Caminhos da escola: a educação e a 

construção da cidadania" tivemos etapas preliminares de preparação dos monitores que 

voluntariamente se inscreveram no projeto, oriundos dos cursos do campus avançado Parelhas1. 

Paralelamente foram realizadas visitas as escolas públicas locais, com foco nos educandos do 9º 

ano, em virtude dos mesmos estarem, em tese, previamente inscritos no PROITEC. 

É importante destacar que inicialmente visitamos 04 (quatro) escolas municipais e 

estaduais de Parelhas - RN. Outras escolas públicas foram visitadas, porém, por questões de 

horários de turmas coincidentes ao do projeto não foi possível viabilizar a participação de seus 

educandos. Foram oferecidas 30 vagas, porém, em virtude do número de mais de 50 inscritos, foi 

viabilizado a criação de duas turmas, A e B, para contemplar a todos, inclusive alunos de escolas 

particulares que passaram a procurar o curso e de cidades vizinhas, a exemplo de Santana do 

Seridó - RN. Desta forma, 70 alunos foram inscritos ao todo. 

O projeto continuou por meio de aulas expositivas dialogadas sobre diferentes temas de 

cidadania e o posterior debate. Após o debate os alunos foram instigados a conhecer e utilizar 

diferentes gêneros textuais, tais como artigo de opinião, carta, editorial e outros, que 

expressassem a visão dos educandos dos temas debatidos em sala. Nesta fase cada monitor 

passou a acompanhar individualmente os estudantes, corrigindo suas atividades e propondo 

mudanças na reescrita, dirimindo dúvidas e instigando-os a aperfeiçoar sua forma de expressão 

escrita. 

 Por fim, houve a realização de avaliações diagnósticas e entrevistas com os educandos que 

subsidiarão não só a escrita do relatório final do projeto, como também apontarão a visão e 

1
Romisly Domingos dos Santos  de Parelhas – RN; Idianara Maria de Medeiros Lima  e 

Savio Portiolli Dantas de Medeiros  de Jardim do Seridó – RN; e Inaelson Franklin Alves Ferreira  de Acari - RN  o que 

formou um belo mosaico de experiências diferentes. 
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satisfação da comunidade escolar com as discussões propostas, bem como o lugar social e 

econômico dos estudantes e familiares que compõe o entorno ao qual o campus avançado 

Parelhas está inserido.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de extensão teve início no campus avançado Parelhas em 31 de julho de 2015 e 

tem previsão de conclusão em 31 de dezembro de 2015. Portanto, os resultados e discussões ora 

apresentados são de caráter preliminar, expressando o momento atual de desenvolvimento do 

projeto. 

As temáticas discutidas até o momento voltou-se para compreensão de diversos assuntos 

que estão em pauta no noticiário local e nacional, tais como a ética na política, as manifestações 

de rua, transposição do Rio São Francisco, a redução da maioridade penal. Também temas gerais, 

como cidadania, diversidade, sustentabilidade, urbanização, seca, lixo doméstico e linchamentos 

foram abordados. Em geral, percebe-se que ao instigarmos os educandos com textos base, 

imagens, vídeos e músicas, os mesmos constroem e/ou ampliam sua visão de mundo. 

Com os temas propostos são requeridos em seguida a expressão oral, por meio do debate, 

e em seguida, produção textual, por meio dos gêneros também previamente abordados. Assim, 

por exemplo, para culminar a discussão sobre sustentabilidade foi requerido um Artigo de Opinião 

dos educandos, que após leitura por parte dos monitores, passou-se a encontro individual onde a 

produção textual foi analisada e sugerida alterações necessárias. Neste sentido, se aprofunda o 

debate sobre a temática cidadã e se aperfeiçoa a escrita do educando. 

Complementando as atividades propostas, discussões que a escola regular não dispõe de 

tempo passaram a fazer parte do projeto, tais como a resolução de simulados propostos com a 

temática de cidadania e leitura coletiva e explicação de recursos básicos para vivermos em 

sociedade, tais como a importância de se ler os editais que regem os concursos públicos, ou 

mesmo a leitura de artigos de leis, como da Constituição Federal, por exemplo. Assim, o educando 

se apodera de ferramentas sociais que lhe permitirão uma inserção social mais consciente e em 

sintonia com as demandas contemporâneas. 

A seguir, passamos a apresentação de resultados preliminares socioeconômicos e de 

satisfação com o curso de extensão aferido perante 39 alunos que responderam o questionário 

em 21 de setembro de 2015. Destes 39 estudantes, 24 são mulheres, ou seja, 62%, e, 15 são 

homens, que equivale a 38%.  Do total de entrevistados, as idades são distribuídas em 53,8% dos 

educandos com 14 anos; 35,9% com 15 anos; 7,7% com 16 anos e 2,6% com 17 anos. A seguir, 

apresentamos a faixa etária dos educandos, divididos por sexo:  
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Gráfico 1: Porcentagem de educandos por sexo segundo a faixa etária 

Percebe-se que a maioria dos educandos está na faixa etária correta para o 9º ano 

do Ensino Fundamental, que é de 14 anos, todavia, este percentual cai quando 

observamos no Gráfico 1 a distribuição entre meninos e meninas. Enquanto 62% das meninas 

apresentam a idade correta, este número cai para 40% entre os meninos. Este pode ser um 

indicativo de necessidade de olhar diferenciado para o público masculino e suas dificuldades em 

acompanhar os estudos na faixa etária ideal. 

Observemos a seguir o Gráfico 2 e procuremos compreender um pouco do espaço 

que circula o IFRN no tocante a origem dos educandos que tem procurado o curso de extensão:  

Gráfico 2: Porcentagem de educandos por bairros da cidade de Parelhas no curso de extensão 
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  Pode-se deduzir que a maioria dos educandos são da área central do município de 

Parelhas, todavia, o curso consegue adentrar bairros no extremo norte da cidade, como o bairro 

de São Sebastião, que está na zona geográfica oposta da localização do IFRN e mesmo assim 

apresenta 8% dos educandos do curso de extensão. 

Com relação à autoafirmação de cor dos educandos, o resultado geral apresenta a seguinte 

distribuição: pardos (38,5%), brancos (33,3%), negros (12,8%), pretos (2,6%), morenos (7,6%), 

amarelos (2,6%) e 2,6% dos alunos não declarou sua cor e/ou etnia. É importante mencionar que 

este critério foi de autoafirmação, sem que fosse mencionada nenhuma cor para o educando 

entrevistado. O mesmo ficou a vontade para definir a cor que o mesmo se autoafirma. 

Observemos o Gráfico 3, que apresenta esta distribuição por sexo: 

Gráfico 3: Porcentagem por sexo de educandos em relação a cor/etnia no curso de extensão 

  Percebe-se que a maioria dos alunos se autodeclaram pardos e brancos, todavia é 

importante observar o número de 20% de meninos que se autoafirmam como negros, enquanto 

que 6,70% se afirmam morenos. Entre as meninas, o número de autoafirmação negra cai, com as 

mesmas se dividindo em negro (8,30%), preto (4,20%) e moreno (8,30). 

 Com relação ao mundo do trabalho, dos 39 alunos entrevistados, 89,7% não trabalham e 

10,3% trabalham. Deste percentual de educandos trabalhadores, este número chega a 20% nos 

meninos e a 4,2% das meninas. Podemos perceber o trabalho já fazendo parte da realidade mais 

próxima dos meninos. Mesmo assim ainda temos um percentual de 89,7% de estudantes que 

podem se dedicar aos estudos de maneira integral. 
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Tratando-se da renda familiar, foi constatado que, dos 39 educandos, 66,7% da turma 

sobrevive com até um salário mínimo na família; 28,2% sobrevivem com 2 a 3 salários mínimos e 

5,1% não declarou sua renda. Portanto, detecta-se que quase todos os alunos são de baixa renda.  

Gráfico 4: Porcentagem por sexo de educandos segundo a renda familiar 

Mais uma vez é perceptível, segundo o Gráfico 4, uma condição social de maior 

“dificuldade” de estudo entre os meninos da turma. Os mesmos têm índices mais baixos com 

relação a faixa etária de estudos, tem maior número de trabalhadores e completa esta análise 

com esta visão que tem renda mensal inferior, o que nos leva mais uma vez a reflexão acerca de 

possíveis observações específicas em relação às suas demandas. 

Com relação à expectativa em relação ao curso, as meninas consideraram que atendeu 

100% das expectativas, já para os meninos 93,3% atenderam e 6,7% não informaram sobre o 

assunto. De maneira geral, percebe-se que o curso de extensão atendeu as expectativas de 97,4% 

dos educandos entrevistados, isso indica que estamos no caminho certo. Corroborando com esta 

imagem, no geral os alunos, avaliaram o professor ministrante como 87,2% ótimo e 12,8% bom, 

não havendo referencias negativas.  

Os monitores do projeto foram avaliados por 64% como ótimos; 33,3% como bons e 2,7% 

os classificaram como regulares. Entre as menções é importante destacar o papel da monitoria, 

onde um educando afirma: “eles nos ajudam muito e aconselham bem”. O reconhecimento 

também vem na afirmação: “eles têm ajudado bastante”. 

Com relação às atividades propostas, os educandos no geral avaliaram como: 71,7% 

ótimas; 20,5% boas; 2,6% regulares; 2,6% ruins e 2,6% dos alunos não informaram suas opiniões. 

Observemos por sexo como se distribui esta opinião: 
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Gráfico 5: Porcentagem de educandos por sexo e avaliação das atividades propostas no curso de extensão 

Por fim, apresentamos o resultado que consideramos mais significativo: o questionamento 

se houve alguma mudança na prática cidadã dos educandos após a participação no curso de 

extensão.  A maioria dos educandos respondeu positivamente. Os dados gerais são: 69,2% 

disseram que realmente mudaram alguns de seus hábitos em favor da cidadania; 23,1% 

comentaram que não mudaram nada em seus hábitos e 7,7% deles não responderam a questão. 

Gráfico 6: Porcentagem de educandos por sexo e mudanças na prática cidadã após as atividades propostas no curso 

De maneira geral, foram apresentados comentários elogiosos que expressaram mudanças 

em relação ao entendimento da prática cidadã. Eis algumas das afirmações dos educandos: 

“passei a ver melhor os problemas”; “agora vejo melhor os problemas do mundo”; “passei a 

analisar os problemas diários”; “mudei o modo de pensar e de agir”; “passei a observar as coisas 

com um olhar mais crítico”; “diminuí o desperdício de água” e “aprendi a olhar as pessoas com 

mais respeito”. Desta forma, compreendemos como bastante significativo os resultados 

alcançados preliminarmente pelo curso de extensão.  
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5 CONCLUSÃO 

A escola brasileira precisa dispor de mais espaços abertos para que estudantes e a 

comunidade em geral possam expressar suas visões de mundo, sem que necessariamente estejam 

tais atividades atreladas a um componente curricular específico e obrigatório, com atribuição de 

notas ou conceitos.  

Neste sentido, cursos de extensão, a exemplo deste, são importantes janelas que se abrem 

para que haja interação, debates e produção de textos que expressão a visão dos educandos sobre 

temáticas discutidas em um momento tão importante de modelagem do caráter e personalidade 

dos estudantes.    

Auxiliar neste momento de formação de uma consciência crítica e cidadã se coloca como 

uma importante tarefa da escola que, muitas vezes "sufocada" por inúmeras questões de ordem 

material e simbólica não consegue dispor de tempo e espaço para o educando ser sujeito ativo no 

processo de construção de sua cidadania. Desta forma, o presente projeto se inseriu e teve sua 

razão de ser neste momento, ampliando os espaços e horizontes de diálogo do educando com o 

mundo a sua volta. 
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RESUMO 

A  promoção de hábitos alimentares saudáveis na 
infância e na adolescência é essencial para 
assegurar a qualidade de vida e longevidade das 
pessoas. Um ambiente que contribui de forma 
indispensável para promover uma boa nutrição é a 
escola. Dentro dessa perspectiva o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar atua visando 
promover alimentação saudável, além de educação 
alimentar e nutricional no processo ensino 
aprendizagem. É de suma importância o 

desenvolvimento de projetos de fortaleçam as 
bases do PNAE e possibilitem uma atuação prática 
em atividades educativas. Diante disso projeto tem 
como objetivo promover a educação nutricional nas 
escolas públicas de educação infantil de Apodi 
através da implantação de hortas orgânicas visando 
atender a demanda do PNAE, assim como palestras 
de promoção e conscientização sobre alimentação 
saudável e cursos capacitação na implantação e 
manejo das hortas. 

PALAVRAS-CHAVE: Hortas, escolas públicas, hábitos alimentares, saúde. 

PROMOTION OF FOOD AND HEALTHY LIVING HABITS IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SCHOOL FOOD PROGRAM (PNAE) 

IN APODI AND REGION PUBLIC SCHOOLS

ABSTRACT 

The promotion of healthy eating habits in childhood 
and adolescence is essential to ensure quality of life 
and longevity of people . An environment that 
contributes in essential way to promote good nutrition 
is the school . Within this framework the National 
School Meal Program serves to promote healthy 
eating, and food and nutrition education in the 
learning process. t is extremely important 
development projects strengthen the PNAE bases and 

enable a practical application in educational activities. 
Given this project aims to promote nutrition education 
in the public schools of early childhood education 
Apodi by implementing organic gardens to meet the 
demand of the PNAE , as well as promotion of lectures 
and awareness of healthy eating and training courses 
in the implementation and management of vegetable 
gardens. 

KEY-WORDS: Vegetable Gardens , public schools, eating habits , health.
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo o padrão alimentar da população tem sofrido mudanças significativas. 

Os motivos atribuídos são uma série de fatores como o modo de vida das populações modernas, 

com o crescente consumo de produtos industrializados e a menor prática de exercícios físicos. Esses 

hábitos têm promovido o aparecimento de uma série de doenças como a obesidade, a hipertensão, 

e a diabetes, que são atualmente problemas de saúde pública. É necessária uma atuação social 

ampla para a promoção de uma vida mais saudável, e um ambiente que pode atuar com esse 

objetivo de forma significativa na formação do indivíduo é a escola.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) implantado nas escolas públicas 

brasileiras tem promovido a segurança alimentar e contribuído diariamente para o aprendizado de 

muitos alunos em condições de vulnerabilidade social (FNDE, 2015). Fato este que faz do PNAE um 

instrumento de potencial para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, assim como 

reeducação alimentar, com padrões nutricionais mais equilibrados, através da merenda escolar. É 

essencial a educação do integral do indivíduo no ambiente da escola. O fornecimento de uma 

merenda escolar dentro dos padrões nutricionais adequados tem um papel essencial no 

condicionamento cotidiano para a melhoria dos hábitos alimentares dos estudantes, além de 

despertar uma visão de mundo mais crítica e reflexiva.  

É de muita importância o desenvolvimento de projetos de fortaleçam as bases do PNAE e 

possibilitem a prática de atividades de natureza educativas. De acordo com Garcia et al. (2012), os 

projetos de hortas escolares possibilitam imensas contribuições para o processo ensino 

aprendizagem dos alunos, possibilitando a interação e aplicação dos conhecimentos trabalhados 

em sala de aula, além de fortalecer o PNAE através do fornecimento de frutas e verduras, assim o 

contato dos estudantes com fontes alimentares saudáveis.   

Diante disso tem sido desenvolvido um projeto com de objetivo de promover práticas de 

educação alimentar em escolas públicas de educação infantil da cidade de Apodi através da 

implantação de hortas orgânicas para inclusão de hortaliças na merenda escolar, incentivando o 

desenvolvimento de hábitos de vida mais saudáveis na população local.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nos últimos 

anos o sobrepeso e a obesidade têm aumentado de forma alarmante no Brasil (CAISAN, 2014). E 

segundo Sichieri et al. (2000), a prevenção da obesidade e das doenças desencadeadas por ela 

ocupa lugar de destaque, pois as medidas terapêuticas aplicadas apresentam efeitos poucos 

pronunciados em relação à prevenção precoce do problema mediante saúde nutricional e qualidade 

de vida adequadas. 
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Em função disso foi lançado em 2014, o documento intitulado “Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade: Recomendações para Estados e Municípios”, que reúne ações 

que contribuirão para reduzir a obesidade no país, atuando juntamente com o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar: oferta de alimentação saudável nas escolas e Educação Alimentar e 

Nutricional (FNDE, 2015). A Estratégia é pautada em eixos de ações que consistem principalmente 

na disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis, ações de educação, comunicação e 

informação, promoção de modos de vida saudáveis em ambientes específicos, entre outras 

(CAISAN, 2014). É importante que toda a sociedade atue de forma conjunta para atingir esses 

objetivos. 

Garcia et al. (2012) trabalhando com a implantação de hortas escolares como ferramenta 

didática pode verificar verificou que o cultivo de hortas na escola propiciou aos estudantes a 

promoção de hábitos de alimentação saudáveis além de uma maior integração dos alunos à escola, 

e o desenvolvimento no processo ensino aprendizagem de diversas disciplinas. 

Avaliando a implantação da alimentação orgânica e de ações educativas na escola para 

melhoria da alimentação, Cunha at al. (2010) verificaram muitos efeitos positivos sobre os hábitos 

alimentares dos alunos, possibilitando um maior contato com o processo de produção dos 

alimentos orgânicos.  

3 METODOLOGIA 

O projeto está sendo executado em duas etapas: uma interna para o público do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus Apodi, e uma externa 

com os alunos da educação infantil de quatro escola da cidade de Apodi. 

Na etapa interna o projeto está sendo implementado visando incorporar ao cardápio do 

PNAE saladas confeccionadas com hortaliças produzidas em uma horta orgânica montada e mantida 

para o projeto pelos alunos bolsistas do Curso Técnico em Agricultura. 

Inicialmente foi aplicado um questionário com 233 estudantes de diversos cursos do 

campus, onde foram pesquisados os hábitos alimentares dos mesmos como o consumo regular de 

porções de frutas e verduras. Além dos hábitos alimentares o questionário abordou a opinião sobre 

a introdução de frutas e verduras na merenda escolar do Campus. Com o auxílio de profissionais da 

área de nutrição está sendo montado um cardápio com diferentes opções de saladas que possam 

ser incorporadas ao atual cardápio do PNAE no Campus. 

Baseado nos resultados do questionário está em execução a programação do plantio e do 

fornecimento das hortaliças para composição das saladas que serão servidas duas vezes por semana 

durante período de quatro meses. O projeto está com essa etapa em fase de implantação, onde a 

horta está sendo montada. 
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Uma vez a cada mês na hora do lanche será desenvolvido um momento didático sobre 

hábitos de vida saudável, onde serão desenvolvidas atividades físicas de curta duração juntamente 

com o grupo do núcleo de educação física da escola, e panfletagens informativas com dicas sobre 

os aspectos de alimentação e atividades físicas na qualidade de vida. 

A segunda etapa será a etapa externa, onde serão trabalhados os aspectos de qualidade de 

vida com o público da educação infantil. Serão realizadas visitas a quatro escolas municipais da 

cidade de Apodi, com maior número de estudantes em condição de vulnerabilidade social, onde 

explanaremos o projeto, seus objetivos e sua metodologia. Havendo a disponibilidade por parte da 

escola em receber o projeto, os bolsistas já treinados efetuarão a montagem da estrutura da horta 

na escola, que será previamente preparada para as palestras e treinamentos a serem ministrados 

posteriormente, assim como treinamento de funcionários que se responsabilizarão pela horta. 

Os materiais para a horta como sementes e fertilizantes orgânicos serão alocados pelo 

projeto caso não estejam disponíveis na escola. Serão realizados acompanhamentos quinzenais do 

andamento das hortas nas escolas municipais. Quando hortaliças atingirem seus principais estágios 

principais de desenvolvimento, serão iniciadas as palestras educativas sobre alimentação e nutrição 

saudáveis e cultivo de hortaliças orgânicas. Primeiramente, serão apresentadas duas peças teatrais 

de curta duração, montadas juntamente com os bolsistas do projeto, como forma didática de 

abordagem da temática. Posteriormente os alunos, juntamente com os professores, receberão um 

treinamento dado pelos bolsistas sobre os métodos de cultivo de hortas orgânicas além de 

instruções de como o cotidiano da horta orgânica pode ser temática de conteúdos multidisciplinares 

abordados em sala de aula, e montarão uma horta na prática. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O questionário sobre os hábitos alimentares do projeto mostrou que 77% dos alunos do 

Campus Apodi que submeteram a pesquisa estão na faixa etária 14 a 19 anos (figura 1)  

Figura 1: Faixa etária dos estudantes do IFRN Campus Apodi participantes da pesquisa de hábitos 
alimentares. Apodi-RN, 2015.  
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A fase da adolescência é primordial no desenvolvimento dos hábitos alimentares praticados 

na vida adulta. É uma fase fundamental na aplicação das políticas que visam reduzir os efeitos dos 

hábitos alimentares ruins (CAISAN, 2014).  

 Com relação aos hábitos de consumo de alimentos saldáveis foi possível verificar que 54% 

dos participantes da pesquisa consomem porções de frutas ocasionalmente, enquanto 36% 

consomem de forma frequente e 7% nunca consomem frutas (figura 2).  

Figura 2: Frequência do consumo de porções de frutas por estudantes do IFRN Campus Apodi participantes 
da pesquisa de hábitos alimentares. Apodi-RN, 2015.  

Em relação ao consumo de verduras verificamos que 20% dos entrevistados nunca 

consomem verduras em suas refeições, enquanto que 53% consome ocasionalmente e 27% 

consome com frequência, conforme a figura 3.   

Figura 3: Frequência do consumo de porções de verduras por estudantes do IFRN Campus Apodi 
participantes da pesquisa de hábitos alimentares. Apodi-RN, 2015.  
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Os dados mostram que mesmo consumindo ocasionalmente porções de frutas e verduras, 

mais estudantes precisam fazer disso um hábito, passando a ter uma alimentação mais saudável, 

rica em vitaminas e sais minerais (Sichieri et al. 2000). 

Com implantação do projeto espera-se causar mudanças significativas no hábito de 

alimentação dos estudantes do IFRN Campus Apodi e das escolas públicas de educação infantil 

trabalhadas em Apodi, onde o trabalho de educação alimentar e nutricional complementar ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), promoverá uma postura mais voltada para 

alimentação saudável com maiores componentes alimentares de hortaliças, além da prática de 

atividade físicas regulares e qualidade de vida.  

Em relação aos bolsistas envolvidos no projeto é esperado que os mesmo desenvolvam uma 

maior consciência sobre o papel da extensão como agente de modificação social, que se 

desenvolvam integralmente com as experiência advindas das atividades desenvolvidas durante a 

realização do projeto, se contextualizando mais na área do curso a que pertencem. E compreendam 

e promovam hábitos de vida saudáveis para si e para os demais a sua volta. A disseminação dos 

resultados ocorrerá mediante a publicação dos resultados no III Simpósio de extensão do IFRN, na 

revista de extensão, e em eventos locais como EXPOTEC do Campus e as Feiras Regionais de 

Educação e Ciências da DIRED-RN. O projeto como um todo enfocando sua metodologia será 

divulgado em mídias sociais como no Youtube e Facebook, na forma de um documentário de curta 

duração produzido em conjunto com os bolsistas, com a finalidade de ser reproduzido por outras 

escolas que disponham de interesse na metodologia.  

5 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente projeto tem contribuído para a promoção da educação 

alimentar nutricional através do convívio cotidiano na prática com a realidade dos hábitos 

alimentares saudáveis, possibilitando aos estudantes aprenderem de forma significativa sobre a 

educação alimentar nutricional.   
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RESUMO 

A situação de vulnerabilidade social, além de se 
vincular às condições socioeconômicas, se articula 
com os índices de violência. Para tentar sanar essas 
questões sociais, se faz necessário a criação de 
Políticas Públicas para dar assistência aos sujeitos 
que se encontram nessa situação. Contudo, 
embora a determinação Legal expresse intenções 
em prol da solução desses problemas, não existe 
garantia de que a demanda objeto da ação seja 
atendida. Então, o IFRN ciente de sua função social 
oportuniza a criação desse Projeto de Extensão 

que, em suas ações, atende a adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. O presente 
artigo relata as ações desse Projeto que tem como 
foco a saúde da mulher, a educação e a nutrição. 
Essas ações são realizadas por uma equipe de 
técnicos e professores, em suas diversas áreas, 
para adolescentes meninas, entre 11 e 16 anos, 
pertencentes a famílias de baixa renda, filhas, 
sobrinhas ou netas de mulheres e/ou homens da 
Associação “Negros do Rosário” e/ou “Homens 
Pretos de Caicó”. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Saúde, Adolescentes. 

ABSTRACT 

HEALTH, CULTURE AND EDUCATION: FOSTERING FAIRNESS FOR 
TEENAGERS ON SOCIAL VULNERABILITY SITUATION 

The situation of social vulnerability, besides being 
linked to the socio economic conditions, is linked to 
the levels of violence. To try to resolve these social 
matters, the creation of Public Politics is necessary to 
assist individuals who are in this situation. The 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte, aware of its 
social function, provides an opportunity to create this 
extension project that in their actions, attends 

teenagers in socially vulnerable situations. The 
present article reports the actions focused on 
women's health, education and nutrition conducted 
by a team of technicians and teachers in the various 
areas, for teen girls, between 11 and 16 years, from 
low-income families, daughters, nieces or 
granddaughters of women and / or men of the 
Association "Negros do Rosário" and / or "Homens 
Pretos de Caicó."

KEY-WORDS: Education, Health, Teenagers 
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1 INTRODUÇÃO 

A discrepante desigualdade econômica ocasionada pela má distribuição de renda e 
vulnerabilidade social acaba por comprometer o futuro de crianças e adolescentes brasileiras, 
sendo necessária a criação de Leis e Estatutos que garantam o direito das mesmas. O direito à 
igualdade social depende, em potencial, da inclusão de suas famílias em Políticas Públicas. O 
direito da família à proteção do Estado é reconhecido pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança, Constituição Brasileira de 1988 (art. 226), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Contudo, embora a determinação legal expressa 
na instituição de uma política pública demonstre intenções em prol da solução de um problema, 
não existe garantia de que o anunciado se transforme em ação e nem tampouco que a demanda 
objeto da ação seja atendida. Assim, as classes populares são alijadas de direitos, comprometendo 
o futuro dos seus filhos. Ciente dessa demanda potencial, o Projeto de Extensão “Palavras, Cores e
Valores: (re) significando vidas invisíveis”, viabiliza no IFRN - Campus Caicó, ações educacionais, de
saúde e de alimentação a 23 (vinte e três) adolescentes, do sexo feminino, entre 11 e 16 anos, em
situação de desigualdade econômica, na busca de dar-lhes melhor qualidade de vida. Essas ações
direcionam-se para o atendimento a crianças e jovens parentes dos membros da Associação
Negros do Rosário e ou Homens Pretos de Caicó, considerando a aproximação do Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABI1 no intuito de promover ações inclusivas,
oportunizando a vivência no IFRN - Campus Caicó. Se espera que as ações repercutam
positivamente na vida dessas adolescentes para que possam, no futuro próximo, retornar ao
Instituto enquanto estudantes dos cursos técnicos.

2   REVISÃO DE LITERATURA 
Conforme Becker (2003), o significado da palavra adolescência vem do latim ad: para + 

olescere: crescer; ou seja, crescer para. Prosseguindo em sua linha de raciocínio, afirma que o 
adolescente é um indivíduo em constante crescimento só estando conceituado como adulto 
quando adaptado adequadamente ao sistema, isto é, à estrutura social vigente. A concepção de 
que a adolescência é um fenômeno universal é bastante hipotética. Há sociedades em que a 
transição do ser criança para a fase adulta se faz em escala. Existem outras sociedades que exigem 
da criança intensa força psíquica e física para que possa ter os mesmos direitos e deveres dos 
adultos. São os rituais de passagem.  

Segundo Preuschoff (2003), a ciência ainda não obteve resultados concretos quando o 
assunto são os fatores que desencadeiam o início da puberdade, e, consequentemente as 
transformações corporais. Essas alterações físicas e corporais são até certo ponto universais, 
descartando algumas e importantes diferenças. Porém, o que ocorre no nível psicológico da 

1O NEABI é um grupo de trabalho, legalmente instituído no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte-IFRN, por meio da Deliberação nº. 17, de 25 de novembro de 2011, aprovada e emitida pelo Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - CONSEPEX – IFRN.
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relação do ser com o ambiente são modelos de conduta totalmente alteráveis, focalizando as 
diferentes culturas, os diferentes grupos sociais numa mesma cultura e diferentes indivíduos 
inseridos num mesmo grupo.  

Consoante Becker (2003), o adolescente tem a necessidade de inserção em algum grupo. 
Nesse momento, o grupo o impulsionará a buscar sua adequada identidade dentro da conjuntura 
social. A conduta, o pensamento e os costumes dentro do grupo são de certa forma semelhantes. 
No momento em que a autoimagem se transforma inflexivelmente o jovem busca auxílio em 
grupo de amigos, uniformizando seus pensamentos e ações. Segundo a psicanálise, o grupo 
funciona como um suplente dos pais, lidando com aflições similares, servindo um companheiro de 
padrão para o outro. Conforme Becker, (2003, p.96) “O adolescente não é o futuro da pátria, nem 
a esperança do amanhã. Seu lugar é aqui, seu tempo é o presente, e sua vida lhe pertence para 
vivê-la da maneira que escolher”. 

2.1. O Adolescente na escola: vivência e crescimento 

Segundo Becker (2003), a realidade de um adolescente inserido em uma educação 
tradicional não lhe proporciona a transmissão de conteúdos práticos em seu cotidiano. De acordo 
com Becker (2003, p.26): 

a capacidade de engendrar possibilidades, formular hipóteses e pensar a respeito 
de símbolos sem base na realidade permite ao adolescente passar a especular, 
abstrair, analisar, criticar. Essa transformação na inteligência afeta todos os 
aspectos da sua vida, pois ele utiliza as novas capacidades para pensar a respeito 
de si mesmo e do mundo que o cerca.  

Podemos inferir que, conforme citado anteriormente, é imprescindível ampliar atividades 
que instiguem o desenvolvimento do educando crítico, seletivo e exigente, levando-se o cotidiano 
para a sala de aula, explorando-se a experiência dos estudantes e sua realidade.  

Piaget (2002), afirma que a criança consegue pensar concretamente acerca do enigma à 
proporção que a realidade o indica, mas não consegue ligar suas conclusões a teorias universais 
das quais se lançaria a princípio. Já o adolescente consegue obter soluções fora da realidade de 
seu cotidiano, tendo desenvoltura em preparar teorias abstratas. Após os 11 ou 12 anos é possível 
a construção do pensamento formal, pois as operações lógicas começam a ser levadas do plano de 
manipulação concreta para o das ideias anunciadas em qualquer tipo de linguagem (palavras, 
símbolos matemáticos), porém sem a base da percepção, da experiência e da crença. Assim, o 
pensamento formal tem competência de concluir as soluções de puras suposições, sendo suas 
soluções aceitáveis, mesmo que autônomas de sua realidade. Por isso que este tipo de 
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pensamento necessita de um trabalho mental mais amplo que o pensamento concreto. Conforme 
Piaget (2002, p. 60): 

as operações formais fornecem ao pensamento um novo poder, que consiste em 
destacá-lo e libertá-lo do real, permitindo-lhe, assim, construir a seu modo as 
reflexões e teorias. A inteligência formal marca, então, a libertação do 
pensamento e não é de admirar que este use e abuse, no começo, do poder 
imprevisto que lhe é conferido. Esta é uma das novidades essenciais que opõe a 
adolescência à infância: a livre atividade da reflexão espontânea.  

Piaget (2002) afirma que a inserção do adolescente na sociedade se faz, na maioria das 
vezes, desde o começo com a relação dos jovens entre si, tendo como intuito o jogo em grupo ou, 
de vez em quando do trabalho concreto em comum. Os grupos de adolescentes são 
especialmente grupos de discussões, pois conforme Piaget (2002, p. 64): “a dois, ou em pequenos 
cenáculos, o mundo é reconstruído em comum, sobretudo através de discussões sem fim, que 
combatem o mundo real”. No próximo tópico aborda-se a importância da socialização para o 
exercício da cidadania. 

2.2.Palavras, cores e Valores: construindo redes sociais 

O contexto das relações e as funções que as redes de pertencimento exercem na vida de 
crianças e adolescentes oportunizam conhecê-las, assim como os contextos de risco e proteção a 
que estão expostas. Existe uma correlação direta entre a qualidade de vida da criança e do 
adolescente e a qualidade de sua rede social. Mas o que são redes sociais? As redes sociais são o 
conjunto de pessoas com quem o sujeito estabelece relações representativas ou diferenciadas na 
sociedade (SLUZKI, 1997). A rede social primária abrange o contexto de relações sociofamiliares 
que envolve as relações interpessoais na família, na escola, e entre amigos (SLUZKI, 1997). Assim, 
se uma criança e/ou adolescente tem acesso a uma rede social efetiva e confiável, esta gera saúde 
para os mesmos. Da mesma forma, quando as relações nessa rede não são salutares, pode se 
tornar fator de risco à sua saúde. Pode-se citar como exemplo, quando um adolescente se envolve 
com drogas ocorre a ruptura no desenvolvimento do ciclo de vida de sua família. Tornar-se usuário 
de drogas, além do risco à saúde faz o adolescente impotente em retornar às relações salutares 
que mantinha anteriormente. Neste contexto, compreende-se que o envolvimento com drogas 
regula o sistema de relações (PENSO, 2003). Assim, a construção das relações na família e na 
escola é condição essencial para o desenvolvimento sadio do adolescente.  

A família é o núcleo primário de proteção, afeto e socialização para a criança e o 
adolescente. O relacionamento entre pais e filhos, o amor e o diálogo são fatores essenciais para o 
funcionamento harmônico dessa relação. A família é a responsável pela transmissão dos valores. A 
esse respeito Milani (1991, p. 390),afirma que “a convivência familiar, nesta era nuclear, reduziu-
se consideravelmente e, mesmo no tempo livre, a família encontra-se passiva e silenciosamente 
assistindo televisão, ‘reunida e não unida’”, não havendo tempo para o diálogo.  
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A escola também é uma instituição que exerce influência no desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, pois permite a construção da autonomia e um sentimento de pertença a esse 
grupo social. Assim, crianças e adolescentes ao se apropriarem dos valores transmitidos na escola, 
crescem enquanto cidadãos. Nesse aspecto, as ações do Projeto Palavras, Cores e Valores 
objetivam a internalização de valores através da aprendizagem sobre a saúde da mulher, a 
educação e hábitos nutricionais, oportunizando às que participam a inclusão social, fortalecendo 
os vínculos sociais e evitando possíveis situações de preconceito e discriminação.  

As relações sociais construídas contribuem para dar sentido à vida, favorecendo a 
construção da identidade e a convergência de interesses que articulados, constituem espaços de 
proteção social (SUDBRACK, 1996).  

Possibilitar a ampliação do universo de proteção à saúde e à educação de forma lúdica, 
estimula o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propicia a formação 
cidadã. 

3   METODOLOGIA 

Inicialmente desenvolveu-se um plano de ação para selecionar as adolescentes de 11 a 16 
anos. O período de seleção foi compreendido entre os meses de maio e junho de 2015. Os 
critérios de seleção destas baseou-se no pertencimento a famílias de baixa renda, serem filhas, 
sobrinhas ou netas de mulheres e/ou homens pertencentes à associação “Negros do Rosário” ou 
“Homens Pretos de Caicó” e estudarem em escolas públicas. Após a seleção, foram realizadas 
visitas às escolas Estadual Zuza Januário, Estadual Dom José Adelino Dantas, Municipal Maria 
Olívia Pereira, Municipal Walfredo Gurgel e Municipal Presidente Kennedy, as quais as 
adolescentes estudam. Na ocasião das visitas foram entregue convites para os pais/responsáveis 
comparecerem a uma reunião a ser realizada no Campus Caicó - IFRN. Na reunião realizou-se a 
apresentação do Projeto de Extensão, com a homologação da inscrição das adolescentes. Foi 
esclarecido aos pais que a cada quinze dias, por meio de transporte institucional, estas virão ao 
IFRN Campus Caicó para participarem das ações educacionais e de prevenção à saúde que serão 
direcionadas às mesmas. Estão previstas para acontecer onze ações até o mês de dezembro. Como 
o Projeto encontra-se em andamento, foram realizadas as cinco primeiras ações. São elas: palestra
sobre cuidados com a saúde, oficina de dança, oficina de teatro, oficina de matemática, palestra 
sobre higiene bucal, oficina de sabão ecológico, palestra sobre sexualidade, palestra sobre 
alimentação saudável, oficina de atividade física, acompanhamento pedagógico e oficina sobre 
mensuração das metas atingidas. 

As ações no Projeto proporcionam a constituição de espaço de convivência e formação 
para a cidadania, desenvolvendo o protagonismo e a autonomia das crianças e/ou adolescentes a 
partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As experiências foram 
pautadas em palestras e oficinas lúdicas, envolvendo as temáticas da saúde da mulher, educação, 
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nutrição, esporte, qualidade de vida e cultura abordadas como formas de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteção social.  

A ideia foi complementar as ações da família na proteção e no desenvolvimento das 
crianças e/ou adolescentes, ajudando a fortalecer os vínculos sociais, assegurando a estas, um 
espaço de referência e pertencimento para o convívio grupal e social e para o desenvolvimento de 
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.  

As ações e atores vinculados ao Projeto de Extensão Palavras, Cores e Valores representam 
para a criança e/ou adolescente a inclusão em uma rede social secundária, na medida em que 
estas recebem atenção especializada, orientação e informação. Esta rede de voluntariado foi 
formada por servidores do IFRN – Campus Caicó, professores e técnicos, engajados às ações do 
Projeto com a função de atuação coletiva.  Fundamentando-se em Sanicola (2008), apresentamos 
abaixo o Mapa da Rede secundária, proposto no Projeto:  

3.1 Mapa de Rede Secundária: o voluntariado 

O Mapa apresentado abaixo relaciona os membros que compõem o Projeto com as 
respectivas atividades que são delegadas a estes. Dentre as atividades, destacam-se a do 
Acompanhamento Pedagógico, que se refere à realização de visitas bimestrais às escolas em que 
as crianças e/ou adolescentes estudam, objetivando avaliar o rendimento acadêmico e também à 
elaboração de Oficina de Matemática; o Odontológico com atendimento à prevenção dos 
problemas em saúde bucal; o Cultural que envolveu Oficinas de Teatro e Dança; o de Saúde da 
Mulher, que abordou palestra sobre sexualidade e prevenção ao câncer do colo do útero.  

 

 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o presente momento, foram realizadas cinco ações em encontros quinzenais no IFRN 
Campus Caicó. 

4.1 Palestra sobre cuidados com a saúde: 

Voluntariado 

do 

IFRN 

Técnicos 

Docentes 

PEDAGÓGICO 

ODONTOLÓGICO 

SAÚDE DA MULHER 

NUTRICIONAL 

ESPORTIVO 

CULTURAL 
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O primeiro encontro foi iniciado com uma dinâmica da auto-imagem objetivando que as 
adolescentes se desenhassem numa folha de papel A-4. Em seguida foi realizada discussão sobre 
imagem, beleza e saúde. Depois, foram trabalhados temas relacionados ao funcionamento do 
corpo feminino como puberdade, ciclo menstrual, gravidez e câncer de colo do útero visando a 
prevenção contra a gravidez precoce e o câncer. Por fim foram realizadas visualizações de lâminas 
histológicas do colo do útero, ovário e glândulas mamárias. Percebeu-se que as adolescentes se 
envolveram na discussão e refletiram sobre a importância do cuidado com o corpo, aprendendo a 
evitar a gravidez precoce e a se prevenir contra o câncer. 

Figura 1: Palestra no Laboratório de Ciências. 

4.2 Oficina de teatro: 

A oficina de teatro teve por objetivo apresentar os jogos teatrais de dança, motivando-as a 
se socializarem e desenvolverem a auto-estima. Foi proferida pelo professor de artes que iniciou 
citando quais danças são típicas no estado do Maranhão, destacando uma chamada de “Cacuriá”, 
que foi executada por meio da utilização de um instrumento de percussão - tambor. Em uma roda, 
as alunas interagiram e dançaram, vivenciando uma nova cultura. Também foram realizadas 
brincadeiras teatrais, destacando-se “os jogos de atenção”, em que se presta atenção na pessoa à 
sua esquerda. Depois dessa oficina as adolescentes melhoraram o relacionamento interpessoal e a 
socialização entre ambas. 

Figura 2: Oficina sobre danças típicas. 
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4.3 Oficina de matemática: 

Iniciou-se a oficina de matemática com uma dinâmica de acolhimento - a matemática 
chamada amor, seguida pala exibição do vídeo - a importância da matemática no dia a dia. Depois, 
foram desenvolvidas atividades relacionadas com o Tangram, visando desenvolver o raciocínio 
lógico e geométrico com a explicação de alguns conceitos matemáticos que envolvem a 
geometria. Observou-se que estas aprenderam sobre as figuras geométricas que compõem o 
tangram: perímetros e áreas, como também a origem e a composição de imagens utilizando suas 
peças. 

Figura 3: Oficina de matemática. 

4.4 Oficina de práticas corporais: 

Nessa oficina foram executados jogos de estereótipos e a construção de uma cena, 
objetivando compreender a construção cultural de papéis sociais. No jogo do estereótipo a 
intenção foi a de conhecer o corpo em diferentes situações do cotidiano, em seguida formaram-se 
trios em que cada aluna pôde encenar uma situação pré-determinada. Por fim, foi feito uma única 
cena com todas elas, momento em que puderam interagir, permitindo uma maior fluidez na 
encenação do ato. Percebe-se que os objetivos foram alcançados, pois as adolescentes 
teatralizaram papéis com encenação da velhice, da idade adulta e da própria adolescência. 

Figura 4: Jogo de estereótipos. 
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4.5 Oficina sobre saúde bucal: 

A oficina foi iniciada com uma palestra sobre saúde bucal em que foram abordados temas 
relacionados às causas das principais doenças que acometem a cavidade bucal, bem como foram 
apontados os meios de prevenção dessas doenças. Em seguida, as alunas foram encaminhadas ao 
setor de saúde, onde preencheram um questionário para fins de levantamento epidemiológico. E 
depois, no consultório odontológico foi realizado exame clínico, com entrega de ficha de 
encaminhamento para realização de tratamento no serviço municipal de saúde de Caicó. Foram 
entregues kits de higiene dentária, em que as alunas puderam participar de escovação 
supervisionada e de aplicação tópica de flúor gel. Observou-se que após esse encontro, as 
adolescentes puderam reformular seus hábitos de higiene bucal, bem como permitir que essa 
experiência vivenciada pudesse servir como agente multiplicador de informações sobre cuidados 
com a saúde bucal dentro de suas famílias. 

Figura 5: Exame clínico odontológico. 

Por meio das ações citadas anteriormente, observou-se que as adolescentes melhoraram 
consideravelmente a autonomia e a autoestima, diminuindo os problemas de exclusão e 
vulnerabilidade social, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. 
Espera-se que a vivência nesse Projeto contribua para que as mesmas possam voltar ao IFRN 
Campus Caicó, no futuro próximo, enquanto alunas. Pretende-se, ao final do Projeto, elaborar um 
instrumento de pesquisa, entrevista semiestruturada, para que estas avaliem as ações no Projeto.  

5   CONCLUSÃO 

Conclui-se que os objetivos propostos no Projeto estão sendo contemplados, tendo em 
vista que é perceptível o crescimento pessoal das adolescentes, o que pôde ser vislumbrado 
através do desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem e de uma nova postura social, 
com autoestima elevada, evitando situações de preconceito e discriminação.  
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Além desse aspecto mencionado anteriormente, o Projeto contempla um dos fins do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte que é a promoção à saúde e à educação em uma escala 
maior do tecido social, prioritariamente para os que necessitam de equidade social. Portanto, o 
Projeto oportunizou o desenvolvimento da cidadania, o protagonismo e o interesse das 
adolescentes, fazendo-as compreender que sua realidade de vida pode ser transformada através 
de ações que envolvem a saúde, a cultura e a educação.  

6   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BECKER, D. O que é adolescência? São Paulo: brasiliense, 2003. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 
1998. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei federal 8.069 de 13 de Julho de 1990. 

BRASIL. Lei Orgânica da Assistência Socia. Lei federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993. 

MILANI, F. M. O adolescente, a família e a escola: uma visão integrada. I Congresso Nacional. A 
saúde do adolescente (p. 389-402). Rio de Janeiro: academia nacional de medicina, 1991. 

PENSO, M. A. Dinâmicas familiares e construções identitárias de adolescentes envolvidos em 
atos infracionais e com drogas. 2003. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – Instituto de 
Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2003. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Tradução: Maria Alice Magalhães D’Amorim e Paulo 
Sérgio Lima Silva. 24 ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2002. 

PREUSCHOFF, Gisela. Criando Meninas. Tradução: Stefan Bernwallner. São Paulo: Fundamento 
Educacional. 2003. p. 81. 

SANICOLA, L. As dinâmicas de rede e o trabalho social. São Paulo: Veras Editora, 2008. 

SLUZKI, C. E. A rede social na prática sistêmica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 

SUDBRACK, M. F. O. Construindo redes sociais: metodologia de prevenção à drogadição e 
àmarginalização de adolescentes de famílias de baixa renda. Coletâneas da ANPEPP, l1 (2), 87–
113, 1996. 

3229



EDUCAÇÃO
PÔSTER



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE TABULEIRO PARA O ENSINO DE 
CIRCUITOS ELÉTRICOS E DESMITIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ESPONTÂNEAS 

DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

G. F. d. Carvalho Júnior1, A. L. M. Brito2, E. R. d. Santos Júnior3 J. A. d. Lima Neto4 
E-mail: georgeifrnsga@gmail.com1; luiza.mdrs@hotmail.com2; juniorramalho155j@gmail.com3;

netoalves2@gmail.com4 

RESUMO 

As aulas da Física devem ser bem planejadas pelos 
docentes, principalmente por muitos alunos terem 
o último contato com essa disciplina no Ensino
Médio. No entanto, o estado atual do ensino-
aprendizagem da Física se encontra ultrapassado.
Os alunos perderam total interesse pela disciplina,
assim como também não conseguem associá-la ao
seu cotidiano. Assim, propõe-se nesse projeto de
extensão o desenvolvimento de um jogo de
tabuleiro para o ensino de circuitos elétricos, como

método alternativo, ou auxiliar, a ser aplicado nas 
escolas estaduais de São Gonçalo do 
Amarante/RN. Quando bem planejado, o jogo de 
tabuleiro pode propiciar tanto o lúdico quanto o 
lado pedagógico. O projeto ainda se encontra em 
fase de desenvolvimento, contudo, já se pode 
verificar, através da leitura do estado da arte, quais 
são as principais concepções espontâneas, assim 
como também, já se tem uma noção de como será 
a conclusão do tabuleiro e seus materiais.

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem, circuitos elétricos, concepções espontâneas, jogo de tabuleiro, ensino
de física

DEVELOPMENT OF A GAME BOARD FOR EDUCATION ELECTRICAL CIRCUITS 
AND DEMYSTIFICATION CONCEPTS OF SPONTANEOUS OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS  

ABSTRACT 

The classes of physics should be well planned by 
teachers, mainly because many students had the last 
contact with this discipline in high school. However, 
the current state of teaching and learning of physics 
is exceeded. Students have lost all interest in the 
discipline, as well as fail to link it to their daily lives. 
Thus, it is proposed in this extension project to 
develop a board game for the electrical circuits of 
education, as an alternative method, or auxiliary, to 

be applied in state schools in São Gonçalo do 
Amarante / RN. When well planned, the board game 
can provide both the playful and the pedagogical 
side. The project is still under development, however, 
as can be seen by reading the state of the art, which 
are the main spontaneous conceptions, as well as, 
already has an idea of how will be the completion of 
the board and its materials.

KEY-WORDS: teaching and learning,  electrical circuits, spontaneous conceptions, board game, teaching Physics 
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1  INTRODUÇÃO 

Não é difícil encontrar, no âmbito escolar, alunos com problemas em aprender certos 

conteúdos da disciplina de Física. Diante dessa questão, foram investigados por muito tempo 

quais seriam as causas para essa problemática, que posteriormente causaria uma deficiência de 

conhecimentos essenciais para a vida do aluno. Diversos fatores influenciavam, dentre os quais o 

que mais se destacou foi as concepções espontâneas, ou alternativas. Um problema maior estava 

ligado diretamente a elas: a forma de como a disciplina era ensinada não era suficiente para 

transpor o conhecimento espontâneo dos alunos.  

Assim, muitas outras metodologias de ensino foram desenvolvidas a fim de alcançar esse 

objetivo, que seria a internalização do conhecimento formal. Uma das mais difundidas foi a 

utilização de atividades experimentais, uma vez que poderiam estimular o aprendizado dos alunos 

por meio de algo mais próximo de sua realidade, usando o conhecimento teórico apenas como 

fixador do conhecimento. Outras pesquisas evidenciaram também que a forma de como as aulas 

práticas são ministradas também contribuíam para o ensino-aprendizagem da disciplina. Desde 

um método mais próximo do tradicional, considerado não ideal, até métodos mais abrangentes, 

que proporcionariam a participação, investigação e interação com instrumentos experimentais. 

Dessa forma, a construção de uma atividade que englobe tanto o lado pedagógico, com a 

apresentação de conceitos essenciais, resoluções de questões e investigação de fenômenos; 

quanto o lado lúdico, que unem esses conceitos por meio de uma atividade que estimule a 

participação efetiva dos alunos e a interação desses com os objetos; pode ser uma possibilidade 

alternativa de ensino que propicia grandes momentos de aprendizado. Assim, este projeto de 

extensão objetiva desenvolver um jogo de tabuleiro lúdico-pedagógico, para o ensino de circuitos 

elétricos, um assunto específico do conteúdo de Eletricidade. 

Com os resultados a serem obtidos, espera-se que o jogo de tabuleiro, a ser testado nas 

escolas estaduais de São Gonçalo do Amarante / RN, possa servir no ensino-aprendizagem da 

Física, para desmitificar as concepções espontâneas dos alunos. Assim como também, espera-se 

que ele possa ser replicado para outras instituições de ensino, uma vez que será confeccionado 

com materiais de baixo custo.   

Sendo bem planejado, com as estratégias de ensino em um ambiente lúdico, o jogo de 

tabuleiro pode servir como instrumento dinâmico para o ensino de circuitos elétricos, assim como 

também para reestabelecer o interesse dos alunos e propiciar o ensino eficaz do conhecimento 

científico. Outro ponto a se destacar é caso não se tenha os resultados esperados, que, nesse 

sentido, pode levar a novas discursões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O ensino de ciências naturais tem sofrido com a escassez de recursos, tanto de materiais e 

equipamentos para o laboratório, quanto do próprio contingente de professores. Muitos 

professores que lecionam Física não são formados na área e com isso o ensino é defasado. O que é 

ensinado nas escolas muitas vezes foge do cotidiano dos alunos, as relações entre o cotidiano e a 

disciplina de Física não são abordadas nas salas de aula e com isso, os alunos não veem interesse 

pela Física, pois essa se mostra facetada no cientista, praticada somente por este ser laboratorial. 

Na prática, as aulas são chatas e de difícil entendimento, os alunos não se importam com a Física, 

seja qual for a forma de ensino.  A obrigatoriedade de ser educado inflige revolta em muitos 

alunos e com isso o ensino perde seu sentido. (VILAÇA, 2012) 

A diversificação das aulas de Física é muito importante, tanto para chamar a atenção dos 

alunos quanto para lhes mostrar as infinitas correlações existentes entre tais conteúdos com o 

nosso cotidiano ou mesmo para quebrar a rotina em sala de aula. (VILAÇA, 2012). É nesse sentido 

que a Experimentação aparece como uma das diferentes formas de metodologia que pode ser 

aplicada em sala de aula. A maneira clássica de utilizar o experimento é aquela em que o aluno 

não tem que discutir; ele aprende como se servir de um material, de um método; a manipular uma 

lei fazendo variar os parâmetros e a observar um fenômeno. Há outro tipo de abordagem onde a 

lei não é questionada, ela é conhecida e utilizada para calcular um parâmetro, analogamente ao 

que é feito em um laboratório de metrologia ou de testes. (Séré et al, 2002). 

O ensino ministrado em laboratório - o ensino experimental - deve ser usado não como um 

instrumento a mais de motivação para o aluno, mas sim como um instrumento que propicie a 

construção e aprendizagem de conceitos e modelos científicos. Para que isto ocorra, é necessário, 

porém, que haja uma interação didática/pedagógica entre a atividade experimental e o 

desenvolvimento destas concepções; todo experimento deve ser realizado a partir de uma base 

conceitual. O professor deve estar preparado para interligar o trabalho prático à elaboração do 

conhecimento científico pelo aluno. (Barbosa et al, 1999). 

No laboratório tradicional, as principais críticas recaem sobre o fato de as atividades não 

representarem desafio para o aluno ou despertarem sua curiosidade. Tanto o problema como os 

procedimentos já estão previamente determinados. Gasta-se um tempo enorme na coleta de 

dados, observações e cálculos para obter resultados já esperados. Mesmo nas propostas mais 

modernas, onde se estrutura as atividades de laboratório como investigação ou problemas de 

ordem prática, levando-se em consideração as ideias prévias do aluno e a experiência é 

apresentada como desafio, continuamos a tratar a atividade de forma puramente pedagógica. 

(LOPES e VIANNA, 2003). 

Uma saída para esse problema é abordar os conteúdos de maneira lúdica por meio dos 

jogos lúdicos. Quando desenvolvidos visando à aprendizagem de conteúdo, ele tem potencial para 
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tornar-se uma importante e poderosa ferramenta de aprendizagem, apresentando grande 

potencial para despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos, principalmente porque abordam 

esses conteúdos dentro de um ambiente lúdico, propício a uma melhor aprendizagem, muito 

diferente das salas de aula nas escolas, que geralmente são expositivas. (PEREIRA et al, 2009). 

Jogos de tabuleiro são muito difundidos culturalmente e podem ser jogados a 

qualquer hora e lugar. Jogos em grupo possibilitam aos indivíduos trabalharem com a 

regularidade, o limite, o respeito e a disciplina, por meio de ações necessariamente subordinadas 

a regra. Todos esses aspectos se fazem importantes para a vida do indivíduo em sociedade 

(Schaeffer, 2006 Apud PEREIRA et al, 2009).  

Para o bom uso de jogos em sala de aula necessita-se que se tenha uma noção clara 

do que se quer explorar ali e de como fazê-lo. É importante direcionar para quem, onde e para 

qual realidade se vão aplicar os jogos. O ato de brincar proporciona a construção do conhecimento 

de forma natural e agradável, é um grande agente de socialização, cria e desenvolve a autonomia 

(CUNHA, 2001 Apud NEVES et al, 2010). 

Através da interação lúdica do sujeito com o conhecimento, poderão ocorrer 

algumas possibilidades, todas elas interessantes para a aprendizagem imediata e futura: A 

formação de novos conceitos; O desenvolvimento cognitivo; O desenvolvimento de estruturas 

cognitivas e/ou motoras já existentes; Ou, ainda, contribuir para a formação de uma espécie de 

massa crítica para aprendizagem futura, devido à familiarização do sujeito com este objeto ou 

idéia. (RAMOS, 1990). 

O ensino de Física utilizando jogos coloca os alunos em situações de desafio que levam os 

mesmos a se envolverem cada vez mais com a atividade e a procurar entender melhor o 

funcionamento dos jogos para que saiam “vencedores” das disputas. Nesse processo, sem que 

percebam, estão aprendendo conceitos simples, mais importantes para seu desenvolvimento 

cognitivo no aprendizado de Física. (LOPES e VIANNA, 2003). 

Nosso objetivo central é de fazer a mudança conceitual nas concepções espontâneas dos 

alunos pertencentes ao publico alvo da pesquisa. Para tanto, temos com objetivos específicos: 

• Familiarizar o aluno com o manuseio de instrumentos para o uso experimental;

• Habituar o aluno com a montagem e compreensão de circuitos envolvendo pilhas,

condutores, lâmpadas, dispositivos de comando/controle, instrumentos de medidas, entre outros. 

• Criar situações de “conflito cognitivo” ou insatisfação com as concepções

existentes; Propiciar condição para a construção e aprendizagem de conceitos científicos; 

• Desenvolver o caráter social e acadêmico do indivíduo, conseguindo, dessa forma,

relacionar a física com seu quotidiano;·. 
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• Despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos, principalmente porque abordam

esses assuntos dentro de um ambiente lúdico, propício a uma melhor aprendizagem, muito 

diferente das salas de aula nas escolas, que geralmente são expositivas (PEREIRA et al, 2009); 

• Difundir os resultados da pesquisa nos principais periódicos de ensino de física

como também divulgar os resultados em eventos da área de ensino de física para dessa forma 

contribuir com a disseminação do conhecimento entre os professores da área para tentar diminuir 

as distorções existentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Hoje em dia, poucos alunos se interessam pela Física que é ensinada no Ensino Médio 

(KLANJ, 2002, apud PEREIRA et al, 2009). Podemos evidenciar algumas causas, mas 

provavelmente, as principais são: Linearidade anti-criativa e aulas totalmente expositivas (ensino 

por transmissão); Os educadores, muitas vezes, desorientados nesse processo, não conseguem 

mais atrair a atenção ou despertar o interesse de seus alunos. Os alunos reivindicam e, acima de 

tudo, necessitam de novas metodologias e novas técnicas que despertem o interesse pela 

disciplina como condições para um melhor desempenho na Física (KLAJN, 2002, apud PEREIRA et 

al, 2009). Um dos métodos propostos para cativar a atenção e interesse dos alunos são as 

atividades experimentais. Assim, desenvolvemos uma metodologia que trabalhasse tanto com a 

experimentação no método construtivista que, conforme alguns autores, pode garantir o ensino-

aprendizado efetivo da Física: AZEVEDO et al (2009), COELHO e NUNES (2003), LOPES et al (2011), 

ABIB e ARAÚJO (2003), PEREIRA et al (2009), BARBOSA et al (1999), FERRACIOLI (1999); e também 

trabalhar com processos lúdicos de um jogo de tabuleiro. "Isto supõe que o aluno, concebido 

como um sujeito ativo e participativo, precisa, a cada momento, escolher estratégias, raciocínios, 

reconhecer erros para que possa construir novas estratégias até alcançar as metas e objetivos 

propostos com o jogo (PEREIRA et al, 2009)". 

3 METODOLOGIA 

Serão estudados, por meio de trabalhos relacionados, as metodologias de experimentação, 

a fim de aplicar da melhor forma as atividades experimentais e prever algumas limitações da 

prática experimental; serão investigadas as principais concepções espontâneas, que serão 

catalogadas para servirem de base na aplicação de alguns testes, como questionários ou 

entrevistas, nos alunos; e a análise de tabuleiros já existentes, sendo uma forma de modelo para o 

desenvolvimento do tabuleiro lúdico-pedagógico proposto na pesquisa.  

O tabuleiro será constituído de componentes de circuito elétrico, tais como: resistores, 

diodos emissores de luz (LED), fios condutores, chaves liga/desliga, disjuntores, pilhas e baterias, 

base de encaixe para esses componentes e cartas-objetivos, conforme a Figura 1. 
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Para identificar as concepções pré-existente nos alunos das escolas estaduais de São 

Gonçalo do Amarante / RN, será aplicado um questionário de concepções espontâneas, com 

finalidade de elaborar as cartas-objetivos do tabuleiro. 

 Por fim, será elaborado do primeiro protótipo do tabuleiro lúdico-pedagógico e dos 

componentes que o integra; e aplicado o tabuleiro para a obtenção dos resultados, inclusive 

analisar a dinâmica da atividade experimental e se a aplicação efetiva serviu na desmistificação 

das concepções espontâneas dos discentes. 

Figura 1: Projeto do jogo de tabuleiro. 

4 RESULTADOS E DISCURSÕES 

Espera-se atingir alguns objetivos, que também foram almejados por Barbosa et al (2009), 

após a aplicação efetiva do tabuleiro, dentre os quais: familiarizar o aluno com o manuseio de 

instrumentos para o uso experimental; habituar o aluno com a montagem e compreensão de 

circuitos envolvendo pilhas, condutores, lâmpadas, dispositivos de comando/controle, 

instrumentos de medidas, entre outros; criar situações de “conflito cognitivo” ou insatisfação com 

as concepções existentes; propiciar condição para a construção e aprendizagem de conceitos 

científicos; desenvolver o caráter social e acadêmico do indivíduo, conseguindo, dessa forma, 

relacionar a física com seu quotidiano. (BARBOSA et al, 2009). Além disso, pretende-se divulgar o 

projeto em congressos, anais, fóruns, principalmente em eventos específicos da área de Física. 

Estão sendo feitos o estudo e revisão de artigos que abordem a elaboração de experiências 

como método alternativo nas aulas de Física. Assim como também será feito um estudo para 

identificar os métodos utilizados nos jogos de tabuleiros para estimular o interesse dos jogadores, 

a fim de equilibrar o lúdico com o pedagógico no tabuleiro que será desenvolvido. Será feito um 

levantamento dos materiais fundamentais para a construção de circuitos elétricos, tais como: 

resistor, diodo emissor de luz (LED), chave liga/desliga, fio condutor, pilhas/baterias, disjuntores a 

levar em consideração que estes sejam econômicos e de fácil manuseio. Depois da obtenção dos 

materiais se dará início a construção do tabuleiro, assim como os componentes que o integra, com 

base nos artigos estudados, nos tabuleiros de jogos já existentes e com os resultados do 

questionário aplicado, este, que trate das concepções espontâneas dos alunos referentes ao 
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conteúdo de circuitos elétricos, com o intuito de construir o tabuleiro em função da desmitificação 

desses conceitos formados no cotidiano.  

5 CONCLUSÃO 

Conclui-se por meio desse projeto de pesquisa que o ensino de física e outras ciências 

naturais se encontra defasado. Vários são os fatores que contribuem para o atual estado do 

ensino, que vai desde a falta de recursos à falta de capacitação dos professores, além disso, a 

metodologia utilizada, aulas expositivas tradicionais, não prendem mais a atenção do aluno e este 

não se interessa pelo assunto abordado na matéria, considerando-o entediante e de difícil 

compreensão. 

A experimentação se mostra como a outra forma de metodologia, mais adotada pelos 

docentes, porém muitos deles apenas a utilizam como uma forma atrair momentaneamente o 

interesse do aluno, o que acaba resultando em uma atividade que não atinge o seu principal 

objetivo, o real aprendizado do discente. Deve-se atentar para que as atividades experimentais 

não fujam de seu real objetivo, caberá então ao professor dar o rumo correto da atividade, definir 

os propósitos e problemas a serem resolvidos levando em consideração o senso comum dos 

alunos. Ressalta-se que não se deve deixar de lado a metodologia tradicional de ensino, mas sim 

ser feita uma união desse tipo de forma de ensino com as experiências. 
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DESENVOLVENDO A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA ATRAVÉS DA MINI 
EMPRESA E FEIRA DE NEGÓCIOS: RELATOS DE UM PROJETO EM EXECUÇÃO 
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luluiza_morais@hotmail.com3;beatrixpimentel@hotmail.com4

RESUMO 

O presente artigo relata um projeto de extensão 
desenvolvido no âmbito do IFRN/João Câmara, no qual 
procuramos fomentar a Educação Empreendedora 
com duas ações principais, a simulação empresarial 
através do programa Miniempresa, e uma Feira de 
Empreendedorismo e Negócios. Tem como objetivo 
divulgar as ações desenvolvidas e os resultados. A 
metodologia utilizada no Programa Miniempresa foi a 
aprender fazendo da Junior Achievement, em quinze 
encontros que ocorreram no ambiente escolar, com a 

participação dos alunos dos cursos técnicos na 
modalidade integrado de Administração, Eletrotécnica 
e Informática. A miniempresa PocketUp, produziu e 
vendeu 354 tacbags, conseguindo uma rentabilidade 
de 143% do valor investido. A feira tem como proposta 
a realização do torneio de idéias, palestras, incubado, 
bem como estandes de 10 miniempresas e 10 
microempresas da região, com a participação da 
comunidade e dos alunos do campus.

PALAVRAS-CHAVE: simulação empresarial, feira de negócios, empreendedorismo 

DEVELOPING EDUCATION THROUGH MINI ENTREPRENEURIAL COMPANY AND 
BUSINESS FAIR: REPORTS OF A PROJECT UNDERWAY 

ABSTRACT 

This paper reports an extension project developed 

under the IFRN / John Hall in which we seek to 

promote the Enterprising Education with two main 

actions, the business simulation through Minicompany 

program, and a Fair of Entrepreneurship and Business. 

It aims to disseminate the actions taken and the result. 

The methodology used in Minicompany program was 

to learn by doing the Junior Achievement in fifteen 

meetings that took place in the school environment,     

with the participation of students of technical courses 

in integrated mode of Directors, Electrical and 

Computer. The mini Pockets company produced and 

sold 354 tacbags, achieving a return of 143% of the 

amount invested. The exhibition proposes the 

realization of ideas tournament, lectures, incubated as 

well as stands of 10 mini-companies and 10 micro-

enterprises in the region, with community 

involvement and campus students.

KEY-WORDS: business simulation , trade show, entrepreneurship
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1 INTRODUÇÃO 

Os cursos técnicos integrados de Administração, Informática e Eletroeletrônica do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) do Campus João Câmara 
prepararam estudantes de ensino médio para o mundo de trabalho, mas também podem despertar 
neles o espírito empreendedor, inclusive durante a realização do Trabalho de Conclusão do Curso. 
Além disso, cada vez mais cedo, os jovens são incentivados a empreender e inovar seja como 
empresário ou colaborador. No entanto, em um mercado altamente competitivo exige-se 
fortemente a geração de valor e ideias inovadoras para o sucesso de novos empreendimentos. 
Dessa forma, é necessário oferecer aos alunos oportunidades de desenvolver a criatividade e 
inovação para que possam se avaliar como empreendedores e se arriscar a falhar para aprender e 
melhorar a prática profissional.   

Pensando nessa necessidade de unir o ensino, a pesquisa e a extensão e deixá-la acessível 
para alunos, ex-alunos e comunidade em geral, foi submetido à avaliação o projeto"Educação 
empreendedora através da miniempresa e feira de negócios".O objetivo do projeto é promover a 
prática de gestão de negócios através da simulação empresarial e divulgação de soluções inovadoras 
em uma feira de negócios, ou seja, duas ações importantes de educação empreendedora realizadas 
em um semestre, a primeira ação é realizada com os alunos do campus, oferecendo capacitação, 
acompanhamento e oportunidade de gerir negócios por três meses e outra realizada fora da 
instituição com a possibilidade de alcançar a comunidade da região oferecendo oportunidade de 
empreender, divulgar ideias inovadoras e comercializar seus produtos e serviços em uma feira de 
negócios. 

Através dessas ações alunos dos três cursos citados participam de uma simulação 
empresarial e alunos dos demais cursos do campus João Câmara e comunidade externa poderão 
vender produtos e serviços na feira de negócios onde poderão participar de um torneio de ideias.  

A simulação empresarial ocorreu através da parceria com Junior Achievement (Associação 
que desenvolve o programa MINIEMPRESA em todo o Brasil e ações empreendedoras em todo o 
mundo). A feira também rendeu parcerias com o SEBRAE, CDL, 16ª DIRED, Casa da Cultura e 
Prefeitura de João Câmara. 

A proposta do projeto se enquadra na temática do trabalho, o qual é vinculado a Pró Reitoria 
de Extensão do IFRN, pois as ações previstas promovem a educação para o mundo do trabalho e 
apoio ao surgimento de micro empresas e estão alinhadas ao foco tecnológico do campus (gestão e 
negócios).  

1.1 Apresentação do projeto em execução 

O projeto de Extensão "Educação empreendedora através da miniempresa e feira de 
negócios" foi aprovado através do EDITAL Nº 01/2015-PROEX/IFRN e tem o apoio institucional da 
Diretoria do Campus, da coordenação de Pesquisa, da coordenação do curso técnico de 
Administração e da Coordenação da Incubadora Tecnológica de Energia e Negócios (ITEN). Na época 
o IFRN estava em greve e por causa disso, o início do projeto foi um pouco conturbado, as atividades
foram iniciadas no dia da divulgação do resultado (25 de maio de 2015) com a seleção dos bolsistas
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do projeto, eram duas vagas, o perfil exigia um aluno do curso técnico de administração (para apoio 
à coordenação) e um aluno do curso técnico de informática (para elaboração do banco de dados). 
Realizada a seleção, verificou-se a necessidade de dois voluntários, selecionados na mesma semana 
e iniciamos as atividades com algumas adaptações ao que foi planejado na elaboração do projeto. 
Para a simulação empresarial, estava previsto 15 jornadas com os alunos empreendedores 
(selecionados previamente para participar do programa Miniempresa), cada jornada seria realizada 
uma vez por semana e as jornadas teriam início em março, juntamente com todas as outras 
instituições participantes do programa, uma vez que é existe uma competição nacional com regras 
próprias.  

No entanto, como o resultado da aprovação do projeto só foi divulgado em maio, foi 
necessário realizar dois a três encontros por semana para equiparar com as outras instituições que 
participavam da competição e que já haviam iniciado as jornadas no período previsto. Em 10 de 
agosto de 2015 realizamos a última jornada e os alunos conseguiram um resultado surpreendente, 
realmente desenvolveram-se como empreendedores, em pouco menos de três meses, a 
1ªminiempresa do Campus João Câmara"Pocket Up" (nome escolhido pelo alunos para denominar 
a miniempresa), produziu e vendeu 354"tecbags" (produto escolhido pelos alunos para produzir) e 
uma rentabilidade de 143%, participando de apenas duas feiras, na ação de simulação empresarial, 
ocorrida durante a primeira feira, a miniempresa PocketUp obteve ótimos resultados ficando em 
segundo lugar na primeira etapa. 

A feira estava prevista para ser realizada em outubro ou novembro, contudo, em virtude da 
mudança no calendário acadêmico e da exigência de uma das patrocinadoras do evento, foi 
necessário antecipar a feira para os dias 29 e 30 de setembro/2015. Apesar das alterações no 
planejamento inicial, a equipe apresentou boa flexibilidade e organização para atender à todas as 
necessidades do projeto. 

Em virtude da constante necessidade de inovação, diferenciação e competitividade do mundo 
dos negócios, o conhecimento dos profissionais evolui com velocidade cada vez maior; por sua vez, 
a prática de gestão exige o desenvolvimento de ferramentas de geração, disseminação, aplicação e 
comprovação do conhecimento cada vez mais focada no negócio e na estratégia de cada 
organização. Por esse motivo, o presente projeto trabalhou aspectos ligados à empreendedorismo, 
produção, qualidade e desenvolvimento de competências com os alunos. 

 Além disso, permitiu maior disseminação e compartilhamento do Conhecimento teórico 
adquirido em sala de aula (saber fazer dos alunos) para expor na feira de negócios como habilidade 
prática (poder fazer um produto ou serviço comercializável para solucionar problemas de forma 
inovadora). Na feira, metade dos estandes foram destinados para membros da comunidade através 
de parcerias firmadas com a CDL, SEBRAE, 16ª DIRED e Casa da Cultura. As vagas reservadas para 
empreendedores locais da comunidade que atendam aos requisitos de solução inovadora, 
contribuindo com o crescimento sócio-econômico da região foram previamente avaliadas por uma 
comissão.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E APLICAÇÃO PRÁTICA 

Segundo Dolabela (2008) qualquer pessoa pode aprender a ser um empreendedor, mas tal o 
conhecimento empreendedor não é transferível, como temas acadêmicos convencionais, de quem 
sabe para quem não sabe. O que se pode fazer é desenvolver o potencial empreendedor das 
pessoas. A educação empreendedora dinamiza, torna disponível e utilizável um potencial presente 
em todo ser humano.  

Infelizmente ainda são poucas as oportunidades que os alunos têm para participar de 
atividades associadas à prática e inserção no mercado de trabalho, apesar do esforço da instituição 
de ensino em promover atividades como visitas técnicas e estágios de prática profissional. A 
simulação empresarial permite apresentar a estratégia empreendedora de realizar um negócio 
próprio. A feira de negócios possibilita que qualquer aluno ou grupo de alunos do campus, 
independente do perfil empreendedor, apresente uma solução inovadora para problemas do 
cotidiano através da demonstração de um produto acabado, protótipo ou idéia com potencial de 
realização (viabilidade técnica, aprovada por uma banca de professores e representantes de 
entidades empresariais) em um Concurso de Ideias por exemplo.  

2.1 Simulação empresarial e sua relação com aprendizagem 

Na graduação, a disciplina Jogos de Empresas geralmente utiliza softwares para simulação 

empresarial e pesquisa operacional para apoio na tomada de decisões. Como os cursos técnicostem 

um caráter mais voltado para operações, disciplinas desse tipo não são comuns, mas todos os cursos 

técnicos oferecem a disciplina Empreendedorismo e Plano de Negócios ou  a disciplina Gestão 

Organizacional que também possui conteúdo de empreendedorismo na sua programação, pois 

entende-se que a formação profissional de um técnico de administração, eletrotécnico ou técnico 

em informática permite autonomia para tomada de decisões na sua área de conhecimento e 

possibilidade de empreender ou gerir um negócio.  

Dessa forma, todos recebem conteúdo teórico sobre empreendedorismo e se houver 

interesse poderão investir em aprofundar ou praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Como um programa de simulação empresarial exige acompanhamento dos resultados e do 

desenvolvimento das atividades é importante reconhecer quem tem esse perfil antes de aplicar com 

todos da turma, sendo possível colocar essa atividade como complementar. No caso do projeto ora 

apresentado, trata-se de um piloto e não foi aplicado em disciplina, mas de forma independente 

com pré-seleção dos alunos interessados no tema.  

A simulação empresarial é um ambiente de aprendizagem e as estratégias podem ser as mais 

diversas desde que atendam ao requisito de promover a oportunidade de contribuir para o interesse 

e participação do aluno enquanto empreende e colabora, tomando decisões, sendo avaliado e se 

avaliando em um ambiente de negócios. 
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Segundo Freitas (2005) as simulações empresariais facilitam o processo de aprendizado 

gerencial e, através da prática reflexiva, contribuem para o melhor entendimento de assuntos 

abstratos. Ações governamentais em prol do Jovem Aprendiz, PRONATEC, Mulheres Mil e outras 

incentivam o empreendedorismo, bem como os cursos técnicos profissionalizantes. 

 Segundo Souza (2006), pesquisas e dados do mercado comprovam que é na micro e 

pequena empresa, formal ou informal, que o empreendedor encontra seu locus privilegiado de 

atuação. No entanto, ainda são escassas as pesquisas empíricas sobre os sistemas e práticas 

educativas voltadas para a formação e treinamento dos dirigentes dessas instituições.  

Com o intuito de fortalecer a competitividade das MPE’s na região do Mato Grande iniciamos 

o programa Miniempresa no campus João Câmara como forma de despertar nos alunos dos cursos

técnicos a experiência de gerir com acompanhamento um pequeno negócio de empresa simulada.

A simulação empresarial empregada em cursos, iniciou de forma lúdica como jogos de 

empresas e tem sido amplamente utilizada por organizações que buscam encontrar 

empreendedores com talento e com potencial de sucesso como gestor. Segundo Gimenes e 

Bernades (2001) simulação empresarial pode ser definido como processo estruturado 

estrategicamente com sequencias de tomadas de decisões em torno de um modelo de operações 

de um determinado negócio no qual os participantes assumem o papel de principal gestor da 

empresa simulada. Existem vários tipos de simulação empresarial, simulação geralou funcional, 

simulação interativa e não interativa, simulação individual e simulação em equipe. No caso do 

programa Miniempresa, a simulação é funcional, interativa e por equipe onde as pessoas que 

exercem funções (diretores, vendedores e operadores, por exemplo) podem trocar de função ou 

exercer todas as funções em forma de rodízio. 

2.2 EMPREENDEDORISMO E SUA APLICAÇÃO EM EVENTOS COMO A FEIRA DE NEGÓCIOS

Empreendedorismo para Baron (2007) é um processo desenvolvido ao longo do tempo que 

se move por meio de fases distintas , mas intimamente relacionadas através do reconhecimento de 

uma oportunidade. Robbins (2012) concorda com Baron quando diz que empreendedorismo é o 

processo de iniciar novos negócios, geralmente em resposta a oportunidades. Apesar de as 

iniciativas empresariais começarem pequenas, elas visam ao crescimento e o empreendedorismo 

propriamente dito. Para Dolabela (2008) o empreendedorismo sempre existiu com a inovação, mas 

demorou a ser percebido como algo que pode ser aprendido.  

Em 1948, na Suíça, a Universidade de St. Gallen, promoveu a primeira conferência sobre a 

pequena empresa e seus problemas, foi o primeiro passo para a discussão sobre o 

empreendedorismo e seus desdobramentos. No Brasil, o primeiro curso surgiu em 1981, na Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Desde então, eventos e 

mais eventos são realizados com a intenção de difundir e promover a cultura empreendedora no 

Brasil. As feiras de negócios são excelentes oportunidades de promover a prática empreendedora 
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nas escolas pois permitem a socialização e troca de saberes dos expositores que vendem seus 

produtos e serviços.  

Existem diferentes formas de aplicar o empreendedorismo: Empreendedorismo de 

Negócios; Instraempreendedorismo ou empreendedor corporativo; Empreendedorismo 

social,coletivo e o Empreendedorismo educacional (educação empreendedora). 

É possível que em um mesmo ambiente organizacional exista mais de um tipo de 

empreendedorismo em desenvolvimento. No caso do IFRN campus João Câmara, trabalhou-se o 

empreendedorismo de negócios (quando estimulou-se a prática de gestão de negócios inovadores), 

o empreendedorismo corporativo (quando os professores e técnicos envolvidos no processo de

simulação empresarial foram provocados a pensar "fora da caixa" e investir em outras formas de

atuação que não estavam ligadas diretamente com as suas funções na organização) e o

empreendedorismo educacional quando os alunos foram levados a participar de um programa de

simulação empresarial que incentiva a prática empreendedora.

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa-ação do tipo qualitativa que utilizou duas ações: simulação 
empresarial através do programa miniempresa euma feira que será realizada dias 29 e 30 de 
setembro no Ginásio Zezão (no centro do Município de João Câmara/RN, facilitando o acesso da 
comunidade à prática empreendedora) expandindo o número de pessoas alcançadas pelo benefício 
da ação de extensão com aplicação prática de habilidades gerenciais tais como a negociação e 
exposição de ideias em estandes, orientação empresarial, oficinas, palestras e Torneio de Ideias 
(concurso realizado em duas etapas, na primeira fase os inscritos, alunos, servidores, membros da 
comunidade e outros, enviaram suas ideias que foram previamente avaliadas e as 10 melhores irão 
participar da segunda fase que será realizada no dia 29/09/2015 com exposição de pitchs com 
duração de três minutos cada).  

 Um grupo de profissionais irá auxiliar os expositores e a equipe executora irá coletar dados 
(antes, durante e depois das ações) com a finalidade de avaliar e melhorar tais ações. Os alunos do 
curso técnico selecionados para apoiar as atividades do projeto (os bolsistas e voluntários), foram 
inseridos nas atividades de execução das ações do projeto, onde cada bolsista e voluntário ficou 
responsável por apoiar e  relatar ao final do projeto pelo menos uma das ações.  

Os profissionais que compõem a equipe de consultores das grandes áreas ficaram responsáveis 
por orientar os participantes do programa miniempresa na execução de suas atividades e por 
participar da banca de seleção de idéias, produtos e serviços que serão expostos na feira de 
negócios. A Junior Achiviement, parceira do projeto, orientou na aplicaçãoda metodologia e 
programação própria do programa miniempresa com o apoio da coordenação desse projeto. O IFRN 
apoiou as ações do projeto com os recursos necessários para execução do mesmo (uma sala de aula, 
com computador e projetor, por exemplo).  

O percurso metodológico para realização deste projeto de extensão foi baseada nas etapas 
descritas a seguir e explicam as atividades envolvidas: 
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a) Estudo inicial das variáveis - Nesta etapa foram realizadas discussões sobre o planejamento
e desenvolvimento da simulação empresarial e da feira de negócios. Os membros da equipe
levantaram as necessidades de recursos e prazos para execução do projeto. Essa foi afase
de planejamento das atividades e definição das tarefas;

b) Criação de um Banco de Dados uniformizado de Cadastro de Informações: o bolsista de
informática criou um banco de dados para armazenar as informações consideradas
relevantes na etapa (a) tornando-as acessíveis à equipe do projeto, dessa forma estimulando
a melhoria contínua do projeto e a publicação de artigos científicos baseado nos resultados
obtidos e na auto-avaliação dos participantes. Além de promover o ensino e a extensão, o
presente projeto permitiu uma pesquisa diagnóstico sobre o aprendizado depois da
aplicação da experiência de simulação empresarial com o intuito de pesquisar o nível de
desenvolvimento de habilidades e a impacto dessas ações na motivação das pessoas
(docentes e discentes envolvidos) nas ações do projeto.

c) Divulgação da Feira: nesta etapa, ocorreu a divulgação do projeto por meio impresso
(memorando, ofícios circulares, cartazes, banners), meio digital (e-mail, post em redes
sociais, IFRN em pauta,etc) e visitas técnicas à empresas e escolas. A divulgação externa foi
feita em pontos estratégicos definidos na etapa “a” e através do site do IFRN de João
Câmara, de blogs, sites, rádio local, carro de som, whatsaap, facebook, entre outros.
Durante essa etapa, a equipe fez a prospecção de recursos e check-list para a realização da
feira, promovendo também durante as visitas a visibilidade do programa miniempresa que
poderá ser repetido nos próximos anos; As visitas também tinham como objetivo realizar
parcerias com instituições ligadas ao empreendedorismo e gestão de negócios, tais como
SEBRAE local, empresas de consultoria, prefeitura entre outros. Essas parcerias se
consolidaram como apoio para a realização do evento através de contrapartida econômica
e financeira.

d) Execução do Programa Miniempresa: essa etapa foi desenvolvida durante 15 semanas e teve
início durante o período da etapa “b”. A Junior Achiviementorientou a aplicação da
metodologia através de reuniões e manual próprio. Todos os estudantes e consultores
receberam um manual e as orientações foram repassadas durante os encontros semanais.
Cada encontro é chamado de Jornada e tinha duração de 3 horas, representando na
simulação empresarial, um mês de atividade da empresa. Os consultores orientaram e
acompanham o desenvolvimento dos estudantes que participavam do programa,eles
aprenderamm conceitos de livre iniciativa, mercado, comercialização e produção. Um
bolsista e um voluntárioficou responsável por auxiliar os estudantes e os professores que
atuam nas áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção enquanto fazia os
relatórios de atividade baseado na observação dos agentes do processo de simulação
empresarial. Durante essa etapa os estudantes selecionados para participar do
programasimularam um ambiente organizacional e definiram um nome para a miniempresa,
decidiram sobre que produto seria pesquisado, fabricado e vendido; capitalizaram a
miniempresa através da venda de ações, determinaramos custos operacionais, o ponto de
equilíbrio e o preço de venda. Os estudantes precisaram definir a hierarquia da miniempresa,
pois um organograma com funções e responsabilidades foi executado; tiveram que escolher
um presidente e quatro diretores para as grandes áreas da miniempresa, definirão as
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responsabilidades, controlaram a presença e jornada dos membros da miniempresa, fluxo 
de caixa, controle de estoque, compra de matéria-prima, vendas e produção. O produto 
confeccionado tinha que ter caráter inovador. 

e) Troca de informações e conhecimento da miniempresa como um todo: nesse momento, os
membros que compõem a miniempresa e a equipe de suporte (coordenação, consultores e
representantes da Junior Achiviement) se reuniram para avaliar os processos, orientar novos
procedimentos, tomar decisões e metas para execução do programa. A equipe de suporte
(consultores, coordenação e equipe de apoio) não poderia tomar decisões ou partido,
apenas auxiliava na resolução de conflitos e dificuldades apresentadas pelos membros da
equipe e diretoria, os estudantes tomavam as decisões e deveriam arcar com as
consequencias, eles sabiam dos riscos de prejuízo, caso o negócio fosse mal gerido. Essa
etapa alimentou o banco de dados definido na etapa “b”. Após essa avaliação a miniempresa
seguiu com suas atividades onde foi realizado a fabricação do produto escolhido, o
recolhimento de impostos que tinha ação social, pois seria destinados à instituição carente,
(essa destinação dos impostos sociais tem o propósito de conscientizar a respeito da
importância de contribuir e cumprir com as obrigações tributárias). A venda dos produtos
ficou a cargo dos próprios membros (estudantes) em local definido na etapa pela
coordenação (no campus, na comunidade e na feira de negócios de João Câmara - segunda
ação do projeto) e da Junior Achiviement (nas feiras organizadas para essa finalidade- uma
feira no Natal Shopping e outra no Praia Shopping, ambas em Natal/RN). Após a venda dos
produtos, os membros tiveram que devolver aos acionistas o valor investido como capital
inicial bem como os dividendos (nessa etapa os estudantes aprendem sobre rentabilidade,
faturamento, produtividade e lucratividade). O lucro ou prejuízo foi dividido entre os
membros conforme combinado no início do programa. Ao final dessa etapa os estudantes
desenvolveram habilidades emocionais pois tiveram que  apresentar os seus demonstrativos
de resultados e relatório de atividades, além da auto-avaliação de aprendizagem com a
experiência da simulação empresarial. Essa etapa também alimentou o banco de dados
descrito na etapa “b”.

f) Execução da Feira de Negócios: após o encerramento das atividades descritas nas etapas “d”
e “e”, os estudantes foram convidados a inscrever seu produto em um dos estandes e dar
continuidade à sua miniempresa, outros estudantes e membros da comunidade de João
Câmara também foram convidados a participar como expositores na feira. As inscrições e
seleção foram realizadas após a etapa “c”, de acordo com a quantidade de estandes
disponíveis.  Nessa etapa a programação foi divulgada e será cumprida com apresentação
cultural (abertura), sessões de pitch, oficinas rápidas, palestras com empresários locais,
exposição de idéias, produtos e serviços e orientação aos empreendedores. Houve ampla
divulgação, portanto espera-se que haja grande visitação e muitos negócios de sucesso
como resultado dessa etapa. Um estande será destinado para promover a Incubadora
Tecnológica de Energia e Negócios (ITEN) e prospectar novos empreendedores para o edital
de seleção de ideias, já que a coordenadora do projeto também coordena a incubadora de
empresa.

g) Avaliação das atividades e Exposição dos Resultados: durante a vigência do projeto os
membros da equipe executora do projeto serão orientados a avaliar as ações e utilizar o
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banco de dados (etapa “b”) para produzir artigos e relatórios de atividades, poderão 
apresentar seus resultados em banners ou oficinas em parceria com instituições públicas ou 
privadas e publicar em anais ou periódicos. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1 Resultados da Simulação Empresarial 

A seleção dos alunos para o programa miniempresa ocorreu através de teste do perfil 
empreendedor e do índice de desenvolvimento acadêmico dos inscritos, ao todo trinta e um alunos 
foram selecionados, as vagas foram distribuídas proporcionalmente de acordo com os cursos e o 
resultado foi divulgado na página do IFRN. No entanto apenas 21 alunos permaneceram no 
programa Miniempresa, verificou-se que 70% dos que continuaram são do curso técnico de 
Administração, sendo que dois deles decidiram fazer a graduação em Administração após participar 
da simulação empresarial.  Verificou-se também que os que desistiram alegaram como motivos a 
falta de tempo para se dedicar ao programa. O nome da empresa PocketUp, foi escolhido pelos 
alunos participantes do programa e remete à uma empresa que trabalha com a produção de bolsas 
inovadoras, o produto escolhido foi a Tecbag (nome escolhido por eles para denominar a bolsa que 
no formato de um bolso de calça serve como suporte para carregar celular e organizar o carregador 
na bolsa, além de ser um acessório personalizado), virou febre no campus e ainda é sucesso entre 
alunos e professores.  

No Programa Miniempresa são explicados os fundamentos da economia de mercado e da 
atividade empresarial através do método Aprender-Fazendo, em que cada participante se converte 
em um miniempresário, eles venderam as ações ao preço unitário de R$4,99 e cada um deles 
também comprou uma ação, no dia da assembléia eles devolveram aos acionistas R$ 12,12, ou seja 
uma rentabilidade de 143% em menos de três meses, isso porque ele produziram durante as 
jornadas 354 tecbags, vendida com preços variados, da básica à de luxo.  Ao final do programa os 
alunos participaram das duas feiras de negócios aprenderam sobre a livre comercialização e contato 
com o mercado real, a dinâmica da feira permitiu a visibilidade do negócio e a oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho. No dia da Assembléia, uma associação local que apóia deficientes 
foi beneficiada com os tributos arrecadados, ao todo R$678,00 de encargos, ao final cada 
miniempresário recebeu sua ação rentabilizada, o salário e as comissões sobre as vendas. Foi uma 
experiência gratificante para todos os envolvidos e no dia da formatura dos alunos participantes do 
programa e dos consultores voluntário, uma das alunas (diretora de produção) recebeu uma 
medalha em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e foi eleita empresária destaque pelos 
resultados alcançados.  

4.2 Resultados da Feira de Negócios 

A participação de empreendedores locais (informais ou não) aproxima a comunidade 
acadêmica da sociedade. A formação de uma banca para avaliar as ideias, produtos e ou serviços 
inovadores a serem expostos na feira de negócios atende ao limite de stands disponíveis na feira. A 
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feira foi denominada "1ª Feira de Empreendedorismo e Negócios da Região do Mato Grande" e 
apóia o Movimento Compre do Pequeno Negócio. Estudantes e Comerciantes da Região do Mato 
Grande foram convidados para participar da feira. A feira será realizada dias 29 e 30 de setembro e 
já está com toda a programação, organização e avaliação pré-evento concluída. Estão inscritos nos 
estandes, 10 miniempresas e 10 microempresas da região. Todas as escolas da região foram 
convidadas, várias empresas visitadas e parcerias realizadas, teremos noite cultural e muitas ações 
voltadas para o empreendedorismo. Tudo o que foi planejado está sendo executado e espera-se 
sucesso na execução.    
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RESUMO
Mossoró é uma cidade do Oeste potiguar com rica 
vegetação catingueira em seu entorno. Entretanto, 
há pouco conhecimento dos alunos da região 
sobre a natureza e importância deste bioma.  A 
Universidade Federal Rural do Semiárido mantém 
a “trilha dos polinizadores” na Fazenda 
experimental Rafael Fernandes, havendo 
relativamente pouca visitação a este ambiente. 

Nosso trabalho, em parceria com a UFERSA, 
consistiu na formação dos bolsistas e voluntários 
do IFRN como monitores para atuarem na visitação 
da Trilha dos polinizadores.  O trabalho vem se 
consolidando por meio da divulgação da trilha, e se 
concretizará com o agendamento e saídas com as 
escolas de Mossoró para visitação deste espaço 
pedagógico que estamos promovendo. 

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, trilha dos polinizadores, trilha ecológica e educação ambiental. 

DIVULGATION PROGRAM OF THE POLLINATOR TRAIL AS AREA FOR 
ENVIROMENTAL EDUCATION ON MOSSORÓ/RN REGION

ABSTRACT
Mossoró is a city in the Brazilian North-east 
characterized by rich remnants of native Tropical 
Dry Forest (Caatinga) vegetation. Even so, students 
from this city have poor knowledge about the 
nature and importance of this biome. The Federal 
University at Mossoró (UFERSA) maintains a 
"Pollinator Trail" (Trilha dos polinizadores) at its 

experimental field station, which, however, has 
received few visitors so far. Our work consisted in 
the training of students from the Federal Institute 
(IFRN) as monitors for the guided visitation of the 
trail. After the divulgation of this pedagogical area, 
guided visits by schools will be scheduled. 

KEY-WORDS: Caatinga biome, ecological hikes, environmental education and Caatinga. 
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1   INTRODUÇÃO

A Caatinga (do tupi: caa (mata) + tinga (branca) = mata branca) é o tipo de vegetação 

que cobre a maior parte da área do Nordeste brasileiro e parte do norte de Minas Gerais. 

Ocupa cerca de 10% do território nacional e abriga mais de 23 milhões de pessoas, sendo o 

único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que parte do seu patrimônio biológico 

não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta (LOIOLA ET AL, 2012). 

Este bioma é considerado por órgãos internacionais como uma das trinta e sete 

grandes regiões naturais do planeta que devem ser conservadas e protegidas, pois colabora 

para a manutenção dos padrões regionais e globais do clima, da disponibilidade de água 

potável, de solos agriculturáveis e de parte relevante da biodiversidade do planeta (MAIA-

SILVA & HRNCIR, 2015). 

Cerca de 28 milhões de pessoas dependem dos recursos naturais da Caatinga para 

viver, o que a torna a região semiárida mais povoada do mundo. Entretanto, com a expansão 

da fronteira agrícola para plantações como as de soja, milho e algodão, a Caatinga vem 

sendo devastada. Além da atividade agrícola, a criação de gado também contribui para esse 

desmatamento, pois promove a destruição da vegetação para a formação do pasto. Outra 

atividade econômica que contribui para o processo de desmatamento no bioma é a 

exploração de carvão; a estimativa é que já houve a destruição de mais de 100 mil hectares 

da Caatinga somente para este fim (DRUMOND ET AL, 2012). 

Diante dessa realidade, torna-se fundamental a proposição de ações em Educação 

Ambiental voltadas para a sensibilização e conscientização da população sobre a importância 

do bioma Caatinga. É importante o trabalho pedagógico com a população em geral, mas é 

bastante recomendável a ênfase à sensibilização das novas gerações em idade escolar. 

No ambiente acadêmico, podemos usar os recursos didáticos disponíveis, tais como 

livros, websites, etc., mas a visita dos alunos a um ambiente natural como uma trilha 

ecológica é uma experiência extremamente enriquecedora, tornando mais palpáveis os

dilemas entre economia e sustentabilidade, e o despertar de uma consciência ambiental 
crítica na abordagem sobre os biomas brasileiros, e em particular sobre a Caatinga. 

  As trilhas ecológicas podem ser consideradas uma boa ferramenta para o 
desenvolvimento de uma conscientização ambiental no público estudantil. Nelas, ocorrem 
experiências sensoriais e cognitivas (racionalização sobre a dinâmica e complexidade dos 
sistemas biológicos) que levam o público a retomar um contato arquetípico benéfico com a 
Natureza e a questionar e interagir com o ambiente (CHAGAS, 2011). Por meio das vivencias 
nas trilhas pode-se gerar uma consciência ecológica, representada pelo respeito e gratidão 
ao que a natureza nos oferece (CAMPANHA, 2013), e aguçamento do senso crítico sobre as 
causas da degradação ambiental aos biomas.
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 A Trilha dos polinizadores, localizada dentro da estação experimental Rafael 

Fernandes da UFERSA, representa uma mostra de área de mata de Caatinga preservada e já 

vem sendo usada em atividades de extensão a fim de sensibilizar a população (estudantes, 

produtores rurais) sobre a importância da biodiversidade catingueira e da polinização, 

realizada principalmente por abelhas nativas (MAIA-SILVA ET AL., 2014).   

Nosso trabalho, em parceria com a UFERSA, visa popularizar o uso da trilha 

dos polinizadores por meio de um programa que incentive a visitação por escolas 

publicas e privadas de Mossoró. Até o momento, já fizemos um preparo prévio para 

atuarmos na monitoria da trilha, elaboramos um folheto de divulgação e um roteiro de 

visitação que permite explorar aspectos diversos da Caatinga. Estamos realizando um 

trabalho de contato e possível agendamento de Escolas do município de Mossoró para 

que sejam feitas as visitações.  

Nosso objetivo final será o de proporcionar visitas monitoradas à trilha dos 

polinizadores pelas escolas, com o intuito de ampliar o conhecimento de estudantes 

do município acerca do bioma Caatinga, nos aspectos relacionados à: caracterização geral 

do bioma, importância econômica e ecológica desse ambiente, com ênfase às 

adaptações fisiológicas ao stress hídrico, relações ecológicas (ênfase na relação das 

plantas com os polinizadores), serviços ambientais e sucessão ecológica; além disso, 

pretendemos ressaltar os fatores que contribuem com a degradação ambiental do bioma e 
a importância da sua preservação e exploração sustentável. 

2   DESENVOLVIMENTO

 2.1 Reunião da equipe do projeto com representante da UFERSA 

        O primeiro passo de nosso projeto consistiu na realização de uma reunião com o 
professor Doutor Michael Hrncir (UFERSA), que coordena as visitas monitoradas à Trilha dos 
polinizadores; Nesta reunião, que contou com a presença do coordenador Jose Amaral e 
também das alunas bolsistas e voluntárias, objetivamos definir as datas para uma visita de 
reconhecimento do espaço em que o projeto iria se desenvolver, e traçar pontos a serem 
abordados no roteiro de visitação. 
Foi definido que seria realizado um levantamento bibliográfico sobre os pontos mais 
importantes a serem abordados no roteiro de visitação, além de um agendamento para 
visita à trilha com o acompanhamento do professor Michael. 
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2.2 Visita de reconhecimento da trilha 

Nossa primeira visita (feita pelo coordenador e bolsistas envolvidos com o projeto) à 

Fazenda Experimental Rafael Fernandes foi monitorada pelo professor da UFERSA 

Dr. Michael Hrncir; nela, foi possível levantar os pontos mais relevantes para a 

elaboração do roteiro, além de nos familiarizarmos com o ambiente e estrutura da trilha. 

Na monitoria feita pelo prof. Michael foram enfatizados aspectos diversos e 

relevantes do bioma Caatinga, tais como a importância ecológica e econômica das espécies 

vegetais encontradas na trilha, além dos diferentes mecanismos de adaptação que tais 

plantas utilizam para lidar com o stress hídrico (figuras 1a e 1b). 
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  (a)  (b) 

Figura 1: a) Doutor Michael na entrada da trilha explicando o processo de polinização e sua 
importância.  b) visita de reconhecimento (caminhada na trilha) e anotações dos pontos a serem abordados 

no roteiro de visitação. Fotos: acervo dos autores 

Depois do reconhecimento do espaço da trilha, seguimos para o meliponário 

(figura 2a) onde são mantidas várias colônias de abelhas nativas sociais e ninhos de 

abelhas solitárias. O professor Michael manuseou as colônias de forma que pudéssemos 

observá-las internamente (figura 2b), procurando fazer-nos entender o comportamento 

das abelhas nativas e a estratégia utilizada pela colônia para construir as colmeias e lidar 

com o período de seca. 

Vale salientar que a existência na Fazenda Experimental Rafael Fernandes de 

um laboratório que estuda a fisiologia das abelhas nativas, e as relações entre 

adaptações fisiológicas destas abelhas com seu papel ecológico no ambiente da 

Caatinga, pode representar, no futuro, um ótimo recurso didático complementar aos 

visitantes da trilha, no sentido de compreender um fazer científico na área de ciências da 

Natureza, e em especial na área de Ecologia, agregando, à ação educativa ambiental da 

trilha, uma ação formativa em educação científica.  
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 (a)  (b) 

     Figura 2: a Bolsistas, com o professor Doutor Michael, em visita ao meliponário; b Detalhe 
de uma  colmeia aberta, destacando um “pote” de cera contendo pólen, coletado pelas abelhas. 

Fotos: acervos dos autores. 

A partir desta visita, foi possível estabelecer o itinerário dos futuros visitantes 

dentro da Fazenda Rafael Fernandes e da trilha dos polinizadores, de forma que o conteúdo 

apreendido em cada etapa seja organizado de maneira proveitosa. Verificamos que a 

estrutura da caminhada na trilha poderia ser organizada em oito estações de observação 

bem definidas, iniciando-se pelo meliponário, sendo, em cada uma, abordados 

determinados assuntos relacionados com a flora e/ou fauna local existente. 

2.3 Levantamento bibliográfico 

Para fundamentarmos o conteúdo do nosso roteiro de visitação e nos capacitarmos 

para atuarmos como monitores da trilha foi feito um estudo bibliográfico com materiais 

disponibilizados pelo coordenador, enfatizando o estudo sobre o bioma Caatinga e seu 

potencial econômico, características ecológicas, aspectos biológicos de sua vegetação típica, 

a interação das plantas com as abelhas nativas, e os aspectos econômicos relacionados com 

a extinção das abelhas nativas nos ecossistemas naturais. Além desses tópicos, a análise 

sobre as ações antrópicas no meio ambiente, especialmente na região do Semiárido, teve 

destaque durante os estudos. 

O conteúdo teórico foi selecionado de acordo com o que poderia ser visto de forma 
prática durante a trilha, como por exemplo, a capacidade de regeneração de uma área 
impactada e o processo de sucessão ecológica, as adaptações fisiológicas das plantas ao 
stress hídrico, além da biologia das plantas da Caatinga. O estudo e fichamento de cada 
texto, selecionado pelo coordenador, acontecia alguns dias antes das reuniões; estes 
encontros periódicos ocorriam com o objetivo de discutir tais textos.  
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2.4 Elaborações do roteiro de visitação e panfleto de divulgação 

Após o período de pesquisas bibliográficas, iniciou-se o processo de elaboração 

do roteiro de visitação e do panfleto de divulgação (figura 3). 

Figura 3: Roteiro de visitação e Panfleto de divulgação do programa da Trilha dos polinizadores 
finalizados. Fotos: acervos dos autores. 

 A estrutura do roteiro foi definida de acordo com o que foi observado na visita 

de reconhecimento, ou seja, com as oito estações de observação já definidas e os 

tópicos abordados em forma de perguntas, com a finalidade de instigar os possíveis 

visitantes a refletirem sobre alguns aspectos fundamentais da trilha. O panfleto, que 

será utilizado principalmente durante o momento de divulgação nas escolas, foi 

estruturado para expor rapidamente os objetivos de nosso projeto, a caracterização geral 

do bioma Caatinga e sua importância e apresentar sucintamente a Trilha dos Polinizadores 

como espaço pedagógico.   

Ambos os materiais confeccionados apresentam imagens do local, que foram 
captados por câmera fotográfica pelos envolvidos no projeto (coordenador, bolsistas, 
voluntários), contribuindo para a apresentação visual, tornando-os mais didáticos. Houve 
também o uso de imagens feitas por um fotógrafo profissional (Allan Phablo Queiroz), que 
havia visitada esta Trilha em outro momento, e, gentilmente, nos cedeu algumas imagens. 
Em uma visita anterior a de reconhecimento, houve a captação de vídeo por parte do 
coordenador, professor José Amaral. Nossa intenção é editar este material, incluindo uma 
narração e utilizá-locomo vídeo institucional de divulgação do nosso programa. 

 2.5 Divulgação nas escolas 

Com o material já finalizado, a próxima etapa foi o início da divulgação da Trilha dos 
Polinizadores, por meio de visitas às escolas públicas e privadas de Mossoró. As visitas foram 
realizadas pelo coordenador juntamente com as bolsistas ou voluntárias; exemplares do 
roteiro e do panfleto foram distribuídos para os responsáveis por cada escola. (figura 4).
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(a)  (b) 
Figura 4: a) Coordenador, aluna voluntária, e representante escolar, em visita à Escola Estadual 

Aída Ramalho; b) coordenador do projeto, aluna bolsista, e coordenadora pedagógica escolar, em visita à 
Escola do SESI. 

No processo inicial de divulgação, nas escolas do município de Mossoró, percebemos 

uma boa receptividade ao espaço da trilha, e estamos aguardando um agendamento por 

parte das escolas, a partir da inclusão da visita à trilha dentro de seu planejamento 
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pedagógico para 2016. O programa pretende oferecer uma vivencia pedagógica voltada 

apenas para professores de ensino fundamental e médio ainda em 2015 e vislumbra uma 

continuidade do programa no primeiro semestre de 2016, correspondente ao período 

chuvoso (inverno), o que torna a Trilha muito mais atraente à visitação.  Neste período 

esperamos levar um significativo número de turmas e alunos a este espaço pedagógico 

ímpar.  

3  CONCLUSÕES
Neste artigo, fizemos, inicialmente, uma breve caracterização da Caatinga, 

destacando sua importância econômica e ecológica e descrevendo os principais agentes de 

agressão a tal bioma. Posteriormente, mostramos que as trilhas ecológicas em ambiente de 

Caatinga, como a trilha dos polinizadores, são muito adequadas em programas de educação 

ambiental, podendo despertar estudantes para a valoração dos “serviços ambientais” deste 

bioma, fazendo-os aprender, na prática, conceitos e processos explicitados na escola, e 

promover a reflexão sobre as relações entre aspectos econômicos e ecológicos na área 

ambiental.   

Em um segundo momento, descrevemos as diversas etapas que compuseram até 

aqui nosso projeto: reuniões, estudos teóricos a partir de materiais bibliográficos e 

infográficos, visita de reconhecimento à trilha dos polinizadores, elaboração do folheto de 

divulgação e roteiro de visitação, e primeiras visitas às escolas publicas e privadas de 

Mossoró para divulgação da Trilha.  

Trabalharemos no intuito de ampliarmos a divulgação da Trilha dos polinizadores 

como espaço pedagógico para outras escolas. Estamos também propondo, ainda este ano, 

uma vivencia pedagógica na Trilha, voltada apenas para professores de ensino fundamental 

e médio.  Estamos também planejando a continuidade do projeto para o primeiro semestre 

de 2016, período mais atrativo na trilha em função de ser o período chuvoso. 
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A UTILIZAÇÃO DO DOMINÓ DE FRAÇÕES NO ENSINO DE NÚMEROS FRACIONÁRIOS 

M. A. N. Oliveira1;  L. C. Medeiros2;  R. P. Sousa³

E-mail: m-alcione@hotmail.com; laisinhamedeiros@hotmail.com; robson.sousa@ifrn.edu.br

RESUMO 

Neste trabalho investigamos através de um estudo 
de caso, se a utilização de jogos didáticos em 
sala de aula é realmente um recurso que 
contribui para o aprendizado do aluno. A 
pesquisa foi realizada no segundo semestre do 
ano letivo de 2015 na Escola Centro de Educação 
Integrada Professor Elizeu Viana, dentro das 
atividades do PIBID em matemática do IFRN, 
campus Mossoró. O trabalho foi realizado 
através de duas linhas de pesquisa, a revisão 
bibliográfica e o estudo de caso. Para realizarmos 
a análise escolhemos uma turma do 6° ano do 
ensino fundamental. Inicialmente, analisamos

através de um questionário os conhecimentos 
de cada aluno, com relação ao conteúdo de 
números fracionários. Em seguida, o jogo didático 

ABSTRACT 

This paper investigated through a case study of 
the use of educational games in the classroom is 
actually a feature that contributes to student 
learning. The survey was conducted in the fall of 
2015 school year the School Integrated Teacher 
Education Center Elizeu Viana, within PIBID 
activities in mathematics IFRN, campus Mossoro. 
The study was conducted through two lines of 
research, the literature review and case study. To 
accomplish the analysis we chose a group of sixth 
year of elementary school. Initially, we analyzed 
through a questionnaire the

knowledge of each student, regarding the 
content of fractional numbers. Then the game 
was didactic application and then two more 
questionnaires were distributed in order to 
assess the satisfaction of students and the level of 
knowledge of students after the game 
application. From a statistical analysis, we 
concluded that the educational game, domino 
fractions brought significant results for the 
teaching-learning process of the studied group. 

KEY-WORDS: Education, Games, PIBID. 

foi aplicado e posteriormente mais dois 
questionários foram distribuídos com o 
objetivo de avaliarmos a satisfação dos alunos e o 
nível de conhecimento dos alunos depois da 
aplicação do jogo. A partir de uma análise 
estatística, chegamos à conclusão que o jogo 
didático, ou seja, o dominó de frações trouxe 
resultados significativos para o processo de ensino 
aprendizagem do grupo estudado.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Jogos, PIBID. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento dos jogos matemáticos proporciona a habilidade de raciocínio-lógico a 

qualquer criança, ou seja, o jogo didático é uma ótima ferramenta para desenvolver um bom 

desempenho de matemática. Para Paulo Freire “ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Ao executarem suas atividades como docentes, os professores de matemática se deparam 

com extremas dificuldades para exercerem seus papeis de forma digna, visto que, dentre vários 

outros aspectos, muitos dos alunos apresentam um bloqueio para a aprendizagem desta ciência. O 

professor proporcionando ao aluno vivenciar uma didática com jogos, tende a vários benefícios, 

principalmente um maior interesse pela disciplina de matemática. 

Essa pesquisa foi feita na Escola Centro de Educação Integrada Professor Elizeu Viana, 

localizada na cidade de Mossoró – RN. Desenvolvida com alunos do 6º ano fundamental, o objetivo 

principal foi trabalhar o conteúdo de frações de uma forma lúdica e interativa. Para isso, foi utilizado 

o jogo dominó de frações, de modo a investigar se o processo de ensino aprendizado dos alunos é

facilitado. 

Em essência, neste texto investigamos se o uso de um jogo lúdico nas aulas de números 

fracionários, tende a um desenvolvimento de aprendizado positivo ou negativo. Para alcançarmos 

nosso principal objetivo, foi feita uma pesquisa de campo com enfoques quantitativo, no qual, para 

a coleta de dados foi utilizado questionários com perguntas claras e objetivas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Carla, uma das metodologias utilizadas por professores de matemática em 

suas aulas que tem alcançado resultados positivos é o uso de materiais concretos, pois, além de 

estimular o interesse do aluno, esse método também facilita a aprendizagem. 

O uso de materiais concreto ajuda o aluno aguçar seu raciocínio lógico, agindo, como uma 

forma de exercitar o cérebro de maneira divertida e interativa. No momento em que é proposto um 
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desafio ao aluno com outros materiais que desviem o foco rotineiro de quadro, leitura e exercício, 

a criança vai tentar encontrar uma forma de resolver aquele novo desafio. Depois que o aluno 

consegue solucionar o problema proposto pelo professor é hora deste extrair do aluno seus novos 

conhecimentos e mostrar a relação que existe entre o desafio proposto e o conteúdo trabalhado 

em sala de aula, ou seja, o uso de materiais concretos age como a abertura de um caminho para o 

conhecimento, uma estratégia usada pelo professor para que o aluno alcance o entendimento 

utilizando seu próprio raciocínio.  Segundo Piaget existem três estratégias para intermediar a 

construção da criatividade nos alunos e são elas: 

1ª) consistindo de estimulo para que a criança pudesse trabalhar sozinha por algum tempo; 
2ª) Se fornece ajuda para que ela possa dispor de todas as informações possíveis sobre o 
objeto da criação pretendida; 3ª) reconhecendo sempre em nós um "adversário" critico 
agudo que conduz ao aprimoramento. (Antunes, 2009, Pág.12) 

As estratégias propostas por Piaget, se encaixa perfeitamente para o uso de materiais 

concreto, como por exemplo jogos didáticos em aulas de matemática, estes jogos agem como um 

estímulo para que a criança trabalhe sozinha. 

De acordo com Cabral, o uso de jogos matemáticos, contribui para que o aluno deixe de ser 

um simples receptor de conteúdo, passando a interagir e participar do próprio processo de 

construção do conhecimento. Pág. 14 

Segundo Kishimoto (2007), os jogos se relacionam ao pensamento das crianças, mesmo que 

elas desconheçam o jogo, pois as mesmas, criam sua própria imaginação através do jogo, ligando o 

mesmo ao seu cotidiano. 

Neste sentido, buscamos através de um estudo de caso, saber se o uso de um jogo didático 

em aulas de matemática, realmente traz um retorno satisfatório. Para isso queremos desvendar se 

o nível de conhecimento adquirido com essa ferramenta é maior, do que em aulas convencionais.

Desta forma, comprovamos se realmente esta metodologia agrada e se age de forma satisfatório 

para os alunos. 

3 DESENVOLVIMENTO 
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Fração é todo número escrito sob a forma  
𝑥

𝑦
, onde x e y são inteiros com y diferente de 0 

(zero). Os números fracionários hoje em dia são muito comuns, em noticiários de tevê, jornais 

revistas, e por esse motivo o estudo dos números fracionários se inicia na escola geralmente no 

início do ensino fundamental. Como os números fracionários estão presentes no cotidiano dos 

alunos, é bastante comum que professores tenham facilidade enriquecer suas aulas com novas 

metodologias. 

Neste trabalho utilizamos um dominó de frações como ferramenta principal, para o ensino 

do tema aqui proposto. Os jogos matemáticos facilitam a memorização e serve para trabalhar o 

senso matemático do aluno. O jogo exige muita atenção e concentração para realizar as 

combinações das peças. 

Diversas habilidades são desenvolvidas nos alunos quando o professor cria este novo 

caminho, esta nova forma de aprender, esta nova metodologia, veja o que Cabral diz sobre as 

possíveis habilidades: 

É possível desenvolvermos no aluno, além de habilidades matemáticas, a sua concentração, 
a sua curiosidade, a consciência de grupo, o coleguismo, o companheirismo, a sua 
autoconfiança e a sua autoestima. Para tanto, o jogo passa a ser visto como um agente 
cognitivo que auxilia o aluno a agir livremente sobre suas ações e decisões fazendo com que 
ele desenvolva além do conhecimento matemático também a linguagem, pois em muitos 
momentos será instigado a posicionar-se criticamente frente a alguma situação. 
(CABRAL,2006, PÁG 19). 

O dominó de fração que foi aplicado em sala de aula funciona da seguinte forma: Primeiro 

os alunos decidem entre si para ver quem começa, a partir daí se embaralha as peças, e cada 

participante vai pegando o número necessário de peças, exemplos: 2 participantes com 7 peças; 

para 4 ou 5 jogadores, cada um pega 5 peças. O primeiro a jogar, coloca uma peça na mesa, desta 

forma o outro participante, coloca a peça que complementa a que o seu oponente deixou sobre a 

mesa. Caso contrário é necessário pegar uma peça das que restaram. Ganha o jogador que não tiver 

mais peças na mão, ou tenha menos peças. 

Para que o jogo flua, os alunos precisam saber quais peças se combinam e é neste momento 

que os alunos devem colocar em prática seus conhecimentos em relação ao conteúdo, raciocínio 

lógico e criatividade, dessa forma justificando que a aplicação do dominó deve vir acompanhada 
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das aulas expositiva e com leituras. A partir daí, o jogo vai atuar como um exercício, ou seja, a 

utilização do jogo didático não substitui completamente o plano de ensino do professor, mas tem o 

objetivo de melhorar sua metodologia e aprimorar o aprendizado dos alunos. 

4 METODOLOGIA 

Neste trabalho investigamos se o uso de um jogo lúdico nas aulas de números fracionários, 

tende a um desenvolvimento de aprendizado positivo ou negativo. Para obter uma resposta para 

este problema foi utilizado duas linhas de pesquisas sendo a primeira uma revisão bibliográfica 

sobre os números fracionários e sobre o uso de jogos lúdicos em sala de aula, afim de compreender 

melhor o assunto a ser trabalhado, a segundo foi um estudo de caso realizado na escola Centro de 

Educação Integrada Professor Elizeu Viana (CEIPEV), localizada na cidade de Mossoró-RN, em uma 

turma de 6°ano do ensino fundamental, com 25 alunos. 

O jogo lúdico desenvolvido foi, um Dominó de Frações, com aparência divertida cheia de 

figuras coloridas, justamente para trabalhar o conteúdo de números na forma de fração e chamar 

a atenção de alunos de 6° ano. Este dominó foi confeccionado com material reciclado e foi criado 

para ser usado na sala de aula como um exercício de fixação atrativo e divertido. 

O estudo de caso se deu por meio da aplicação de três questionários que foram distribuídos 

da seguinte maneira: o processo foi dividido em três etapas: na primeira etapa parte foi 

desenvolvidas as aulas explicativas com resolução de exercícios sobre o conteúdo abordado e em 

seguida foi aplicado o 1° questionário, onde o objetivo principal era avaliar como estava o nível de 

conhecimento dos alunos depois do conteúdo exposto; na segunda etapa foi aplicado o dominó de 

frações, onde os alunos se reuniram em grupos de cinco componentes para jogar o proposto 

dominó. Nessa etapa o principal objetivo era que os alunos se divertissem e ao mesmo tempo 

utilizasse seus conhecimentos para vencer o jogo, dessa forma exercitando o conteúdo exposto nas 

aulas anteriores. Na terceira e última etapa do processo  foram aplicados o 2° e o 3° questionários 

tendo estes, respectivamente, o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos alunos em relação as 

aulas e avaliar o nível de conhecimento dos estudantes depois da aplicação do dominó. 
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5 RESULTADOS E DISCURSÕES 

Inicialmente foi trabalhado com os aluno do 6° ano o conteúdo de números fracionários em 

forma de aula expositiva, explicativa, com resolução de exercícios em sala de aula. Em seguida foi 

aplicado para os mesmos alunos o 1° questionário, sendo este formado por cinco questões objetivas 

sobre o referido assunto. O principal objetivo neste momento era avaliar o nível de conhecimento 

dos alunos após uma aula convencional. Através dos resultados foi possível constatar que o nível de 

conhecimento foi bom. 

Gráfico 1- Análise do primeiro questionário.

Vendo que estes resultados foram bons, a próxima etapa da pesquisa foi realizada com a 

aplicação do dominó de frações e posteriormente foram aplicados o 2° e 3° questionários, tendo 

estes respectivamente o objetivo de avaliar o nível de satisfação do aluno em relação as aulas e 

avaliar o nível de conhecimento dos alunos após a aplicação do dominó. 

Através dos dados obtidos foi possível perceber que houve um desenvolvimento positivo em 

relação ao nível de conhecimento que os alunos tinham antes da aplicação do jogo lúdico. Observe 

no gráfico abaixo a porcentagem de acertos dos alunos no 1° e 3° questionários: 
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Gráfico 2- Análise do 1° e 3° questionários. 

Veja que a porcentagem de alunos que acertaram 40% ou 20% no primeiro questionário, ou 

seja não atingiram a média que a escola adota que é em particular 60% de acertos, é maior que a 

porcentagem de alunos que também não atingiram a média no 3° questionário, ou seja com a 

aplicação do dominó pode se constatar que o índice de reprovação diminuiu em até 
2

3
. Já a 

porcentagem de alunos que atingiram a média, ou seja, tiveram 60% de acertos no primeiro 

questionário foi menor do que o número de alunos que atingiram a média no terceiro questionário, 

ou seja depois da aplicação do dominó de frações a porcentagem de alunos que atingiram a média 

aumentou em 4%. E por fim observando a porcentagem de alunos que tiveram a porcentagem de 

acertos maior que a média, ou seja, que tiveram acertos iguais a 80% ou 100% no primeiro 

questionário foi menor que porcentagem  alunos que atingiram notas maiores que a média no 

terceiro questionário, chegamos a conclusão que a utilização do dominó realmente pode ser 

considerada como uma ferramenta que produz um desenvolvimento de aprendizado positivo. 

Observe que no primeiro questionário nenhum aluno acertou 100% da avaliação mas no terceiro 

questionário esse número subiu para 24% de alunos. 

Com a aplicação do 2° questionário tendo este apenas o objetivo de avaliar o nível de 

satisfação do aluno, foi possível constatar que o a utilização de uma ferramenta lúdica em sala de 

aula não é responsável apenas pelo crescimento de notas, mas também por estabelecer resultados 
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importantes que podem ser úteis para o tipo de metodologia que professores utilizam nas aulas de 

matemática. 

O grau de dificuldade em um jogo metodológico é fundamental para que exista um interesse 

maior de quem está jogando. O jogo não pode ser muito fácil de modo a não chamar a atenção do 

aluno de nenhuma forma e também não pode ser muito difícil ao ponto que o aluno não consiga 

desenvolver um raciocínio para chegar à solução. Dos dados obtidos no segundo questionário, 

constatamos que 76% dos alunos acharam o jogo fácil de ser jogado e 8% consideraram o jogo muito 

fácil e apenas 16% consideraram o jogo difícil. Por outro lado, cerca de 88% do estudantes 

aprenderam a jogar o dominó. 

Uma aula de matemática com aplicação de um jogo lúdico torna-se mais atrativa para os 

alunos, de acordo com Camargo “[...] o aprendizado não está em apenas resolver problemas 

baseados em exemplos ou ler definições e teoremas tentando decora-los, mas está também no 

envolvimento dinâmico com aquilo que se estuda”. (CAMARGO, KETTERMANN, 2011, Pág. 73), os 

dados do segundo questionário comprovam esta frase de Camargo, 92% dos alunos acharam a aula 

interessante e apenas 8% acham a aula comum, destes alunos, 63% disserem que aprenderam todo 

o conteúdo enquanto que 32% afirmaram que aprenderam pelo menos uma parte do conteúdo. A

maioria dos alunos consideraram a aula interessante e confirmaram o seu desenvolvimento nos 

resultados já visto no terceiro questionário. 

6 CONCLUSÃO 

A aplicação de jogos didáticos em sala de aula é uma maneira de contribuir com resultados 

melhores no ensino/aprendizagem dos alunos. Esta ferramenta lúdica é uma boa estratégia de 

ensino, pois com os resultados alcançados neste pequeno estudo de caso, percebemos que essa 

didática facilitou a compreensão dos conteúdos trabalhados. 

 A partir dos resultados obtidos por meio dos questionários, acredita-se que o dominó de 

frações, é uma ótima ferramenta para o entendimento de números fracionários, isto é, segundo o 

público alvo pesquisado, a matemática fica mais divertida e fácil de ser estudada.  
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RESUMO 

O presente projeto de extensão intitulado "A 
educação escolar e o despertar para o controle social, 
a ética e a cidadania" visa estimular, a partir de uma 
abordagem multidisciplinar, o debate acerca de tais 
temáticas no ambiente escolar e em seguida 
instigar a participação das escolas públicas e privadas 
do Município de Parelhas no 7º Concurso de Desenho 
e Redação promovido pela Controladoria - Geral da 
União – CGU - voltado para alunos dos 
ensinos Fundamental e Médio. Partindo da 

compreensão de que o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN 
deve cumprir uma função social de incentivo e 
estímulo cidadão para a comunidade a sua volta, o 
projeto lança luz, no cotidiano escolar, sobre 
temática importante, pois promove reflexões nos 
diferentes níveis de ensino a respeito do 
tema “Pequenas corrupções - Diga não”, proposta 
pelo órgão idealizador do referido concurso.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Controle social, Ética, Cidadania. 

SCHOOL EDUCATION AND THE AWAKENING FOR SOCIAL CONTROL, ETHICS 
AND CITIZENSHIP 

ABSTRACT 

This extension project entitled "School 
education and the awakening of social control, ethics 
and citizenship" aims to encourage, from a 
multidisciplinary approach, the debate about such 
issues at school and then instigate the participation of 
public and private schools Parelhas Municipality of 
the 7th Contest of Drawing and Writing sponsored by 
the Comptroller - General of the Union - CGU - aimed 
at students from elementary and high schools. 

Starting from the realization that the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande 
do Norte - IFRN must fulfill a social function of 
encouragement and citizen impetus for the 
community around him, the project sheds light on the 
daily school on important themes because it 
promotes reflections on different levels of education 
on the subject "Small corruptions - Say No", proposed 
by the founder body of the tender.

KEY-WORDS: Education, Social Control, Ethics, Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão intitulado "A educação escolar e o despertar para o controle social, 

a ética e a cidadania" baseado-se na temática “Pequenas corrupções – diga não” proposta pelo 7º 

Concurso de redação promovido pela CGU – Controladoria Geral da União –  procura inserir tais 

temáticas no ambiente escolar por meio de um trabalho de parceria entre o campus avançado 

Parelhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e 

escolas municipais, estaduais e privadas da cidade de Parelhas – RN.  

 Aliar as discussões no âmbito escolar à realidade concreta do educando: esta a justificativa 

central do projeto de extensão ora desenvolvido. Vivemos um momento singular em nosso país, 

no qual encontramos mais das vezes um distanciamento entre a fala e postura dos cidadãos em 

relação às vivências políticas e as ações pequenas, mas concretas do dia a dia. Isso acontece como 

se a responsabilidade pelo controle social, a ética e a cidadania fossem algo a ser conquistado para 

o benefício particular em detrimento dos anseios coletivos.  

Desta forma, vivemos diversas crises, tais como a da "identidade do brasileiro", afinal, o 

nosso "jeitinho" sempre achará uma saída (nem sempre republicana) para atender aos nossos 

interesses. Estimular o debate e a consequente reflexão acerca destas temáticas se faz urgente 

nas escolas, para que sementes de esperança de um futuro melhor possa ser uma saída para as 

atuais problemáticas do país envolvendo a corrupção, que surgem, não só no meio político, mas 

no cotidiano de nossas ações, nem sempre cidadãs. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

No Brasil o alicerce para as discussões sobre a temática proposta neste projeto de extensão 

está na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

consagrada pela doutrina jurídica como a “Constituição cidadã”. Como a mesma preconiza em seu 

primeiro capítulo,  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 
2012, p.11).  

Percebe-se na carta magna que o controle social e a cidadania são fundamentos básicos de 

nossa nação que devemos procurar exercê-los de maneira ética em vista do bem coletivo. “Todo o 

poder emana do povo”, todavia, para que esta premissa seja verdadeira é necessário que “o povo” 

esteja atento aos seus direitos e deveres e seja capaz de atuar de maneira crítica para que sua 

cidadania seja respeitada e vivenciada plenamente. 

 Compreendemos que trazer este debate para a realidade concreta do cotidiano é algo 

fundamental para a plenitude de nossa democracia, auxiliando órgãos do próprio Estado, como a 

CGU – Controladoria Geral da União – a se tornar mais próximo da sociedade. Neste sentido, 

atendemos a Função Social do IFRN:  

(...) ofertar educação profissional e tecnológica - de qualidade referenciada 

socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 

trabalho e tecnologia - comprometida com a formação humana integral, com o 

exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, 

visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da 

justiça sociais. (IFRN, 2012, p. 26). 

A cidadania passa assim para o centro da educação, não sendo uma concessão política, 

mas uma construção crítica a partir da formação humana proporcionada pela escola. A 

“transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais” é perseguida pelo 

IFRN, por isto, o campus avançado Parelhas sai de seus “muros” e torna-se uma ponte entre as 

diferentes instituições de ensino locais e outros órgãos públicos, no caso, a CGU.  

A temática “Pequenas corrupções – diga não” proposta para o concurso de redação abre 

assim uma janela privilegiada para a reflexão sobre o controle social, a ética e a cidadania. Refletir 

sobre a prática cotidiana é algo fundamental, como nos ensina Paulo Freire, afinal, “ensinar exige 

criticidade”. (FREIRE, 1996, p. 15) 

As temáticas propostas pelo projeto de extensão, em consonância com o concurso de 

redação da CGU acabam por destacar um papel importante para o professor no desenvolvimento 

de suas atividades, em especial na busca por trazer aos educandos uma curiosidade crítica em 

relação às práticas cotidianas.  

Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a criticidade, 

entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodologicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e 

não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 

curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-

se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, 

metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota seus 

achados de maior exatidão.  (FREIRE, 1996, p. 15) 
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Desta forma, o professor faz esta ponte entre o saber dos educandos, saber curioso do 

mundo e a sua prática, levando-os a observar o espaço a sua volta de maneira crítica, de maneira 

que possam compreender que suas pequenas ações curiosas fazem diferença na formação da 

sociedade e seu agir interfere diretamente no cotidiano. 

3 METODOLOGIA 

O projeto de extensão "A educação escolar e o despertar para o controle social, a ética e a 

cidadania" desenvolveu suas atividades de maneira interna e externa ao campus avançado 

Parelhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.  

Com o conhecimento prévio sobre o 7º Concurso de Desenho e Redação promovido pela 

Controladoria -Geral da União – CGU, o professor de história do campus avançado Parelhas do 

IFRN, com o apoio do professor de língua portuguesa e literatura, passou a atuar junto à 

comunidade escolar do próprio campus, sensibilizando os educandos da instituição para a 

temática, visando a valorização de sua postura cidadã constante. Nesta fase, foram realizadas as 

escolhas dos monitores do projeto, a exposição do tema e a realização de produções textuais com 

a temática: “pequenas corrupções - diga não”. 

Em seguida, passou-se a atuação junto às escolas públicas e privadas do Município de 

Parelhas, inicialmente sensibilizando as direções sobre tais temáticas e a importância das 

aulas abordá-las em seu cotidiano. Nesta fase o instituto disponibilizou não só informações acerca 

do referido concurso de redação, como ofertou materiais que facilitassem a inscrição, promoção e 

realização do concurso nas escolas que aderiram ao projeto.  

Em seguida, cada escola participante desenvolveu suas atividades próprias, que variaram 

de debates com a exposição  de textos que abordaram o "controle social, a ética e a cidadania", 

até o estimulo de produções textuais que foram remetidas para o 7º Concurso de Desenho e 

Redação promovido pela Controladoria -Geral da União - CGU. 

Por fim, como o projeto ainda está em fase de conclusão, os educandos do IFRN que 

participaram na condição de monitores realizarão a confecção de relatório final do projeto de 

extensão. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de extensão contribuiu para a disseminação de ideias e debates acerca das 

temáticas do controle social, ética e cidadania no cotidiano escolar, desenvolvendo assim, o 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes por meio da reflexão de seus próprios atos 

cotidianos. 
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O público atingido inicialmente no próprio campus avançado Parelhas do IFRN foram os 80 

alunos regularmente matriculados nas turmas de 1º ano do ensino integrado dos cursos de 

mineração e informática. Um dos alunos se dispôs a ser monitor do projeto e os demais foram 

informados acerca do 7º Concurso de Desenho e Redação promovido pela Controladoria -Geral da 

União – CGU e da temática “pequenas corrupções, diga não”. Em virtude do final do período letivo 

do primeiro semestre, é importante destacar que o tempo tornou-se exíguo para que mais 

debates fossem promovidos com a referida temática. Desta forma, dos 80 educandos que foram 

instigados a realizar a atividade, 15 responderam positivamente, o que equivale a 18,75 % do total 

de alunos da escola no ano de 2015. 

Assim, percebe-se que a semente foi plantada, contudo, ainda necessita de um trabalho 

com mais tempo disponível para que na 8ª edição do referido concurso, no ano de 2016, possa 

haver uma adesão maior dos educandos.  

Como o número de estudantes do campus avançado Parelhas do IFRN ainda é pequeno, 

importante foi o deslocamento do curso de extensão para as escolas da sede do Município de 

Parelhas - RN. A comunidade de uma maneira geral tem acolhido o IFRN como grande entusiasmo 

e aberto suas portas para que ações possam ser realizadas de maneira conjunta. 

Neste sentido, selecionando as escolas que já tem alunos em cursos de extensão do 

campus avançado Parelhas do IFRN que participam de discussões com a temática de cidadania, 

foram realizas visitas a 04 (quatro) unidades da sede, sendo 01 (uma) municipal, 01 (uma) privada 

e 02 (duas) estaduais. Todas acolheram a proposta e de maneira diferenciada passaram a abordar 

a temática. 

Das quatro escolas visitadas, nenhuma a princípio iria participar do 7º Concurso de 

Desenho e Redação promovido pela Controladoria-Geral da União – CGU. Após o trabalho de 

divulgação do curso de extensão duas realizaram a inscrição, número que representa 50% das 

escolas abordadas inicialmente. Uma terceira escola desenvolveu atividades e, inclusive, realizou 

produções textuais, mas não chegou a se inscrever no concurso diretamente. O tempo exíguo foi 

apontado como um dos empecilhos para que houvesse uma melhor qualidade nas discussões e 

trabalhos com a temática do “controle social, ética e cidadania”. Apesar das dificuldades 

temporais, as escolas se empenharam o máximo para o desenvolvimento das ações. 

A escola que melhor atingiu os objetivos foi a municipal visitada, onde 409 educandos 

foram alcançados, com todos se dispondo a realizar produções textuais. Ainda nesta escola 

municipal, 52 educandos do ensino fundamental I foram alcançados e 15 produziram desenhos 

relativos a temática. A direção e os professores acolheram com entusiasmo a temática e 

conseguiram fazer tamanha mobilização. 

A escola estadual A, fez a divulgação perante parte dos alunos do 9º ano que participam de 

projetos de extensão junto ao IFRN, sendo 08 no total, dos quais 04 se propuseram a realizar as 

produções textuais. A escola estadual B apresentou a temática a  254 educandos, destes, 19 
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fizeram a produção textual. Todavia, pelo fato de estar com outros projetos sendo realizados no 

momento, estas produções não chegaram a ser enviadas para a CGU. Já na escola particular 

participante, apesar do esforço inicial, não houve tempo hábil para que fossem realizadas 

atividades do projeto com os educandos, pois estes também já estavam engajados em atividades 

próprias da escola1. 

Totalizando, podemos concluir que, somadas todas as instituições, inclusive o IFRN campus 

avançado Parelhas, a temática das “pequenas corrupções - diga não” foi refletida, a partir desta 

importante parceria entre o curso de extensão e o corpo docente e discente das escolas visitadas, 

perante um total de 803 educandos, dos quais 447 realizaram produções textuais e 15 fizeram 

desenhos com a temática. Neste sentido, o curso de extensão contribui para a divulgação perante 

um público muito maior que os atuais 80 alunos matriculados regularmente na instituição.  

Sendo assim, percebe-se como o IFRN campus avançado Parelhas contribuiu por meio 

deste projeto de extensão para que as temáticas do controle social, ética e cidadania pudesse ser 

discutido no seio de diferentes instituições escolares, levando assim uma contribuição, não só no 

sentido de divulgar o concurso de redação promovido pela CGU, mas principalmente incentivar a 

reflexão da comunidade para temáticas tão importantes para a sociedade. 

5 CONCLUSÃO 

Ao término deste artigo, podemos apresentar um caminho diferente de inserção do 

campus avançado Parelhas do IFRN na comunidade em que está inserido, atuando não apenas 

internamente, mas também externamente aos limites físicos da escola, por intermédio de um 

curso de extensão. 

Compreendemos que extensão é algo importante para a formação dos educandos da 

instituição, mas também é uma importante porta de entrada na comunidade local. Fazer esta 

inserção, por meio da apresentação de temas relativos ao controle social, a ética e a cidadania, é 

importante para trazer o cotidiano do educando para as relações escolares e assim procurar 

transformar as atitudes e por consequência a realidade circundante. 

Esperamos, assim, contribuir para que a reflexão crítica possa construir mudanças de 

posturas dos educandos em relação ao mundo a sua volta. Discutir cidadania é discutir a nossa 

vida em sociedade e de certo modo é também auxiliar para uma melhoria da qualidade das 

relações sociais.   

1
 Optamos por não mencionar o nome oficial das escolas envolvidas no projeto por questões éticas, haja vista 

o tempo exíguo que as mesmas tiveram para conhecer, sensibilizar e mobilizar seus estudantes para o concurso

referido.
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RESUMO 

É do conhecimento de todos os muitos problemas 
na educação brasileira, especialmente na educação 
pública básica. Maiores e mais complexos são os 
fatores que proporcionam estes resultados 
negativos e as dificuldades para resolvê-los. O 
projeto do Cursinho "IF + Público" ofereceu aulas 
semanais de matemática e língua portuguesa a 80 
alunos de escolas públicas (de Santa Cruz/RN e 
região do Trairi Potiguar) que cursavam o 9º ano e 
concorreriam, na oferta 2015, a uma vaga nos 
cursos Técnicos Integrados oferecidos pelo 
IFRN/Campus Santa Cruz. As aulas ocorreram duas 
vezes por semana e foram ministradas por 

graduandos do curso de Licenciatura em 
Matemática, do IFRN, e por alunos da Licenciatura 
em Letras, da UFRN. Os alunos do "IF + Público" 
ainda contaram com acompanhamento social e 
psicológico que, além de darem um apoio 
complementar à preparação dos alunos, são 
formas de avaliação, conhecimento e 
caracterização do público-alvo. Ao final do Projeto, 
foram perceptíveis as melhorias educacionais, 
psicológicas e motivacionais dos alunos 
acompanhados, além de um índice satisfatório de 
aprovação no Processo Seletivo do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte. 

PREPARING STUDENTS PUBLIC SCHOOL FOR THE SELECTION PROCESS OF 
IFRN: EXTENSION PROJECT "IF + PÚBLICO" 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: public school, Federal Institute, preparation, Selective process, Trairi potiguar.

It is known to all the many problems in Brazilian 
education, especially in basic public education. 
Larger and more complex are the factors that 
provide these negative results and difficulties to 
solve them. The cram the project "IF + público" 
offered weekly tutoring in math and Portuguese 
to 80 students from public schools (Santa Cruz / 
RN and Trairi potiguar region) who attended the 
9th grade and would compete in the 2015 
offering, a vague the Integrated Technical courses 
offered by IFRN/Campus Santa Cruz. The classes 
took place twice a week and are taught by 
graduates of the Bachelor's Degree in 
Mathematics, IFRN, and students of the Degree in 

Letters, UFRN. Students of "IF + público" still relied 
on social and psychological support that and to 
give additional support to prepare students are 
forms of assessment, knowledge and 
characterization of the target audience. At the end 
of the Project, educational, psychological and 
motivational improvements accompanied the 
students were noticeable, as well as a satisfactory 
index of passing the selection process of the 
Federal Institute of Rio Grande do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: escola pública, Instituto Federal, preparação, Processo seletivo, Trairi potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, especialmente 

na educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que proporcionam estes resultados 

negativos e as dificuldades para resolvê-los. 

A escola pública é frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, das classes 

média baixa e baixa, ou seja, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e 

social. A decadência da escola pública no Brasil, além de outros fatores, está vinculada ao pouco 

investimento em educação nesse país, o qual é refletido na pouca valorização dos profissionais da 

educação, assim como de toda a estrutura educacional. Há uma desvalorização dos profissionais e 

de toda a estrutura educacional, resultando em profissionais desmotivados e em uma estrutura 

arcaica que não acompanha as evoluções das teorias e práticas educacionais. 

De acordo com PIAGET (1978), a educação plena está longe de ser alcançada pelos 

métodos tradicionais de ensino, pois para uma educação plena seria necessária uma formação 

pela experiência vivida, pela liberdade de pesquisa, enfim por uma escola menos autoritária e 

centralizadora, e mais libertadora, onde o indivíduo pudesse ter uma educação integral, sendo 

respeitado em seus direitos e liberdades, bem como respeitados os direitos e liberdades do outro. 

Por todos esses motivos, a escola pública, em regra, forma alunos desmotivados, 

desestimulamos e despreparados, sendo justamente nesta carência onde decidimos agir, visando 

à diminuição deste quadro preocupante em que se encontra a educação da cidade de Santa 

Cruz/RN e do Trairi potiguar. 

PIAGET (1978) diz que afirmar o direito da pessoa humana à educação é assumir uma 

responsabilidade muito mais pesada do que assegurar a cada um a capacidade de ler, escrever e 

contar. É garantir a toda criança o inteiro desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição 

de conhecimentos e valores morais correspondentes ao exercício de suas funções, até adaptação 

à vida social atual. 

Dentro desta perspectiva e da realidade apresentada, idealizou-se, então, o Projeto de 

extensão “IF + público”, visando, além de proporcionar uma preparação e estimulação mais 

intensa e adequada, traçar um perfil comum dos alunos da escola pública da região, a fim de 

tentar identificar as maiores dificuldades – sejam elas sociais, econômicas ou educacionais – por 

eles vivenciadas e dar suporte no sentido de minimizá-las ou assisti-las para tal. O projeto visa, 

além da capacitação dos jovens, permitir uma maior possibilidade de sucesso em seu percurso 

acadêmico e, ainda, em longo prazo, a entrada no mercado de trabalho de maneira digna e 

valorizada, contribuindo nos aspectos profissionais, sociais e no exercício pleno de sua cidadania. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E METODOLOGIA 

2.1 O Exame de Seleção do IFRN e o sistema de cotas: caracterização do público-alvo 

O Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) é um curso de formação inicial 

e continuada, na modalidade de educação a distância, com carga-horária total de 160 horas que 

prepara os estudantes por meio de livros e teleaulas para o ingresso no ensino técnico integrado 

ministrado pelo IFRN. Seu objetivo é aprofundar a aprendizagem de alunos das escolas da rede 

pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, contemplando as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ética e Cidadania. 

São aptos à inscrição no ProITEC alunos que tenham cursado todo Ensino Fundamental em 

escola da rede pública de ensino e/ou estejam matriculados no 9º ano (antiga 8ª série) do ensino 

fundamental, também exclusivamente em escola da rede pública. 

O ingresso para os cursos técnicos de nível médio do IFRN se dá através de prova objetiva e 

subjetiva (redação), denominado Processo Seletivo. Quanto à destinação de suas vagas, 50% de 

seu total, por curso, será aos que fizeram o ensino fundamental exclusivamente na rede pública, 

participantes do ProITEC. 

A inscrição no ProITEC garante a isenção da taxa de inscrição no processo seletivo para as 

vagas do ensino médio integrado 2015. Quando as inscrições para o Processo Seletivo forem 

abertas, o candidato deverá entrar novamente na área do candidato para realizar a inscrição para 

o Exame Geral, escolhendo o curso a que deseja concorrer, mas não precisará pagar uma nova

taxa de inscrição. Ele estará inscrito e concorrendo, automaticamente, às vagas destinadas e

exclusivas para alunos das escolas públicas (listas L1, L2, L3 ou L4 – conforme exemplificado na

Figura 1, abaixo).

Figura 1: Listas de vagas gerais e diferenciadas, curso técnico em apicultura, Edital 23/2014 – PROEN/IFRN. 
PROEN/IFRN, 2014. 

O Sistema de cotas do Exame de Seleção do IFRN divide as vagas a eles destinadas (50% do 

total, por curso) em 04 (quatro) listas diferentes de candidatos, de acordo com seu perfil 

socioeconômico e étnico. Nosso projeto visava atender justamente esses quatro perfis de 
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estudantes, todos – exclusivamente – da escola pública, que se diferenciam apenas de acordo com 

sua renda familiar e/ou etnia. Aliado ao ProITEC, que fornecia o material de estudo, atuamos 

presencialmente, semanalmente, acompanhando a evolução e prestando uma assistência integral 

aos alunos em sua preparação para o Processo seletivo 2015 do IFRN. 

2.2 O Projeto de Extensão “IF + público”: objetivos e metodologias aplicadas 

O Projeto de Extensão “IFRN + público” nasceu da ideia de acompanhar a preparação de 

alunos da escola pública para o Processo Seletivo do IFRN, identificando suas maiores dificuldades, 

testando novas metodologias e dando os subsídios necessários para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem.  

Como objetivo principal, o projeto visava proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental 

da rede pública (de Santa Cruz/RN e Trairi Potiguar) uma melhor preparação acadêmica com vistas 

a um futuro de possibilidades mais dignas e de melhoria de seu contexto social e econômico, 

permitindo assim o exercício perene de sua cidadania, a partir do desenvolvimento educacional e 

de uma melhor formação como ser social. 

O projeto foi divulgado para a comunidade através dos meios de imprensa disponíveis na 

região, como rádios, blogs e imprensa escrita (jornais locais), além de visitas às escolas públicas e 

através da VII DIRED (Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos), responsável pelas 

escolas da região do Trairi. Após a divulgação, as vagas foram distribuídas proporcionalmente de 

acordo com o número de alunos de cada escola. 

Figura 2: Aula do Projeto “IF + público”. IFRN/Campus Santa Cruz, 2014.

O projeto ofereceu aulas semanais (Figura 2), de matemática e língua portuguesa, a 80 

jovens alunos de escolas públicas que cursavam o 9º ano e desejavam concorrer a uma vaga nos 
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cursos integrados oferecidos pelo IFRN. As aulas ocorreram aos sábados e foram ministradas por 

graduandos/bolsistas do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo próprio Campus 

Santa Cruz do IFRN, e da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, pois assim seria possível levar até à comunidade atividades de ensino realizadas por 

professores formandos pelas duas mais importantes instituições de ensino público do Rio Grande 

do Norte. As aulas ministradas neste projeto ainda puderam ser contabilizadas como experiência 

de estágio e docência para os alunos das licenciaturas, além de carga horária/atividade 

complementar, enquanto Projeto de Extensão. 

Considerando a situação socioeconômica dos alunos participantes do projeto “IF + 

público”, sabíamos que havia a necessidade de não só oferecer aulas preparatórias, mas também 

de materiais que os ajudassem durante a semana, uma vez que as aulas eram ministradas 

somente aos sábados. Para tal, a fim de deixá-los melhor amparados em sua preparação, 

distribuímos kits compostos de material escolar, dois livros didáticos e DVDs com vídeo-aulas, 

voltados e preparados especificamente para candidatos às vagas do Processo seletivo 2015. Um 

dos livros abordava conteúdos e atividades (das disciplinas de Português, Matemática e Ética e 

Cidadania), enquanto o outro trazia questões de processos dos anos anteriores, a fim de 

aproximarmos os alunos à realidade e nível do Exame de seleção que prestariam.  

Em sua obra, PIAGET (1978) propôs a interdisciplinaridade no lugar das faculdades que 

fragmentam o conhecimento, pois seria fundamental quebrar as barreiras entre as ciências e 

superar os cérebros bitolados dos mestres. Através dos conhecimentos sobre o assunto, pudemos 

transpor aos discentes que essas disciplinas andavam lado a lado, não se dissociavam, da mesma 

forma, a construção do conhecimento deveria estar atrelada a essa linha de pensamento, onde se 

relacionar com o outro e trocar conhecimentos seria também uma forma mais eficiente de 

aprendizagem.  

Nas aulas, a utilização de material didático do Laboratório de Matemática (Figura 3), 

disponível no Campus, chamava a atenção e despertava o interesse dos alunos para a disciplina; 

fazíamos também a utilização de mídias educacionais, como projetor multimídia e atividades de 

pesquisa que envolvesse os conteúdos vistos em aula. Tudo se tornava atrativo e bastante 

estimulante. Segundo FOSSA (2011), a atividade se faz completa quando munida fica completa no 

sentido de estar munida dos três tipos de representação física (os materiais manipulativos), uma 

representação oral (a discussão no grupo e, se for o caso, a apresentação dos resultados ao 

professor e/ ou outros colegas), e uma representação simbólica (o registro por escrito). 
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Figura 3: Oficina do Projeto “IF + público”, no Laboratório de Matemática. IFRN/Campus Santa Cruz, 2014.

De acordo com Vygotsky, um dos mais importantes teóricos da área da educação, o 

desenvolvimento do indivíduo se dá como resultado de um processo sócio histórico e cultural, ou 

seja, através de seu meio, da sua cultura, percebendo o papel da linguagem e da aprendizagem 

nesse desenvolvimento, à medida que este ser se manifesta para com os seus. Vygotsky defende 

que a linguagem humana é o principal instrumento de interação, é elementar e constitui-se como 

um sistema simbólico fundamental. 

Planejávamos as aulas a fim de conseguir atingir um grau de satisfação tanto por parte dos 

alunos quanto por parte dos docentes que compunham a equipe do projeto, então, com base 

nesta ideia, tínhamos aulas lúdicas, onde buscávamos relacionar o conteúdo que estava sendo 

trabalhado com os materiais disponíveis no Laboratório de Matemática do IFRN – Campus Santa 

Cruz e mostrar sua aplicabilidade prática no cotidiano dos alunos. O parcelamento e a 

compartimentação dos saberes impedem aprender o que está tecido junto (MORIN, 2000). 

A Pró-Reitoria de Extensão do IFRN (PROEX/IFRN) custeou o projeto em sua edição 2014, e 

já – pelo terceiro ano consecutivo - repactuou o custeio para 2015, após submissão e aprovação 

em Edital próprio. Neste ano, estamos abrangendo ainda mais escolas e mais cidades, a fim de que 

se tenha um universo maior de alunos beneficiados e uma caracterização mais fidedigna da 

realidade local. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na realização do projeto foram apresentados através de um 

relatório/avaliação final do projeto, em reuniões com as escolas envolvidas e em eventos 

científicos. No relatório, foram apresentadas estatísticas a respeito da frequência, taxa de 

desistência, e percentual de aprovações. Ademais, os relatórios e resultados foram divulgados em 

reuniões com as escolas públicas contempladas, com vistas à receptividade do projeto por parte 
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da comunidade escolar e a fim de mostrar seus impactos na qualidade educacional dos alunos 

atendidos. 

O primeiro indicativo da excelente aceitação e do envolvimento dos alunos com o projeto 

está no alto índice médio de frequência (Figura 4) registrado ao longo de sua execução. A taxa 

média de frequência ficou em torno de 77%, acima do esperado pela equipe e dos índices 

registrados nas escolas participantes, por exemplo. À medida que os alunos se sentiam mais bem 

preparados, acompanhados e assistidos, se sentiam também mais estimulados a estudar e 

frequentar as aulas do projeto. 

Figura 4: Índice de frequência média dos alunos nas aulas do Projeto 

Periodicamente aplicávamos simulados, com rigidez de horário, número de questões (40 

questões objetivas, sendo 20 de Língua portuguesa e 20 de matemática) e uma redação que 

seguiam os mesmos padrões do Exame de seleção, mostrando uma realidade mais próxima da que 

encontrariam ao final, e com o objetivo de avaliar as evoluções e dificuldades dos participantes. As 

notas nos simulados cresceram em torno de 37% ao longo dos 05 meses de acompanhamento, 

quando aplicamos 03 testes avaliativos (nos meses de agosto, setembro e outubro de 2014). 

Através do gráfico (Figura 5), ilustramos a perceptível evolução dos alunos ao longo dos Simulados 

aplicados, resultado de uma preparação mais envolvente, estimulativa e interdisciplinar. 

Utilizando-se de novas metodologias e inovando na didática até então conhecida pelos 

alunos, é notório o rápido desenvolvimento educacional destes, o que mais tarde culminaria em 

resultados bastante satisfatórios no Processo Seletivo. Segundo PIAGET (1967), o desenvolvimento 

é uma equilibração crescente que oscila entre um estado de menor equilíbrio para um equilíbrio 

superior. Então sendo uma construção contínua, que passa de um estágio inferior para um 

superior, a equilibração é um processo de desequilíbrio e equilíbrio que acontece entre os estágios 

para haver uma mudança de estágio. 
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Figura 5: Nota média dos alunos do Projeto nos Simulados aplicados 

Dentre tantas melhorias observadas (Figura 6), elencamos e focamos em algumas que se 

mostraram mais evidentes e foram molas impulsionadoras no desenvolvimento acadêmico dos 

estudantes. Os índices giraram em torno de 20% a 30% e, além de resultarem na evolução dos 

alunos, trouxeram maior dinâmica e fluidez às aulas. A cada mês, os discentes se mostravam mais 

estimulados a estudar, mais confiantes no seu potencial e no nível de conhecimento que estavam 

atingindo, interessados e participativos em sala. Os dados foram coletados junto às escolas 

participantes e aos docentes do projeto, através de observações durante as aulas e de 

questionários aplicados pelo setor de Psicologia do IFRN / Campus Santa Cruz.  

Figura 6: Índices/melhorias observadas junto aos alunos do Projeto

O número de aprovações foi dado como satisfatório – 33 (trinta e três) alunos, cerca de 

54% do número total de participantes - para a equipe atuante no projeto, consideradas as 

deficiências existentes na educação básica desses alunos, o estado de vulnerabilidade no qual se 

encontram e as rápidas melhorias perceptíveis que conseguimos através de ações inovadoras ao 

longo do projeto. E é partindo deste fato que comemoramos hoje o bom rendimento do “IF + 

público” ao encontrar com alunos no IFRN – Campus Santa Cruz (participantes da 1ª edição do 

projeto), que conseguiram a aprovação no processo seletivo e nos dão motivação para continuar 

atuando e tentando atingir cada vez mais estudantes interessados em ingressar no Instituto 
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Federal. Com uma melhor educação abrimos um leque de novas possibilidades e um novo 

horizonte para estes jovens, dando-lhes a oportunidade de ingressar mais dignamente no 

mercado de trabalhar e atuarem como agente transformador de sua realidade.

Observamos também que as metodologias utilizadas no decorrer deste acompanhamento, 

tão estudadas e analisadas pela equipe, baseados nas principais teorias educacionais, conseguiram 

se adequar ao perfil dos nossos alunos, considerando que cada turma e cada aluno, mais 

especificamente, possui uma identidade própria, necessitando, assim, de ações didáticas e 

metodologias diferenciadas, específicas para suas dificuldades. Em uma pesquisa um pouco mais 

aprofundada dos diferentes perfis dos alunos, através do acompanhamento social e psicológico, 

foram apontadas as maiores dificuldades, onde e como precisávamos agir, a fim de saná-las e 

quebrarmos as barreiras para a entrada dos novos conhecimentos. 

4 CONCLUSÃO 

O Projeto de Extensão “IFRN + público”, curso preparatório para ingresso no Ensino Médio 

Integrado do IFRN – Campus Santa Cruz, acompanhou alunos de escolas públicas da região Trairi 

potiguar com a ideia de poder ajudá-los a concorrer às vagas abertas nesta modalidade, de forma 

igualitária para com os demais candidatos.  

As aulas ministradas eram basicamente voltadas aos conteúdos exigidos no edital 

divulgado pelo IFRN (Edital 23/2014 – PROEN/IFRN), tentando sanar as maiores dificuldades 

detectadas, através de metodologias facilitadoras e adequadas ao perfil dos nossos alunos.  Essas 

dificuldades foram detectadas através de simulados aplicados nas turmas ao início das aulas, com 

o objetivo de conseguir melhorar o desempenho em Português e Matemática (disciplinas exigidas

no processo seletivo), para que empecilhos não os atrapalhassem na construção de novos

conhecimentos e conteúdos. Analisando o perfil socioeconômico e educacional dos nossos

participantes, concluímos que realmente haviam falhas que os impediam de prosseguir adquirindo

novos saberes, então, tomamos consciência de que deveríamos nos adequar ao modo que eles

conseguiam aprender, estimulando o processo cognitivo da aprendizagem.

O curso preparatório conseguiu nos render experiências vivenciadas em sala e também 

fora dela, quando o nosso contato com a comunidade escolar era diretamente existente. A 

situação em que se encontrava a educação da nossa região mostrava uma necessidade de 

complemento e inovação em suas metodologias de ensino, ou seja, não atingiam o foco nem a 

motivação que os alunos do 9º ano precisavam em seus estudos preparatórios. 

Além de proporcionar um acompanhamento presencial dos conteúdos (Português e 

Matemática), o projeto conseguiu traçar o perfil socioeconômico e psicológico dos candidatos, 

bem como investigou e constatou os melhoramentos que seriam possíveis apenas com o incentivo 

educacional, a diversificação dos recursos didáticos e o acompanhamento integral dos alunos em 
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sua preparação. 

Devido sua boa aceitação, os ótimos resultados alcançados e tendo sido, novamente, 

aprovado através do Edital da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/IFRN) para 2015, o projeto 

continua. Suas atividades irão de junho a dezembro do ano corrente.  
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RESUMO 

Com o surgimento do exame nacional do ensino 
médio em 1998 e com a sua adoção como forma de 
ingresso em várias universidades nacionais em 2004 
por meio de programas federais surgiu também um 
maior interesse na preparação para tal exame que 
sempre evolui com o passar dos anos. Neste 
contexto fez-se necessário a criação de um 
mecanismo de acesso a essa preparação para 
comunidade do Instituto Federal de Ciência, 
Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN e além. Neste trabalho informamos todo o 

processo de motivação, elaboração e execução de 
um primeiro curso de física de curta duração 
voltado para o ENEM no IFRN/Macau. Neste 
trabalho contamos com o envolvimento de toda a 
área de física, alunos do campus e ainda com a 
comunidade fora dos muros da instituição, que 
puderam conhecer e apreender um pouco mais 
sobre esse exame que se consolida cada vez mais 
como um instrumento de transformação e desta 
forma precisa ser sempre melhor compreendido.     

PALAVRAS-CHAVE: ENEM, física, preparação. 

EXTENSION COURSE: PHYSICS FOR ENEM - A REPORT OF ACTIVITIES IN 
IFRN/MACAU  

ABSTRACT 

With the emergence of the national high school exam 
in 1998 and with its adoption as a way of admission to 
various national universities in 2004, through federal 
programs, also came a greater interest in preparation 
for such exam that always evolves over the years. In 
this context it was necessary to create a mechanism 
for access to this preparation for the Federal Institute 
of Science, Education and Technology of Rio Grande do 
Norte - IFRN and beyond. In this paper we reported the 

whole process of motivation, preparation and 
implementation of a first physics short course facing 
the ENEM in IFRN / Macau. In this work we have the 
involvement of the entire group of physics, campus 
students and with the community outside the 
institution's walls, which were able to see and learn 
more about this exam that consolidates more and 
more as an instrument of transformation and thus 
needs to be always better understood.

KEY-WORDS: ENEM, physics, preparation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1998, no Brasil, surgiu o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante concluintes da educação básica, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. Tal exame foi recebido com certa desconfiança 

por parte das Universidades e estudantes, entretanto com o passar do tempo foi ganhando espaço 

e força tornando-se um dos principais exames em larga escala aplicado no Brasil. 

O INEP é o responsável pela realização destes exames em larga escala: 

No Brasil, a elaboração e a normatização dessas avaliações estão ao encargo do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da 

Educação (MEC), que monitoram todo o processo e divulgam os resultados por escola, por 

município, por rede e por estado da federação. As avaliações em larga escala diferenciam-

se das centradas nos indivíduos, cujo foco é a aprendizagem do aluno e cuja 

responsabilidade pela preparação recai sobre o professor.  (SCHNEIDER, 2013, p.19) 

Segundo Werle (2011), a década de 1990 foi importantíssima para a consolidação dos 

exames em larga escala no Brasil: 

Nos anos noventa, portanto, os processos de avaliação em larga escala se difundem e 

passam a operar em sistemas educativos de vários países. Se, no final dos anos oitenta e 

início dos noventa os procedimentos de avaliação eram incipientes e o MEC neles envolvia 

agentes dos sistemas de ensino e docentes do ensino superior, após 1995 a avaliação é 

reforçada, terceirizada e consolidada como ação do poder público federal separando os 

diferentes níveis em que a avaliação da Educação Básica se processa. Apesar da 

centralização no Inep do sistema de avaliação, os Estados criam suas próprias modalidades 

de avaliação, assim como alguns municípios. Na entrada do século XXI, o Brasil submete-se 

a avaliações internacionais e, é justamente no início deste século que a avaliação é 

fortemente  incluída  nos  processos de planejamento educacional. (WERLE, 2011, p.777). 

Na década de 2000, os exames de larga escala continuam sendo aplicados no Brasil, alguns 

sofrendo modificações, outros tendo sua continuidade e alguns outros sendo criados como 

inovações. 

A primeira versão do ENEM era composta por 63 questões objetivas e uma redação, 

aplicadas no mesmo dia com duração de 5 horas. Inicialmente era utilizado como forma de 

estudantes realizarem uma auto avaliação e também como forma de avaliar a qualidade geral do 

Ensino no país, sem o objetivo de selecionar alunos para ingressarem em IES. Com o passar dos anos 
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o ENEM passa a ser utilizado como forma de acesso ao ensino superior, como complementação ou

substituição no ingresso de IES, principalmente nas particulares.

Em 2004 o MEC cria o Programa Universidade para Todos, o PROUNI, um programa do 

governo federal destinado a fornecer bolsas de estudo em IES privadas para alunos oriundos de 

escola pública ou bolsistas de escolas particulares que não possuam diploma de nível superior. A 

pré-seleção do aluno passa a ser feita através do ENEM. 

Inicialmente, poucos alunos se inscreviam no ENEM, mas a partir da criação do PROUNI, 

houve um aumento considerável nas inscrições, o que pode ser verificado no gráfico da figura 1.  

Figura 1: Evolução dos inscritos no Enem entre 1998 e 2008. Fonte: Criado pelo autor com dados extraídos do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 2013. 

Em 2009 o ENEM sofre uma reformulação e passa a ser chamado de Novo ENEM, 

apresentando novas características em relação ao antigo exame. As provas passam a ser 

organizadas por áreas de conhecimento e sua nota passa também a servir como forma exclusiva de 

acesso a cursos de nível superior de IES públicas do país através do Sistema Unificado de Seleção 

(SISU). O ENEM também substitui, no nível médio, o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para os estudantes maiores de 18 anos e a partir de 

2010 torna-se obrigatório para vários programas (Fundo de Financiamento do Ensino Superior – 

FIES, Ciência sem Fronteiras, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC, e etc.) 

O exame aplicado em dois dias consecutivos, passa a ser constituído de 1 (uma) redação em 

língua portuguesa e de 4 (quatro) provas objetivas (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências 
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da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas 

Tecnologias), contendo 45 questões de múltipla escolha cada. É nesse momento que uma nova 

matriz de referência é apresentada para o exame. 

O novo ENEM utiliza a Teoria da Resposta ao Item – TRI como procedimento de análise dos 

itens e de cálculo das proficiências, utilizando a função logística de 3 parâmetros (INEP, 2014), 

permitindo a comparabilidade dos resultados entre os anos assim como possibilitando a aplicação 

do exame várias vezes ao ano. Em nota publicada, o INEP (2015) confirma a utilização da TRI: 

No Enem, o cálculo da proficiência a partir do uso da TRI permite acrescentar outros 
aspectos além do quantitativo de acertos, tais como os parâmetros dos itens e o padrão de 
resposta do participante. Assim, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na 
prova são avaliadas de forma distintas a depender de quais itens estão certos e errados e 
podem, assim, ter habilidades diferentes. (INEP, 2015, p. 3) 

O novo Enem, é atualmente o mais conhecido em todo o Brasil com o número de 

candidatos inscritos aumentando muito desde sua transformação em 2009, tendo seu ápice em 

2014 quando foram inscritos aproximadamente 8,7 milhões de candidatos. 

Figura 2: Evolução dos inscritos no Enem entre 2009 e 2015. Fonte: Criado pelo autor com dados extraídos 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 2015b. 

Baseado na importância do ENEM, fez-se necessário a criação de um mecanismo de auxílio 

a comunidade do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN, campus Macau, que realizará o exame. Com isso elaboramos um curso de preparação, 

intitulado FÍSICA PARA O ENEM, com questões inéditas e outras semelhantes ao padrão exigido pelo 

exame. 
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O curso teve o objetivo de trazer para a Comunidade do Campus Macau informações e 

orientações sobre o novo ENEM, além de oferecer uma melhor preparação na resolução da prova 

de Física, levando sempre em consideração o ensino por competências e priorizando a Teoria da 

Resposta ao Item, teoria utilizada na elaboração do ENEM.  

2 O ESTADO DA ARTE 

Pesquisas sobre a Física nas provas do ENEM vêm sendo realizadas. Pinheiro e Osterman 

(2010) estudaram duas provas do ENEM realizado em 2009. A contextualização e a 

interdisciplinaridade foram os focos principais. Também compararam a prova com algumas provas 

de Física realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e observaram as 

discrepâncias entre ambas. Segundo os autores a maioria das questões do ENEM ainda são 

essencialmente disciplinares, sendo a biologia contemplada com uma quantidade de questões 

ligeiramente maior que as demais Ciências da Natureza, e que a principal diferença entre os dois 

modelos de questões de Física é a ênfase dada à contextualização nas questões do ENEM, que nas 

provas da UFRGS é quase inexistente. Os autores concluem citando os problemas sociais e 

econômicos como principais pontos de contextualização utilizados na prova do novo ENEM 

ressaltando a importância de seu trabalho para pesquisas posteriores. 

Hernandes e Martins (2013) estudaram as questões do novo ENEM que contêm Física em 

sua formulação. Foram analisadas cinco diferentes provas: a prova que vazou em 2009, o caderno 

azul da prova oficialmente aplicada em 2009, o caderno amarelo da primeira versão da prova 

aplicada em 2010, o caderno azul da segunda versão aplicada em 2010 e, por fim, o caderno azul da 

prova aplicada em 2011. Os autores buscaram inicialmente categorizar as questões classificando-as 

por competências e habilidades, porém após análise inicial, resolveram classificá-las somente por 

competências, uma vez as questões indicaram explorar várias habilidades simultaneamente. Após 

a classificação verificaram a aproximação das questões selecionadas com as presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), nas Orientações Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) e nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) concluindo que tais orientações são atendidas na maioria dos itens, existindo ainda a 

presença de abordagens tradicionais, como feitas anteriormente em provas de vestibulares. 

Ressaltam também que os itens focalizam coisas e situações do cotidiano das pessoas. Os autores 

concluem defendendo o ensino de Física pautado em competências e habilidades, assim como 

proposto pelo no ENEM. 

Gonçalves Junior e Barroso (2012) também fazem um estudo sobre as questões de Física da 

prova de Ciências da Natureza do ENEM 2009, 2010 e 2011. Assim Hernandes e Martins (2013), 

durante a classificação das questões, percebem-se facilmente as competências avaliadas, porém em 

muitos itens, identificam-se a presença de mais de uma habilidade. A partir de categorias definidas, 

são propostas variáveis qualitativas para caracterizar o tipo de prova, e analisados os dados das 
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respostas dos estudantes participantes da prova de Ciências da Natureza em 2009, usando dados 

disponibilizados pelo INEP. A análise qualitativa revela as características da prova: questões longas, 

com pouca exigência de raciocínios mais complexos característicos da resolução de problemas, e 

uma tendência de distribuição de questões por objetos de conhecimento que pode ter impacto no 

ensino médio. A análise do desempenho dos alunos também é reveladora dos processos efetivos 

de aprendizagem da disciplina, indicando que o percentual de acertos nos itens quase sempre é 

baixo, e que questões que exigem algum tipo de conhecimento disciplinar ou que exigem utilização 

de raciocínios matemáticos apresentam um desempenho sensivelmente mais fraco. Os autores 

concluem citando a contextualização presente nos exames, a importância dos exames de larga 

escala e a necessidade de uma reformulação na Matriz de Referência do ENEM, visando uma 

homogeneidade quanto a construção de questões por competências e habilidades bem definidas. 

Duarte, Gonçalves Junior e Barroso (2013) fazem um estudo de um item quantitativo na 

prova de Física do Enem 2009 considerando a importância da análise dos dados da prova para um 

melhor entendimento da aprendizagem em Física no Ensino Médio no país, podendo assim corrigir 

os rumos do processo de ensino e aprendizagem. Os autores acreditam no caráter diagnóstico e 

transformador que os exames de larga escala podem desenvolver. Para mostrar isso selecionaram 

um item de grande dificuldade da prova de 2009 e aplicaram a alunos do terceiro ano do ensino 

Médio de um colégio privado. Após a análise dos resultados concluíram que as dificuldades com 

raciocínio mais complexo, envolvendo resolução de problemas e conexão entre conceitos, estão 

presentes de maneira uniforme nos estudantes ao final do ensino médio que fizeram o ENEM 2009 

e que uma análise mais detalhada dos resultados do ENEM possibilita a identificação das 

dificuldades na aprendizagem dos conceitos e temas da física no ensino médio, e constituem-se em 

ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias metodológicas e de novos materiais 

didáticos. 

Muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre o tema ENEM. Acreditamos que sua 

importância no cenário educacional do país só tende a aumentar. É acreditando nisso que a 

divulgação das informações pertinentes ao exame e uma preparação é de grande importância para 

todos os interessados na temática vigente. 

3 METODOLOGIA 

O curso de FÍSICA PARA O ENEM foi idealizado pela equipe de Física do IFRN/Macau, 

composta por 4 professores de Física e 1 professor de redes de computadores que ministra 

disciplinas relacionadas a eletricidade. Durante o mês junho de 2015 a equipe planejou e discutiu 

como o curso seria aplicado. Definiu-se que utilizaríamos questões inéditas, elaboradas pela própria 

equipe, questões aplicadas nos exames anteriores e/ou questões que seguiriam o mesmo padrão 

das exigidas. Os encontros seriam realizados uma vez por semana durante 5 semanas e temas foram 

definidos para cada aula. Utilizamos os seguintes temas: 
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1ª Aula: Movimentos: variações e conservações 

2ª Aula: Calor, ambiente e uso de energias 

3ª Aula: Óptica: som, imagem e informação 

4ª Aula: Ondas: som, imagem e informação  

5ª Aula: Equipamentos elétricos e telecomunicações 

Durante os meses de julho e agosto de 2015, a equipe reuniu-se, elaborou e selecionou 

questões a serem aplicadas durante o curso. Forma elaboradas listas que seriam aplicadas em sala 

de aula pelo professor responsável. Inicialmente definimos que cada lista deveria conter 15 

questões, sendo 8 respondidas pelo professor e 7 seriam respondidas pelo aluno. Ao final de cada 

aula, os alunos receberiam o gabarito das questões acompanhado de suas respectivas resoluções e 

comentários. 

As aulas do curso começaram a ser aplicadas no mês de setembro de 2015 com previsão de 

término em outubro de 2015. Cada aula, com duração de 2h, seria conduzida por um professor que 

inicialmente faria uma abordagem teórica da temática proposta para o dia para logo em seguida 

proceder com a resolução das questões. Os alunos tinham total liberdade para intervir e perguntar 

quando necessário. 

O projeto também contou com a ajuda de três estudantes que sempre estiveram auxiliando 

professores no momento de aplicação das aulas e divulgação do curso junto a comunidade do 

IFRN/Macau. Tal divulgação era feita através de convites formais feitos em sala de aula, através de 

cartazes espalhados semanalmente por todo o campus e divulgação via internet.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro momento, poucos estudantes mostraram-se interessados pelo curso. Outras 

atividades culturais e esportivas estavam sendo realizadas no campus que fizeram com que a 

participação fosse baixa na primeira aula. 

A aula foi realizada como planejado e os poucos alunos que vieram sentiram-se muito bem 

com as informações recebidas, comprometendo-se de divulgar para colegas, familiares e vizinhos, 

uma vez que a aula foi realizada com um foco específico para o ENEM. 

Nos encontros posteriores, o número de participantes no curso só aumentava. A Figura 01 

mostra o momento em que um dos professores responsáveis pelo curso ministrava a aula proposta. 

A ideia de se utilizar temas para cada aula fez com que alunos sentissem interesse em conhecer um 

pouco mais sobre a Física presente, não só no ENEM, mas também em seu cotidiano.  
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Figura 3: Professor ministrando curso de FÍSICA PARA O ENEM. Fonte: Acervo do autor 

Segundo relato dos participantes, o curso surgiu no momento adequado, pois sempre eram 

realizados os “aulões” de véspera do ENEM, contendo todas as disciplinas em um único dia. Com o 

curso, puderam ter um tempo maior para estudar, discutir e participar mais efetivamente do 

processo de ensino aprendizagem proposto. 

Um dos participantes chegou a citar que jamais havia existido a preocupação de professores 

em preparar alunos para o ENEM com tanta antecedência. A sua surpresa e satisfação ficavam mais 

visíveis a cada encontro. 

Um outro participante relatou que as questões utilizadas em sala de aula eram diferentes 

das vistas no seu livro didático, avaliando que eram necessários aqueles primeiros contatos com 

esses estilos de questões antes do ENEM. Sempre buscamos utilizar questões que continham texto-

base, enunciado e cinco alternativas, das quais somente uma era a correta. 

Um dos pontos que contribuiu para o aumento do número de participantes foi o fato de os 

estudantes terem direito a levar questões extras para serem respondidas em casa. Com isso os 

alunos poderiam treinar e exercitar o que havia sido exposto em sala de aula, e caso surgisse alguma 

dúvida, poderiam no encontro seguinte, abordar o professor para sanar a dificuldade encontrada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia de um curso de preparação para o ENEM foi algo inédito no IFRN/Macau. A 

experiência foi gratificante para todos os envolvidos, sejam professores, alunos e participantes do 

curso. Professores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o ENEM, suas 

características e diferenças em relação aos exames anteriores. Os alunos que ajudaram no curso e 

os participantes puderam conhecer o que era TRI, quais os objetivos do exame, que programas do 

governo federal estavam vinculados a nota recebida, além de estudarem um pouco mais da Física 

presente em suas vidas. 

O ENEM é o exame mais conhecido no Brasil e se consolida cada vez mais como um 

instrumento de transformação que deve ser analisado, estudado e entendido. Seu entendimento é 

de grande importância para todos. 

Por fim, acreditamos que a experiência do curso foi muito positiva. Com este relato 

esperamos que outros profissionais da área de ensino tenham a oportunidade de repetir a nossa 

ideia, contribuindo para uma socialização da educação e proporcionando oportunidades iguais a 

todos que realmente tenham interesse em mudar e aprender. 
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RESUMO 

O projeto de extensão: Oficinas Interativas de 
Língua Inglesa - English Rocks foi realizado pelo 
IFRN/Campus Currais Novos e atendeu os docentes 
de língua inglesa das escolas públicas da cidade de 
cidade de currais novos possibilitando capacitação 
dos professores visando a melhoria da educação 
pública da cidade na disciplina de língua inglesa. O 
projeto contou com três fases: diagnóstico inicial 
onde foram feitas tanto pesquisa sobre os 
docentes de língua inglesa que atuam na cidade 
(perfil e quantidade) e uma pesquisa com os 
alunos das escolas sobre a disciplina de língua 

inglesa. Houve reuniões de estudo das várias 
metodologias de ensino de língua inglesa e 
também seminários onde os professores fizeram 
mini apresentações de aulas utilizando 
as metodologias. Na segunda fase foram 
realizadas visitas técnicas nas quais os docentes 
escolheram metodologias e foram observados 
pela equipe técnica do projeto nas escolas 
públicas que eles atuam; e, por fim, tivemos 
a culminância do projeto onde foram 
apresentados todos os resultados e entregues 
os certificados do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão, Inglês, Ensino, Capacitação. 

INTERATIVE WORKSHOPS FOR PUBLIC SCHOOL ENGLISH TEACHERS IN 
CURRAIS NOVOS-RN: EXTENSION PROJECT ENGLISH ROCKS

ABSTRACT 

The Extension Project: Interative workshops of 
English Language - English Rocks was given forthe 
English Teachers of Public Schools in Currais Novos 
making possible the teachers training aiming the 
improvement for then public education at the city 
in the English discipline. The project had three 
phases: Initial Diagnostic where there was made a 
search about the English teachers that work in the 
city (profile and quantity) and a search with the 
students of those schools about the English 
discipline. There were study meetings   about the 

methodologies for teaching English and also micro-
teachings where the teachers presented samples 
of classes using those methodologies. In the 
second phase there happened technical visits in 
which teachers had chosen the methods and they 
were observed by the project staff members at the 
public schools those teachers work; and finally we 
had the last meeting of the project  where we 
presented the results and there were given the 
certificates.

OFICINAS INTERATIVAS PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DAS ESCOLAS  
PÚBLICAS DE CURRAIS NOVOS-RN: PROJETO DE EXTENSÃO ENGLISH ROCKS 

KEY-WORDS: Extension Project,  English, Teaching, Training . 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo, pretende-se examinar a metodologia de ensino de línguas estrangeiras e os 

princípios pedagógicos que orientam a seleção dos procedimentos metodológicos pelo professor 

desta área na cidade de Currais Novos-RN. O artigo é fruto do projeto de extensão “Oficinas 

Interativas de Língua Inglesa: English Rocks” que aconteceu no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Currais Novos/RN em 2014.  

Iniciamos nosso trabalho com uma pesquisa junto aos alunos e professores da cidade para 

obter um panorama de como estava sendo ensinada a disciplina de língua inglesa e como os 

professores e alunos viam a importância de se utilizar novas metodologias. Após esta fase os 

docentes foram convidados a uma reunião de sensibilização para saber como seria o projeto e só 

então foram inscritos efetivamente para participar.  

Inscrevemos aproximadamente 25 professores e na aula inaugural compareceram 13. Os 

professores tiveram um panorama geral do curso e participaram de dinâmicas de apresentação e 

sobre os métodos. As reuniões de estudo das metodologias seguiram por dois meses e em seguida 

os professores fizeram miniapresentações ou micro-teachings para exemplificar as metodologias. 

Após esta fase foram feitas visitas nas escolas para observação da aplicação dos métodos e o 

projeto finalizou com uma palestra de motivação e entrega dos certificados para 8 docentes que 

concluíram o projeto.  

1.1 Revisão Bibliográfica 

Apresentaremos um breve panorama de alguns métodos que compõem o leque de opções 

do professor de língua inglesa segundo a definição de Larsen-Freeman (1986). Em seguida, 

apresentamos uma discussão sobre o que cada método pode trazer de contribuição para os 

professores, lembrando que a escolha adequada do método os de um conjunto de métodos deve 

considerar o contexto em que o professor se encontra. É necessário conhecer e refletir sobre elas, 

principalmente para capacitação profissional e para melhoria do ensino público de uma maneira 

geral. 

Para Freeman (1986) o método significa uma combinação de “princípios e técnicas”. Os 

princípios representariam a estrutura teórica do método e envolveriam cinco aspectos do ensino 

de língua estrangeira tomados em conjunto: o professor, o aluno, o processo de ensino, o 

processo de aprendizagem e a cultura da língua alvo. As técnicas seriam atividades feitas em sala 

de aula, derivadas da aplicação de certos princípios. Quando dois métodos compartilham 

princípios em comum, uma técnica particular poderá se repetir em ambos. Por outro lado, 

algumas técnicas podem estar associadas a métodos de princípios não conjugados, neste caso, 

provavelmente haverá variação na forma como serão usadas por cada método.  
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Iremos trabalhar apenas com sete métodos de ensino de Línguas Estrangeiras, doravante 

LE, tratados por Larsen-Freeman (1986) de forma resumida.  

1. 1. 2 Método da Tradução e Gramática

Neste método, o objetivo é desenvolver mais a leitura a habilidade a ser desenvolvida além 

da escrita em detrimento da oralidade e da capacidade auditiva. A língua estrangeira é usada em 

sala com traduções. O estudo da gramática é essencial, memorizar vocabulário, conjugações 

verbais e outros itens gramaticais. É considerado um método tradicional. 

Figura 1 Micro-Teaching de Grammar Translation 

Na Figura 1 a professora escolheu trabalhar com o método. Observemos que os alunos 

estão fazendo a atividade com o uso do dicionário. Apesar da professora ter tentado ser menos 

tradicional fazendo a atividade em grupo os alunos/professores se sentiram meio desmotivados 

para fazer o exercício.  

Dentre as principais técnicas, de acordo com Larsen-Freeman (1986) a professora utilizou 

nesta aula exemplo: Tradução de um texto (em vez de uma passagem literária) da língua alvo para 

a materna; Teste de compreensão de leitura; Procura de sinônimos e antônimos; Identificação de 

cognatos; e, por fim, Exercícios de preencher espaços com palavras que faltam no texto.  

1. 1. 3 Método Audio-Lingual

O Método Audio-lingual surgiu a partir das ideias geradas pela linguística descritiva e pela 

psicologia behaviorista em meados da II Guerra Mundial. Sua meta é a comunicação. Para isso, o 

aluno deve aprender automaticamente sem pensar. Erros não são permitidos e busca-se a 

perfeição da pronúncia. Na época muitos soldados espiões infiltravam-se na terra do inimigo 

então a perfeição linguística era necessária a todo custo. O conteúdo é sempre estrutural, sendo 
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apresentado em forma de diálogos. Esses diálogos eram repetidos e aprendidos com memorização 

e imitação. A partir deles, são conduzidos exercícios para fixação dos conteúdos e vocabulário. 

Tais exercícios incluem geralmente muita repetição e jogos de pergunta-resposta. 

As repostas certas dos alunos são reforçadas positivamente com prêmios ou elogios. A 

gramática é introduzida pelos elementos dados no diálogo. Regras se aprendem indutivamente. A 

aula é dirigida pelo professor e a interação entre alunos também. O docente é um modelo de fala, 

além de dirigir e controlar seu aprendizado linguístico.  

As principais técnicas do método são segundo Larsen-Freeman (1986): Memorização de 

diálogos; Conversação em pares; Dramatização de diálogos memorizados; Jogos de repetição 

(para memorizar estruturas ou vocabulário); Jogo de construção de frases a partir de pistas 

(palavras) dadas; Jogo de transformação de frases negativas em afirmativas, etc.; Jogos para 

diferenciar palavras parecidas (sheep / ship); entre outras. Estas citadas aqui foram utilizadas no 

exemplo de aula dado pela professora na Figura 2 cujo nome será preservado: 

Figura 2 Aula Exemplo do Método Audio-Lingual 

Observamos que a professora encontra-se diante dos alunos de forma bem tradicional, 

mas apesar disso a aula foi bem elogiada pelos participantes do dia. 

1. 1. 4 Método Silent Way

 A aquisição linguística é dada através de um processo no qual as pessoas, através do 

raciocínio, descobrem e formulam regras sobre a língua aprendida. Esta aprendizagem visa à 

expressão do pensamento, percepção e sentimento dos alunos. Para isso eles precisam 

desenvolver autoconfiança e independência.  

O professor incita os alunos pela percepção, provoca seu raciocínio. O “silêncio” é uma 

ferramenta para esse fim. O professor dá uma situação, propõe uma estrutura e depois silencia 

assim os alunos são forçados a produzir as frases ou palavras. Trabalha-se muito com cores e 
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objetos que podem ser fichas, pedaços de madeira, também são utilizados muitos sinais ou gestos 

que representem palavras.  

O professor cria situações a partir de uma estrutura da língua. Com o mínimo de pistas 

faladas, os alunos são conduzidos a produzir a estrutura. As quatro habilidades audição, fala, 

leitura e escrita se reforçam mutuamente.  

As principais técnicas utilizadas na aula exemplo do professor abaixo segundo 

Freeman(1986) foram: O silêncio do professor; Uso de fichas coloridas associadas a sons ou 

palavras;  Autocorreção; Uso de gestos; Quadro de palavras; Avaliação da lição no final da aula 

pelos alunos.  

Figura 3 Aula com o método Silent Way 

Esta aula recebeu muitos elogios dos participantes. O professor trabalhou quase todos os 

princípios do método. Após cada aula era dada uma ficha para que os colegas avaliassem a aula e 

ele trabalhou o tema Casa e móveis e objetos da casa além de trabalhar exemplos com o Presente 

Simples. Foi bem interessante. 

1.1.5  Método “Suggestopedia” (Sugestopedagogia) 

O método pretende sugestionar ou des-sugestionar “barreiras” que o próprio aprendiz se 

impõe ao aprender uma língua. Este método surgiu em contrapartida ao método áudio-lingual, 

considerado como uma abordagem muito agressiva e estressante. A conciliação do estudo da 

“sugestão” e da pedagogia, que dá nome ao método, procura ajudar os alunos a superarem essas 

barreiras. O método procura propiciar uma ativação das potencialidades cerebrais dos alunos. 

Para isso o ambiente de estudo deve ser relaxante e confortável, e o aluno precisa confiar no 

professor para que ele possa ativar sua imaginação e ajudá-lo na aprendizagem. A sala requer 

assentos confortáveis e cartazes ou pôsteres com informações gramaticais que são dispostos pela 

sala e trocados periodicamente para incitar a aprendizagem periférica do aluno, ou seja, sua 

capacidade de aprender através de estímulos externos.  
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Primeiramente, na chamada de fase receptiva, o professor lê um diálogo ao ritmo de uma 

música clássica de fundo. Este procedimento não só ajudaria a manter o ambiente relaxante como 

também ativaria os dois lados do cérebro dos estudantes. Os estudantes leem novamente o 

mesmo texto antes de dormir e quando acordam a fim de fixarem o conteúdo.  

Na segunda fase existe a prática das novas estruturas. Nesse momento, os alunos 

organizam atividades de dramatização, jogos, música e exercícios de pergunta-resposta. Na aula 

exemplo na figura abaixo a professora não conseguiu muito bem compreender o método. 

Também a sala não foi preparada de forma a melhorar o ambiente dos participantes. Por outro 

lado a história contada a partir dos slides e a forma de apresentar a atividade foi bastante elogiada 

pelos presentes. Como a professora era muito tímida acreditamos que tenha sido esta a razão 

para o descumprimento de alguns itens importantes para exemplificar o método: como as 

dramatizações e decoração da sala, mas em relação ao texto escolhido e ao material utilizado foi 

muito bem aceito e todos participaram.  

Figura 4 Aula de Sugestopedia 

1. 1.6 “Community Learning” (Comunidade de aprendizagem)

No método apresentado aqui o professor precisa estar sempre alerta para a necessidade 

de apoio que seus alunos têm com relação a seus medos e inseguranças na aprendizagem. É 

fundamental construir senso de comunidade. O próprio professor deverá ocupar uma posição 

menos autoritária e ameaçadora, sentando-se na mesma posição dos alunos, com este método os 

alunos são dispostos em uma mesa e o professor senta-se junto a eles. Os alunos são responsáveis 

pelo seu próprio aprendizado. A cooperação, e não a competição deve ser incentivada. A língua 

nativa pode ser usada como apoio pelos aluno. Grava-se frases que depois se tornam textos. 

Novas frases podem ser criadas a partir dessas iniciais e pontos gramaticais, de pronúncia ou de 

vocabulário podem ser obtidos a partir delas.  

Os alunos sempre podem dizer como se sentem e o professor deve ser capaz de 

compreender suas reações e conduzi-los a uma aprendizagem sempre melhor. As principais 

técnicas, segundo Larsen-Freeman (1986) são: Gravação da conversa dos alunos; Transcrição das 
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gravações; Uso de gravações para corrigir ou reforçar pronúncia; Formulação de novas frases a 

partir de outras já gravadas; Tarefas em pares ou em pequenos grupos; · Reflexão aberta sobre as 

atividades em sala.  

Na Figura 4 temos a disposição dos alunos na aula exemplo sobre o método que por sinal 

foi muito bem aplicado pela professora e também a gravação das frases e palavras ditas por eles 

utilizando um celular: 

Figura 5 Aula utilizando o Community Learning 

1. 1.7 “Total Physical Response” (Total Resposta Física)

Este método primeiramente enfatiza a compreensão auditiva. A observação de crianças 

levou a perceber que elas primeiro são expostas à língua através de ouvir adultos falando para 

depois falar. A língua materna pode ser usada no início para facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Neste método a língua é aprendida de forma lúdica, prazerosa. Utilizam-se muitas atividades 

lúdicas, o movimento corporal é um ponto chave para ajudar na compreensão. Muitas estruturas 

são aprendidas e praticadas através de comandos. O professor dá um comando, mostra o gesto 

para que os alunos assimilem e copiem. Quando os aprendem eles então passam a demonstrá-los 

ao resto da turma. Após isto os alunos vão ler e escrever o que foi aprendido.  

Na aula exemplo a professora executou muito bem o conteúdo ensinando imperativos. 

1.1.8 Abordagem Comunicativa 

O foco aqui é a comunicação. A aprendizagem linguística é vista como um processo de 

comunicação no qual o simples conhecimento das formas da língua alvo, seu significado e funções, 

são insuficientes. É preciso ser capaz de usar a língua apropriadamente dentro de um contexto 

social. No Communicative Approach “o falante desenvolve várias formas sutis para mostrar 

desagrado, recusar, aceitar, convidar, pedir algo etc.” (Neves, 1996, p.73). O aluno irá desenvolver 

habilidades sociolingüísticas, discursivas e estratégicas. A característica principal desse método é a 

prática de realizar atividades com comunicação “real”. São aulas onde, por exemplo, o professor 
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leva os alunos a um restaurante e desenvolve um diálogo a partir da situação como pedir uma 

comida, a conta, etc. O uso de material autêntico como artigo de revista, jornal, trechos de 

programas de rádio e TV também é muito importante para que os alunos tenham acesso à língua 

tal qual ela se apresenta. Exploram-se muitas atividades de conversação em pequenos grupos. 

Utiliza-se a realia, ou seja, textos reais e materiais reais na sala de aula. Aumenta-se o tempo de 

fala dos alunos através de dramatizações e jogos de perguntas e respostas.  

Figura 6 Método Communicative Approach 

Nesta aula a professora acabou fazendo uma mistura de métodos e a aula não pode ser 

tipificada como método comunicativo. Após algumas conversas esclarecemos do que o método se 

tratava e só então os docentes entenderam. A princípio nesta aula aqui mostrada na Figura 6 o 

comentário é de que este método foi muito tradicional. E não é realmente o que é verdade.  

A última apresentação que tivemos foi com um professor que trabalhou as técnicas de 

leitura, que não constitui-se em um método, mas que é importante como estratégia para quem dá 

aulas principalmente para o Ensino Médio. 

2 VISITAS TÉCNICAS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a fase de estudo e das oficinas propriamente ditas iniciamos a fase das visitas técnicas 

nas escolas que os professores trabalhavam. Conseguimos fazer seis dessas visitas já que dois 

professores apresentaram problemas para executar as aulas e acabamos cancelando. Dos oito 

professores acompanhados seis cumpriram esta parte do projeto e iremos comentar as visitas e os 

resultados agora. 
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Figura 7 Cronograma de visitas às escolas 

A maioria dos docentes fez na realidade uma mistura de métodos, mas aproveitando uma 

parte de cada um que mais lhe interessou. O nome dos docentes foi ocultado para preservar  a 

identidade dos mesmos. Vejamos o primeiro exemplo: 

O professor na Figura 8 fez uma mistura bem interessante utilizando o método Silent Way 

e o Community e os alunos colaboraram bastante. Ao serem perguntados sobre a aula todos 

disseram que foi muito boa e que o professor geralmente trazia atividades diferenciadas para a 

turma e que eles gostavam muito de inglês. Esta turma tem cerca de 30 alunos. É uma turma de 9º 

ano do Ensino Fundamental. Na Figura 9 a professora trabalhou o Total Physical Response e foi 

uma aula muito divertida e os alunos todos participaram.  

Ao final do projeto foi proferida a palestra 7 dicas para sair da rotina pela Instrutora do 

projeto Cristiane de Brito Cruz com a presença do grupo vocal Dó Maior cujos componentes são 

alunos do IFRN-Campus Currais Novos e foram entregues os certificados do projeto. 

Figura 8 Esc. Municipal em Florânia-RN (Turma de 9º ano) e Figura 9 Esc. Estadual em Currais-RN (Turma de 3º ano) 
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Figura 10 Entrega de Certificados e Palestra "7 Dicas para sair da rotina" 

3 CONCLUSÃO 

A conclusão que tiramos com este projeto é que é possível sim trabalhar com novas 

metodologias, atividades e formas novas de ensinar e que sempre é possível aprender. O que 

discutimos muito nos encontros de estudo foi o fato de que é possível com um pouco de esforço 

fazer aquele método que pensávamos que não era possível na escola pública e acreditamos que 

mudamos um pouco a forma de pensar dos professores envolvidos e a maneira como eles viam as 

metodologias. Conhecemos a realidade das escolas públicas da cidade de Currais Novos-RN e 

pretendemos continuar nossa pesquisa aumentando o número de professores e de escolas 

atendidas e enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

poder contribuir para a melhoria da comunidade a qual estamos inseridos e dar um retorno a 

sociedade da formação científica que fazemos parte.  

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HOWATT, A . P. R. A history of English language teaching . Oxford: OUP,1984.  

LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and principles in language teaching. New York: OUP, 1986. 

NEVES, M. S. Os mitos de abordagens tradicionais e estruturais ainda interferem na prática em 

sala de aula In: PAIVA, V. L. M. O. Ensino de língua inglesa, Reflexões e experiências. Belo 

Horizonte: Pontes/UFMG, 1996. 

3303



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

XI CONGIC

A. P. da S. Câmara¹; L. P. de Brito1 M. A. A. Lima2 

E-mail: Patricia9117@hotmail.com
1
; Lucinelya@hotmail.com

1
; michele.lima@ifrn.edu.br

2
.

RESUMO 

No trabalho tem-se como meta trazer aos jovens e 
adultos a experiência em práticas educativas 
ambientais em laboratórios relacionadas com o 
cotidiano dos alunos e contribuíram na análise do 
perfil do discente do curso Edificações Integrado 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos que 
possuem faixa etária entre 18 a 46 anos. Esse estudo 
contribui para a comunidade de forma cultural e social 
com o objetivo de analisar a metodologia diferenciada 
no ensino de Educação Ambiental sendo aplicada na 
modalidade do integrado EJA no Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte- IFRN campus Mossoró. A 
metodologia foi desenvolvida através de estudo de 
caso e os dados obtidos foram através de 
questionários aplicados em salas de aulas e 
experimentos em laboratório com base em pesquisas 
feitas em artigos científicos, sobre Educação 
Ambiental. Colocando em questão alguns pontos 
positivos e negativos ao aprendizado oferecido pela 
modalidade e as aulas práticas feitas em laboratórios 
foram de grande ajuda para a transmissão de 

conceitos vistos através de levantamento bibliográfico 
com a presença da interdisciplinaridade que foi de 
grande inteiração dos alunos. A educação tem papel 
central na efetivação de comportamentos compatíveis 
com a preservação ambiental, neste sentido, a 
incorporação da dimensão ambiental nos programas 
do ensino formal deve incluir uma revisão dos 
conteúdos programáticos e o tratamento de temas de 
forma transversal, reunindo diferentes disciplinas com 
o objetivo de dar início a práticas interdisciplinares
(DIAS, 2004, apud ANDRADE, 2008). Pode se concluir
com os questionários feitos antes e depois da
metodologia adotada que houve diferença entre os
alunos que estavam envolvidos nas práticas educativas
ambientais obterão se uma dinâmica entre as
disciplinas com os experimentos em laboratório
envolvendo a química experimental, física, Educação
Ambiental, matemática, geografia e mecânica dos
solos e desenvolveu a curiosidade e interação dos
alunos nos experimentos apresentados pelo docente
como aprendizado descentralizado da sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Práticas educativas ambientais, Educação ambiental. 

METODOLOGIA DIFERENCIADA EM ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO CURSO DE EDIFICAÇÕES INTEGRADO EJA

DIFFERENT METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 
TEACHING IN THE COURSE OF INTEGRATED BUILDING EJA

ABSTRACT 

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

The work has as goal to bring young people and adults to 

experience in environmental education practices in 

related labs with the daily lives of students and 

contributed to the student profile analysis of the current 

Integrated Buildings form of Youth and Adult Education 

who own age group 18-46 years. This study contributes 

to the community's cultural and social way with the 

objective of analyzing the different methodology in the 

teaching of environmental education being applied in 

EJA integrated mode in the Rio Grande Federal Institute 

of North-IFRN campus Mossoro. The methodology was 

developed through case study and the data were 

obtained through questionnaires administered in 

classrooms and laboratory experiments based on 

research in scientific articles on environmental 

education. Calling into question some positives and 

negatives to learning offered by mode and the practical 

lessons made in laboratories were of great help for the 

transmission of visas concepts through literature with 

the presence of interdisciplinarity which was great 

complementary nature of students. Education plays a 

central role in the execution of behaviors consistent with 

environmental preservation in this sense, the 

incorporation of the environmental dimension in formal 

education programs should include a review of the 

syllabus and the treatment of transversal themes, 

bringing together different disciplines in order to initiate 

interdisciplinary practices (DIAS, 2004 cited ANDRADE, 

2008). 

It can be concluded with the questionnaires made 

before and after the methodology that was no 

difference between the students who were involved in 

environmental education practices will obtain a dynamic 

between disciplines with laboratory experiments 

involving experimental chemistry, physics, 

environmental education, mathematics, geography and 

soil mechanics and developed curiosity and interaction 

of students in the experiments presented by the teacher 

and decentralized learning in the classroom. 

KEY-WORDS: education, Environmental educational practices, environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse projeto descreve o perfil do aluno do curso de Edificações Integrado na modalidade de 

Ensino de Jovens e Adultos, através de dados obtidos ao longo de entrevistas e questionários 

aplicados no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Mossoró. A Educação de Jovens e 

Adultos possui uma gama de desafios no programa é integrar três níveis da educação que 

historicamente não estão muito próximos: o ensino médio, a formação profissional técnica de 

nível médio e a Educação de Jovens e Adultos. (MOURA; HENRIQUE, 2012). 

“A EJA mereceu um capítulo próprio no projeto de lei nº 4.155/98, referente ao Plano 

Nacional de Educação, em tramitação no Congresso Nacional e que, em seu diagnóstico, 

reconhece um quadro severo”. (SILVA et. al, 2010).  

Segundo Medina a Educação Ambiental é um processo que consiste em propiciar às 

pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver 

atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa a respeito das questões 

relacionadas com a conservação e a adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da 

qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado (MEDINA, 

2001 apud BERTOLINO, 2007).  

No trabalho tem-se como meta trazer aos jovens e adultos a experiência em práticas 

educativas ambientais em laboratórios relacionadas com o cotidiano dos alunos e contribuíram na 

análise do perfil do discente do integrado EJA tinha entre 18 a 46 anos de idade. E foram 

observadas características cotidianas e acadêmicas que mostram a flexibilidade dos alunos que 

não deixam de enfrentar dificuldades para continuar a estudar, mais que levam para casa uma 

expectativa de vida que antes não tinha e é detectada muita força de vontade desses jovens e 

adultos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A educação ambiental pode ser articulada de varias maneiras no ensino formal passando a 

ser desenvolvida entre disciplinas especificas no contexto das aulas ou cotidiano da instituição 

para que os alunos entendam que a educação ambiental pode ser posta de maneira fácil e prática 

sem a obrigatoriedade que as disciplinas comuns tenham, mais não quer dizer que não tenham 

menos importância que as demais.  

“Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo

de ensino.”( JURÍDICOS, 1999) 
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A interdisciplinaridade é a junção de práticas educativas com o objetivo de socializar os 

estudantes com disciplinas que tenham como acopla os assuntos parecidos sem que aparente 

estranheza no assunto dado como algo comum entre disciplinas. 

É importante a capacitação os professores para desempenhar bons papeis entre as 

interdisciplinaridades como sita Pedrini: 

A Portaria 678 de 14/05/91 determinou que todos os currículos nos diversos níveis de 

ensino deveriam contemplar a EA, sem a criação de matérias e disciplinas específicas, enfatizando 

a necessidade de se capacitar professores (PEDRINI, 2000, Apud Andrade, 2008 ). 

“A oportunidade colocada pela proposta de temas transversais oferece caminhos ricos de 

exploração das diferentes interfaces de cada componente curricular com a temática ambiental”.( 

Vianna, 2001) 

A educação Ambiental são demostradas através de ações que engloba pessoas capacitadas 

para desenvolver essas ações para construir uma população consciente do que esta acontecendo 

a sua volta desenvolvendo práticas educativas ambientais. 

“A educação ambiental procura englobar as ações, atividades e manifestações que 

objetivam “construir uma população” consciente e preocupada com o seu meio ambiente e que se 

comprometa com a busca de soluções para os problemas presentes e com a prevenção de novos 

problemas”. (Monteiro et al, 2008) 

Segundo TRAJBER, et al,( 2007), Uma professora canadense Sauvé propôs a educação 

ambiental utilizando algumas preposições:  

Educação sobre o ambiente – informativa, com enfoque na aquisição 

de conhecimentos, curricular, em que o meio ambiente se torna um objeto 

de aprendizado. Apesar de o conhecimento ser importante para uma 

leitura crítica da realidade e para se buscar formas concretas de se atuar 

sobre os problemas ambientais, ele isolado não basta;  

Educação no meio ambiente – vivencial e naturalizante, em que se 

propicia o contato com a natureza ou com passeios no entorno da escola 

como contextos para a aprendizagem ambiental. Com passeios, 

observação da natureza, esportes ao ar livre, ecoturismo, o meio ambiente 

oferece vivências experimentais tornando-se um meio de aprendizado; 

 Educação para o ambiente – construtivista, busca engajar 

ativamente por meio de projetos de intervenção socioambiental que 

previnam problemas ambientais. Muitas vezes traz uma visão crítica dos 

processos históricos de construção da sociedade ocidental, e o meio 

ambiente se torna meta do aprendizado. 
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A educação ambiental deve, sim, ser encarada como um processo voltado para a 

apreciação da questão ambiental, sob sua perspectiva histórica, antropológica, econômica, social, 

cultural e ecológica, enfim, como educação política, na medida em que são decisões políticas 

todas as que, em qualquer nível, dão lugar às ações que afetam o Meio Ambiente (OLIVEIRA, 2000, 

p. 48, Apud Bertolino, 2007).

O trabalho em Educação Ambiental vem desses pilares que afetam diretamente ou 

indiretamente o meio ambiente trazendo questionamentos de como comprometer sua historia 

envolvendo temas e ações voltadas para conscientizar a população de varias maneiras distintas 

trazendo para se o comprometimento de cada cidadão com o as questões ambientais. A Educação 

Ambiental e suas interfaces construindo vias de fáceis acessos para desempenhar um papel 

importante na vida da população para agregar valores antes não questionados como tema meio 

ambiente com benefícios trazidos pelos docentes que transforma uma disciplina em assuntos de 

valores e interesses comuns que antes não questionados a temática educação ambiental. 

3  METODOLOGIA 

Para realização desse projeto de pesquisa foi feito levantamento bibliográfico utilizando o 

Portal CAPES para melhor compreensão da importância da modalidade de ensino integrado EJA e 

o local escolhido para ser desenvolvido o trabalho foi o Instituto Federal do Rio Grande do Norte –

Campus Mossoró (Figura 01) que se localiza na Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400, Conjunto

Ulrick Graff, cujos alunos são do Integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos com o

curso técnico em Edificações. Através desse estudo foi elaborado e aplicado um questionário nas

turmas do 2ª e 4ª período com 31 perguntas sendo 8 objetivas e 23 subjetivas de como é o perfil

dos educandos (Figura 2).

Fonte: Google imagem 
Figura1- Fachada do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-campus Mossoró onde foi avaliada 

a Educação Ambiental no Integrado EJA 
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Fonte: Antônia patrícia 
Figura 2- Fotografia no momento da aplicação do questionário nas turmas do 2ª e 4º período de 

integrado EJA de edificações. 

Segunda etapa foram os experimentos no laboratório de química apresentando os 

equipamentos, vidrarias e noções de segurança e as aulas posteriores foram experimentos que 

envolveram conhecimentos multidisciplinares (Figura 3). 

Fonte: Antônia patrícia 
Figura 3- Coletando o material nos arredores do IFRN e dentro do laboratório de química para os 
experimentos sobre erosão de solo e tratamento da água com a filtração e o descarte inapropriado e a 
queima de plástico.  

Terceiro experimento os alunos fizeram filtração com água suja preparada por eles, 

utilizando areia, algodão, brita pequena e garrafa pet (Figura 4).   

Fonte: Antônia Patrícia 
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Figura 4 - Passo a passo dos alunos dentro do laboratório de química para realiza o experimento feito 
em grupo.  

Nas etapas seguintes foram trabalhadas práticas educativas envolvendo Educação 

Ambiental (Figura 5). 

Fonte: Lucinelia Pinheiro 
Figura 5- No laboratório de química com os experimentos sobre reatividade dos metais. 

Na última etapa ocorreu a aplicação dos questionários que perguntava sobre o que eles 

entendem de Educação Ambiental (Figura 6).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pode se descrever algumas características que chamam a atenção na pesquisa 

realizada, que mostram que retornaram os estudos por grande parte dos alunos por causa da 

qualificação profissional que o Instituto possa proporcionar- los e demostraram que todos 

que ali estão estudando se sentem motivados a continuarem estudando, e que os 

professores fazem parte dessa motivação pelo motivo dos estudantes acharem os professores 

ótimos. E entre as duas salas de aulas foram detectadas que a motivação para estudar vem 

da idealização da qualificação profissional com 43% para melhorar de vida em seguida vem da 

família com 21%. E foi constatado 

Fonte: Lucinelia Pinheiro 
Figura 6 - Aplicação do questionário na turma que houve as pratica ambiental e na turma que não 

houve a pratica ambiental no laboratório. 
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que 46% dos estudantes pretendem terminarem o EJA, trabalhar na área do curso e 35% quer 

fazer faculdade continuando na área do curso de edificações. 

 Foi aplicado um questionário para os alunos das turmas da EJA sobre o que entendiam 

sobre educação ambiental e quem respondeu com mais familiaridade sobre a questão ambiental 

foram os alunos que participaram dos experimentos percebendo que os alunos responderam com 

mais propriedade sobre os assuntos questionados.  

Questionada de forma subjetiva a maneira que os alunos do integrado EJA acham o que a 

Educação Ambiental influencia ou influenciara a vida dos estudantes, os alunos que não 

desenvolveram as práticas ambientais responderam de maneira positiva com 50 %, “pois só 

reciclando vão diminuir os impactos ambientais” mostrando assim como devemos agir sobre o 

meio ambiente, já os alunos que participaram das práticas educativas disseram que de forma 

positiva com 72 %, “ser um cidadão consciente dos bens e malefícios do ambiente”. 

 Segundo Monteiro et. al (2008) A Educação Ambiental procura englobar as ações, 

atividades e manifestações que objetivam “construir uma população” consciente e preocupada 

com o seu meio ambiente e que se comprometa com a busca de soluções para os problemas 

presentes e com a prevenção de novos problemas. 

 Pode se concluir com o questionário que os alunos do Integrado EJA responderam 

perguntas fechadas e abertas obtendo um resultado esclarecedor sobre a percepção dos 

educando sobre Educação Ambiental, notou se que os alunos ficaram atentos e curiosos com a 

maneira aplicada sobre educação ambiental e suas respectivas disciplinas e que com essas 

pequenas atitudes estariam no caminho certo da construção de pensamentos a respeito da 

educação ambiental em suas vidas, pois acham que o assunto em questão é de grande 

importância para suas existências e estão aprendendo como lidar com assuntos antes não 

questionados ou praticados por eles.  

5 CONCLUSÃO 

Os objetivos foram alcançados através de questionários e experimentos em laboratórios, 

os alunos do Integrado EJA responderam que possuem expectativas em relação a voltarem ou 

simplesmente estarem estudando e se qualificando profissionalmente, embora seja uma luta 

diária voltarem a estudar. Conseguem idealizar sonhos que contribuem para o desempenho diário.

Com os questionários feitos antes e depois da metodologia adotada houve diferença entre 

os alunos que foram envolvidos com práticas educativas ambientais. Obterão se uma dinâmica 

entre as disciplinas e os experimentos em laboratório envolvendo a química Experimental, Física, 

Educação Ambiental, Matemática, Geografia e Mecânica dos solos e desenvolveu a curiosidade e 

interação dos alunos nos experimentos apresentados pelo docente como aprendizado 

descentralizado da sala de aula. 
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Pode se concluir que os alunos que participaram das práticas ambientais desenvolveram 

respostas sólidas com maior esclarecimento entre eles e que pode ser identificados nos 

questionários aplicados que já reconheciam o meio ambiente como um todo e que suas ações 

podem contribui com a destruição ou preservação local e global na natureza. Antes das práticas os 

alunos tinham ideias soltas de como seriam a questão ambiental em seu cotidiano costumavam 

associar com plantas e com ideias vagas de lixos no meio ambiente. 
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RESUMO 

O trabalho apresentado a seguir resulta de uma 
pesquisa onde analisando os parâmetros físico-
químicos e microbiológicos da água utilizada nos 
bebedouros no âmbito educacional do IFRN 
(Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte), percebeu-se grande desperdício 
de água. O projeto tem como base demonstrar a 
possibilidade de reutilização dessa água 

desaproveitada tanto no Instituto onde a pesquisa 
foi realizada, quanto em outras instituições 
escolar. Tendo em vista os diversos problemas na 
área de recursos hídricos presentes no Brasil, visa-
se a reutilização da água desses bebedouros, 
podendo ser aplicada ao uso de irrigação de 
jardins, plantações, parques e etc. 

PALAVRAS-CHAVE: Água, reutilização, bebedouro 

 WATER: EVERY DROP OF WATER HAS GOLD VALUE 

ABSTRACT 

O The following paper presented results of a survey 
analyzing where the physical, chemical and 
microbiological parameters of the water used in 
drinking fountains in the education sector IFRN 
(Federal Institute of Science and Technology of Rio 
Grande do Norte), He was noticed big waste of water. 
The project is based on demonstrating the possibility 

of reuse of this water untapped both in the Institute 
where the research was conducted, as in other 
educational institutions. 
In view of the various problems in the area of water 
resources present in Brazil, It aims to reuse the water 
from these fountains, and can be applied to the use 
of garden irrigation, fields, parks, etc. 

KEY-WORDS:  Water, reuse, drinking fountain
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural indispensável para a sobrevivência do homem e demais seres 

vivos no Planeta.  

Como a nossa cidade (Currais Novos) está passando por problemas nos recursos hídricos e 

diante o cenário mundial atual da busca pela minimização do desperdício da água, observamos 

que há um grande desperdício de água nos bebedouros do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Currais Novos, surgindo então a ideia de fazer um 

projeto para reutilizar essa água para outras finalidades, como por exemplo, jardins, parques e 

irrigação de plantas. Para a reutilização dessa água (cujo destino atual é o descarte em esgoto), 

desenvolveu-se uma pesquisa para avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos dessa 

água, possibilitando observar se a mesma atendia aos padrões exigidos pela RESOLUÇÃO Nº 357, 

de 17 de março de 2005, RESOLUÇÃO Nº 396, de 3 de abril de 2008, CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente) e Ministério do Meio Ambiente, para que essa água possa ser 

reutilizada. 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

A pesquisa foi baseada em livros, artigos e nas normas do CONOMA, onde os temas 

abordados foram a análise físico-química da água da bacia do rio sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, manual de métodos de análise 

microbiológica de alimentos e água.  

É de total importância o acompanhamento da qualidade microbiológica da água por ser um 

meio de contaminação. O ambiente escolar pode ser considerado a segunda casa, ocupando cerca 

de um terço do seu dia, por este motivo é importante um acompanhamento e monitoramento da 

qualidade de água nas escolas (MOURA et al, 2002) 
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A qualidade necessária à água distribuída para consumo humano é a potabilidade, ou 

seja, deve ser tratada, limpa e estar livre de qualquer contaminação, seja de origem 

microbiológica, química, física ou radioativa, não devendo, em hipótese alguma, oferecer riscos 

à saúde humana. A potabilidade da água é alcançada mediante tratamento, sendo a mais 

tradicional realizada pelas etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção 

e fluoretação, nas estações de tratamento de água (ETAs). Para atender ao padrão de 

potabilidade humana, a água de abastecimento deve apresentar os diversos parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos dentro dos limites máximos permitidos definidos pela Portaria n. 

2914 do Ministério da Saúde, 2011. 

3   METODOLOGIA 

Coletou-se durante três dias a água desperdiçada no bebedouro central do IFRN-

CN (como mostra a Figura 1) e posteriormente quantificou-se esse valor diário, fazendo uma 

média da quantidade de água desperdiçada semanalmente. 

Figura 1: Coleta da água para quantificar seu desperdício. 
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Foram coletadas amostras da água utilizada para o consumo dos alunos do IFRN do 

bebedouro principal e após a coleta, as amostras foram conduzidas para os laboratórios do IFRN 

para avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, a fim de verificar a viabilidade 

do reaproveitamento dessa água para a irrigação das plantas do mesmo local. As 

metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros físicos-químicos seguiram 

as normas da CONAMA.  Foram analisados parâmetros como: pH, turbidez, 

condutividade, cloreto, cloro alcalinidade e dureza, como mostram as Figuras 2 e 3. 

Figura 2: Analise microbiológica da água 
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Figura 3: Analise físico-química da água 

Os métodos utilizados para a avaliação da qualidade microbiológica da água foram LST – 

Lauril Sulfato Tri ptose, BVB – Verde Brilhante Bile, e EC – E. coli, que também seguiram as 

recomendações da CONAMA determinando o número mais provável de coliformes totais e 

termo tolerantes, através da técnica analítica de fluorescência de raios X. 

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

O resultado quantitativo da água coletada nos três dias de análise está representado na 

Tabela 01. A média diária e semanal foi calculada para estimar a quantidade de água 

desperdiçada mensalmente.  
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Tabela 01: O resultado da média calculada na quantidade de água desperdiça 

Dias Horário de Início e 

Término da coleta (h) 

Quantidade de Água ( L) 

28/07 8:14 / 21:04 57 L 

29/07 08:20 / 21:35 84 L 

30/07 8:00 / 21:00 72 L 

Média por dia 71 L 

Média por semana 355 L 

Como se pode observar na Tabela 1, há uma grande quantidade de água desperdiçada 

semanalmente, água esta que pode ser reutilizada para irrigação no próprio Campus.  

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos das análises físico-químicas. 

Tabela 02: Os resultados obtidos das análises físico-química 

Analise Resultados 

Alcalinidade (mg/L de CaCO3) 1,41 mg/ L 

Dureza (mg/L de CaCO3) 1,31 ml 

Turbidez (UNT) 1,83 UNT 

PH 7,37 

Condutividade (μs cm-1) 79,43 μS cm-1 

Cloreto 2,65 mg/L 

Cloro 0,0 

Conforme consta na Resolução CONAMA no 357/2005, a faixa de pH dentro dos padrões 

para águas de irrigação está compreendida entre 6 e 9, se o pH estiver fora desta faixa é um 

3319



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

indicativo de uma qualidade anormal da água ou ainda a presença de íons tóxicos. Assim, pelos 

resultados obtidos, percebe-se que para todas as amostras de água analisadas o pH encontra-

se dentro do padrão estabelecido.  

A condutividade elétrica da água tem proporcionalidade direta com a concentração de 

sais dissolvidos na amostra. Segundo os limites apresentados por Richards (1954) (entre 0 e 250 

μS cm-1), verifica-se que todas as amostras analisadas possuem baixa salinidade. A turbidez em 

todas as propriedades está dentro do padrão estabelecido pelo órgão competente, ou seja, até 

40 unidades de fotométrica de turbidez (UNT) (CONAMA, 2005). 

Com base nas nossas análises, o volume de alcalinidade em mg/L de CaCO3 está dentro do 

padrão permitido pela resolução Conama no 357/2005. A dureza também está dentro dos 

padrões, pois o máximo é de 500 mg/L.  

O valor máximo permitido de cloreto total é de 250 mg/L e o de Cloro residual total é de 

0,01 mg/L.  

Dessa forma, conclui-se que essa água está dentro de todos os padrões exigidos para o 

uso na irrigação. 

Na Tabela 3 encontram-se os resultados obtidos para a avaliação microbiológica das 

amostras analisadas. 

Tabela 3: Resultados obtidos para a avaliação microbiológica das amostras analisadas. 

AMOSTRAS TESTE PRESUNTIVO 

(LST) 

COLIFORMES 

TOTAIS (BVB) 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

(CALDO EC) 

10-1 3.3.3 >1.100 >1.100

10-2 3.3.3 >1.100 >1.100

10-3 3.3.3 >1.100 >1.100

As análises microbiológicas realizadas foram as de LST, BVB e EC. 
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A tabela 3 mostra os resultados dos bebedouros com amostra acima de 500 

UFC/ml. Dois bebedouros apresentam as quatro coletas com crescimento de bactérias dentro 

dos limites recomendados para a água potável e apenas um bebedouro apresentou três 

amostras com valores superiores estabelecidos. 

Para a técnica de fermentação em tubos múltiplos, os resultados da análise de 

tubos e diluições em duplicata são apresentados em termos do número mais provável (NMP) 

de organismos presentes.  Esse número, que se baseia em uma formula de probabilidade é uma 

estimativa da densidade média de bactérias coliformes na amostra de água. Em um conjunto 

de cincos tubos de ensaio preenchidos com um caldo de lactose, é inoculada em cada tubo uma 

alíquota de 10ml de água potável. Os tubos de ensaio são incubados a 35C durante 48horas. A 

produção de gás ou o aumento da acidez nos tubos é uma indicação de contaminação por 

coliformes. A diluição da amostra de água é uma inoculação repetida em grupos de cincos 

tubos de ensaio permitem ao microbiologista experiente estimar o NMP para amostra de água. 

Em relação aos resultados microbiológicos, não existe nenhum padrão estabelecido para 

águas de irrigação quanto aos coliformes totais, mesófilos e psicrotróficos, somente para os 

coliformes termo tolerantes, onde é aceito um limite máximo de 200 coliformes por 100 ml, 

conforme Resolução CONAMA no 357/2005. 

A amostra coletada na data de 01/08/2015 teve um valor excessivo para coliforme termo 

tolerantes de 1.100 por 100 ml, acima do valor permitido, então essa água só pode ser utilizada 

para a irrigação de plantas e jardinagem que não seja frutífera e nem hortaliças.  

A Figura 4 abaixo mostra a representação em forma de maquete de duas possíveis formas 

de distribuição dessa água para a irrigação de plantas. 
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Figuras 4: Formas de como aproveitar a água desperdiçada nos bebedouros do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte – Currais Novos 

Imagem A   Imagem B 

Na Imagem A, a água desperdiçada poderia ser armazenada em uma caixa de água para 

posterior irrigação. Na Imagem B, a água desperdiçada no bebedouro seria distribuída diretamente 

nas árvores por forma de gotejamento. 

4 CONCLUSÃO 

Em relação aos resultados físico-químicos obtidos, concluiu-se que, de acordo as análises 

realizadas a água está em boa qualidade para a irrigação.  

Nas análises para avaliar a qualidade microbiológica da água, observa-se que, as amostras 

estão em desacordo com a legislação somente em relação aos coliformes termo tolerantes. 

Por fim concluímos que a água desperdiçada pode ser armazenada para fazer a irrigação 

das plantas ou diretamente distribuída planta a planta que não seja frutífera e nem hortaliças. 
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RESUMO 

Sabe-se que a água é um recurso natural finito, 
dotado de valor econômico, pertencente ao domínio 
publico. Sua existência é de extrema importância 
para a manutenção da vida humana, animal e vegetal. 
Nos dias atuais vive-se em condições em que, 
economizar é a palavra fundamental, isso se deve aos 
problemas, causado pelo longo período de estiagem 
que engloba principalmente as regiões áridas. Como 
é o caso, do vale do Açu localizado em uma das 19 

microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, 
onde também estão situados importantes recursos 
hídricos como: Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 
Rio Açu e o Açude Publico do Pataxó. Sabendo do 
quadro atual de seca alarmante, o presente trabalho 
tem por objetivo analisar os parâmetros físico-
químicos da água e verificar a sua potabilidade, 
utilizando como referencia os índices de alcalinidade 
total e sólidos suspensos. 

PALAVRAS-CHAVE: Água, Seca, Alcalinidade Sólidos Suspensos, vale do Açu. 

ALKALINITY DETERMINATION OF SOLID AND SUSPENDED IN RESERVOIRS AÇU 
VALLEY REGION 

ABSTRACT 

It is known that water is a finite natural resource 
with economic value, belonging to the public 
domain. Its existence is of utmost importance to 
the maintenance of human, animal and plant life. 
Nowadays we live in conditions that saving is the 
key word; this is due to the problems caused by 
the long period of drought that contains primarily 
arid regions. Such as , Valley Açú located in one of 
the 19 micro-regions of Rio Grande do Norte, 

which are also important water resources in as : 
Dam Armando Ribeiro Gonçalves , Açú River and 
the weir of Public Pataxó . Knowing alarming 
drought of the current frame, this paper aims to 
analyze the physical and chemical parameters of 
the water and check their drinkability, using as 
reference the contents of alkalinity total solid and 
suspended.

KEY-WORDS: Water, Drought, alkalinity Suspended Solids, Valley Açu.
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1  INTRODUÇÃO

Percebe-se atualmente uma grande preocupação, quanto ao uso e quantidade dos 

recursos hídricos em todo mundo. A água que recobre cerca de 71% da superfície do planeta 

terra, em sua maioria presente nos oceanos já se torna escassa quando, em se tratando de água 

doce que representa apenas 2,6 % em sua totalidade. Encontradas em geleiras, rios, lagos, e no 

subsolo. As grandes transformações do mundo busca cada vez mais aperfeiçoar, criar e gerar 

lucros a vida capitalista. No entanto o homem deixa a mercê seu bem mais precioso, “a vida 

natural” de onde o próprio tira sem medir consequências. Naturalmente existem localidades em 

que, á água por si só, não é tão abundante como: os desertos, e em regiões semiáridas. O 

Nordeste Brasileiro, por exemplo, apresenta condições hídricas desfavoráveis que combinam: 

evapotranspiração potencial alta durante todo ano, precipitação mal distribuída, subsolo 

desfavorável em muitas regiões (água salobra ou formação cristalina) e baixo desenvolvimento 

econômico social” (MOURA 2011).  

As essas características vale destacar os impactos de origem antrópica, que se somam aos 

demais citados acima. A principal fonte poluidora e degradante, ao uso da água está nas indústrias 

agrícolas que consome cerca de 70 % deste liquido precioso. O Estado do Rio Grande do Norte 

detém de 16 bacias hidrográficas sendo que uma das principais localiza-se na microrregião do Vale 

do Açú, e denomina-se Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, onde está totalmente inserida no 

semiárido nordestino, localiza-se entre as latitudes -50 25’17’’ e -70 52’14’’e entre as longitudes -

360 8’4.6’’ e -380 47’32.6’’. Possui área total de drenagem de 43.681,5 Km2, sendo 26.183 Km2no 

Estado da Paraíba, correspondendo a 60% da área, e 17.498,50 Km2 no Estado do Rio Grande do 

Norte e, correspondendo a 40% da área (MOURA 2011). E onde está situada a Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves com capacidade de comportar 2,4 milhões de m3 d'água e bacia hidráulica com 

área de 195 km2. É o principal reservatório do estado, regularizando cerca de 100 km do rio 

Piranhas-Açu até a sua foz, construída pelo DNOCS na década de 80, para o então 

desenvolvimento de dois projetos de irrigação. Atualmente a barragem abastece diversas 

adutoras além de dar continuidade ao projeto irrigado do baixo Açu.  

No entanto a capacidade imediata do reservatório é de apenas 25,5% de sua capacidade 

máxima de acumulação de água, devido à conjuntura de estio que já dura cerca de quatro anos, o 

que torna preocupante os índices de qualidade e quantidade, tanto para abastecimento humano 

quanto que para o desenvolvimento da agricultura a principal fonte de economia dessa localidade. 

Sendo assim o Programa Águas Potiguares Desenvolvido no IFRN-Campus Ipanguaçu, faz o 

monitoramento da área que compreende a Barragem Armando Ribeiro, o Rio Açu e o Açude 

publico do Pataxó. Tem por Objetivo deste trabalho analisar os índices de qualidade pelos 

parâmetros físico-químicos (Alcalinidade Total, Sólidos Suspensos), essas duas variáveis que 

correlacionam. Pois a quantidade de materiais dissolvidos na água pode constituir de íons: 

bicarbonato (HCO-3), carbonato (CO3
-2); e hidróxidos (OH–), geralmente encontrados em 
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sedimentos e rochas calcárias. Em que a partir dos resultados obtidos pode-se mensurar as 

possíveis causas para o bom, ou ruim estado de propriedade potável da água consumida pelos, 

500 mil habitantes de mais de 35 cidades munidas das águas da Barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves. 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Sabe-se perfeitamente o quanto é importante à água para a sobrevivência da vida no 

planeta. Sabendo da totalidade disponível de água doce no mundo, é preciso que homem em toda 

sua racionalidade saiba utilizar os recursos hídricos disponíveis. O Brasil, por sua vez, possui a 

maior quantidade de recursos hídricos do mundo, porém de forma muito mal distribuída. De toda 

a água disponível no planeta, 13,7 % está no Brasil sendo que a maioria situa-se na Bacia 

Amazônica, local onde a densidade demográfica é muito baixa. Por isso que hoje em dia tanto se 

fala sobre os cuidados que se deve ter com a água (RENOVATO, 2013). 

 Assim é cada vez mais frequente se ouvir falar em uso consciente, ou em economia de 

água. Segundo a ONU cerca de 80% da população mundial vive em áreas com altos níveis de 

ameaça à segurança da água. As ameaças mais graves afetam 3,4 bilhões de pessoas, quase todas 

nos países em desenvolvimento. Para a região Nordeste vale pensar os diversos elementos que 

podem interferir na qualidade da água, e mais ainda onde ela é tão escassa (MOURA et al., 2011). 

Diz que, a maioria dos açudes dessa região possuem alta concentração salina e contaminação 

provenientes de esgotos, algas tóxicas e resíduos agrotóxicos, tornando a água imprópria para 

consumo. 

 Assim sendo, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de estudos voltados para o 

diagnóstico e preservação dos corpos d’água, principalmente dessa região, onde esse recurso é 

tão escasso. No caso da região abastecida pela bacia do Piranhas-Açú, é evidente que a 

contaminação, tanto do reservatório quanto que do rio são provenientes, das atividades agrarias, 

que podem afetar direta e indiretamente uma massa de consumidores (MOURA et al., 2011). Este 

manancial contempla 147 municípios, sendo 45 municípios no Estado do Rio Grande do Norte e 

102 no Estado da Paraíba, e conta com uma população total de 1.363.802 habitantes, tendo 

914.343 habitantes (67%) no Estado da Paraíba e 449.459 habitantes (33%) no Rio Grande do 

Norte (Braga et al, 2004). 

 Outro ponto a ser considerado pode ter vinculação com o despejo de material domestico, 

servido do esgoto em locais onde não há saneamento básico, que interferem diretamente na 

qualidade da água particularmente, no padrão da Alcalinidade. Merten e Minella (2002) relatam 

que a qualidade da água destinada a consumo pode ser afetada por efluentes domésticos sendo 

caracterizado por contaminantes orgânicos e patogênicos, efluentes industriais que pode ser 

complexa de acordo com sua natureza e grau de concentração. Compreende-se que água é um 

solvente universal por tanto capaz de dissolver muita matéria orgânica, que podem contaminar o 
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organismo dos que a consomem. Pois o uso pode tornar-se o principal veiculo no transporte de 

doenças (SILVA e BRITO, 2012). A ingestão direta de água contaminada ou a preparação de 

alimentos e higiene pessoal utilizando água contaminada, uso na agricultura, na higiene do 

ambiente, nos processos industriais e nas atividades de lazer, podem trazer graves riscos á saúde 

da população.  

Essas mediações podem afetar os valores tanto da Alcalinidade, como também da 

quantidade de sólidos em Suspenção no corpo hídrico, que pode acarretar em alterações no pH, e 

presença de substancias compostas como: bicarbonato (HCO-3), carbonato (CO3
-2); e hidróxidos 

(OH–), que podem estar evidentes no solo, pois esse é um dos elementos mais expressivos 

(EMBRAPA, 2000). O solo é o fator que mais influencia na alcalinidade das águas. Solos pobres e 

ácidos tendem a ter baixas alcalinidades. A alcalinidade protege contra as variações do pH 

causadas pela fotossíntese (através de absorção e liberação do CO2), servindo ainda como uma 

fonte reserva de CO2 para o fitoplâncton. 

3  METODOLOGIA

As análises foram feitas a partir da coleta das amostras, em pontos estratégicos dos corpos 
hídricos, (ver figura 1): Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, é considerada o maior reservatório 
construído pelo DNOCS até o momento, com capacidade de armazenamento de 2,4 milhões de 
m3 d'água e bacia hidráulica com área de 195 km2(DNOCS, 2015). Rio Açú que em sua extensão é 
perenizado pelo reservatório até a desembocadura no litoral Norte do estado. Açude publico do 
Pataxó construído pelo DNOCS com o objetivo de regularizar o rio Pataxó, propiciando a irrigação 
da várzea à jusante, características hídricas: Área da bacia hidrográfica 900 km Pluviometria média 
405,6 mm, Volume afluente 12 x l0 m³, Descarga máxima 746m³/s (DNOCS, 2015). As alíquotas 
encaminharam-se até o Laboratório de Química do IFRN – Campus Ipanguaçu, onde lá se realizou 
a determinação para Alcalinidade e Sólidos Suspensos. Os métodos analíticos empregados 
seguiram a metodologia (Curso de Análises Laboratoriais). Seguidamente utilizou-se a normativa 
357/2005 do CONAMA para comparar os valores permitidos, nos regimentos legais para água tipo 
classe 1 que de acordo com a resolução no artigo 4o – as águas doces são classificadas em: I classe 
especial águas destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; b) à 
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, c) à preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. II - classe 1: águas que podem ser 
destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado (CONAMA, 
2005). Para as análises de alcalinidade é determinante saber que, a quantidade de íons na água 
que reagem para neutralizar os íons hidrogênio dão a essa liquido características básicas. Portanto 
a capacidade da água de neutralizar os ácidos, servi assim para expressar a capacidade de 
tamponamento da água, e, sua condição de resistir a mudanças do pH (MORAES, 2008). E para a 
cerificação de sólidos suspensos que podem interferir nas amostras de turbidez. Pois O 
responsável pela existência de turbidez na água são os sólidos que ficam em suspensão, eles 
podem ser de fonte natural ou antropogênica; Ao ser de origem antropogênica pode oferecer 
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sérios riscos á saúde visto que a origem antropogênica pode ser de compostos tóxicos e 
microrganismos patogênicos (RENOVATO et al., 2013). 

(1) (2) (3) 

Figura 1: Local de Coleta no (1) Barragem Engenheiro Armando Ribeiro, (2) Açude Público de Pataxó e (3) Rio 
Piranhas-Açu.     Locais de coleta. Fonte: Google Maps.2015.Disponivél em < 

https://www.google.com.br/maps/search/>. Acesso em 24 set.2015.

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na tabela 1 Apresenta-se os valores atingidos, para as análises de Alcalinidade no período 

de 18/08/2015 a 22/09/2015. Logo as expressões quantitativas encontradas dão conta que estes 

valores estão dentro de uma faixa similar, ou, seja, estão dentro de uma faixa de resultados 

aproximados. No entanto vale salientar que na literatura não se encontra um valor padrão a se 

seguir.  

Tabela 1: Alcalinidade das amostras analisadas.

Alcalinidade Total (Mg/L Ca Co3) 18/08 01/09 10/09 15/09 22/09 

Barragem A. R. G 5,2 __ 3,00 __ 2,8 

Açude de Pataxó 1,6 2,2 1,84 1,92 2,4 

Rio Piranhas – Açu 2,08 2,28 2,28 2,8 2,52 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A Alcalinidade da água em suma se dá através, da relação entre a quantidade de 

substâncias que são capazes de neutralizar ácidos fracos. Como afirma CORNATIONI (2010) Se 

numa água quimicamente pura (pH=7) for adicionada pequena quantidade de um ácido fraco seu 

pH mudará instantaneamente. Numa água com certa alcalinidade a adição de uma pequena 

quantidade de ácido fraco não provocará a elevação de seu pH, porque os íons presentes irão 

neutralizar o ácido. Por isso é considerável saber o valor desse parâmetro químico. 
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A tabela 2 mostra os valores detectados nas análises para sólidos suspensos, nos dias 

10/09 a 15/09 em 2015. 

Tabela 2: Sólidos suspensos. 

Sólidos Suspensos (mg/L) 10/09 15/09 

Barragem A. R. G 1140 1650 

Rio Piranhas – Açu 590 1000 

Açude Pataxó 710 700 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Percebe-se valores expressivamente altos, para as amostras de sólidos suspensos esse 

indicativo, demostra afirmativamente com o que diz Cabral (2006), os problemas causados pela 

deposição de sólidos em suspensão pode-se destacar o assoreamento, que altera a capacidade de 

armazenamento de água, diminuindo a vida útil do reservatório. Com o longo período de estiagem 

acumulo de sedimentos encontrados e depositados nos reservatórios em estudo revelam-se

superior ao permitido pelo CONAMA.

5   CONCLUSÃO

Portanto pode-se concluir que, em virtude do quadro de estiagem prolongada os 

reservatórios monitorados apresentam, baixos níveis de água disponível com exceção do Açude 

Publico de Pataxó que esteve em sangria neste ano. Porém a Barragem A.R.G., ainda com nível 

bastante crítico revela valores para sólidos suspensos bem elevados, pelo fato de haver mais 

degradação da matéria orgânica presente ao fundo nos corpos hídricos. No entanto é preciso levar 

em conta outros padrões de qualidade da água, tanto físicos como Químicos e microbiológicos 

para assim apontar com precisão, o teor de potabilidade da água. Sendo de grande importância 

fazer qualquer tratamento mesmo que simplificado para poder estar própria para consumo. 
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RESUMO 

O presente artigo trata da proposta de Sistema de 
informação de Controle Ambiental do IFRN, o SiCA-
IFRN. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma 
ferramenta tecnológica capaz de realizar a gestão e o 
gerenciamento de resíduos produzidos pelos campi e 
reitoria do IFRN. Suas principais funcionalidades são o 
cadastro e a validação do descarte de resíduos e a 
disponibilidade de estatísticas referente ao tipo e 
quantidade de resíduos produzidos por cada unidade 
do IFRN. O desenvolvimento desse sistema de 

informação envolve conhecimentos nas áreas de 
controle ambiental, com o estudo do gerenciamento 
adequado dos resíduos, e de sistema de informação, 
com a utilização da linguagem Python e seu 
framework para web, Django. É, portanto, uma 
maneira desta Instituição cumprir sua obrigação com 
o meio ambiente, como a previsão legal. E, mais do
que isso, essa é uma forma de responsabilidade
ambiental e social.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de Resíduo. Gestão Ambiental. Tecnologia da Informação 

SYSTEM OF ENVIRONMENTAL CONTROL OF THE FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (SICA-IFRN) 

ABSTRACT 

This article deals with the proposal Information 
System of Environmental Control IFRN, the SiCA-IFRN. 
It aims to develop a technological tool capable of 
performing management and waste management 
produced by campuses and rectory IFRN. Its main 
features are the registration and validation waste of 
disposal and availability of statistics relating to the 
type and amount of waste produced by IFRN's units. 
The development of this information system involves 

knowledge in the areas of environmental 
control, with the study of proper waste 
management, and information system, using the 
Python language and its framework for web, 
Django. It is therefore a way this institution to 
fulfill its obligation to the environment, such as 
legal provision. And more than that, this is a form 
of social and environmental responsibility.

KEY-WORDS: Waste Management. Environmental Management. Information Technology.
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, tem-se uma crescente conscientização ambiental, pois se sabe que cada 

tipo de resíduo possui um tempo de degradação e impacto ambiental diferente. Nesse contexto, a 

garantia da destinação correta dos resíduos e seu gerenciamento é uma maneira fundamental 

para preservar os recursos naturais.  

Dessa forma, visando solucionar problemas como a crescente geração desses resíduos e a 

má destinação deles, a lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNSR), propõe a prevenção e a redução de resíduos por meio de hábitos sustentáveis e a 

destinação correta para rejeitos e a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos 

com o meio ambiente. 

Outro aspecto crescente é a tecnologia e suas possibilidades de gerenciamento de 

informações, facilitando cada vez mais a geração, a preservação e o manuseio de dados. Com isso, 

é possível acompanhar as ações tomadas e posteriormente avaliar os resultados obtidos.  

Nesse sentido, percebe-se que atualmente as informações são tão importantes quanto os 

métodos tecnológicos para gerenciá-las. Assim, afirma Hawkins (2001, p.44-53), “vivemos numa 

sociedade de informação na qual mais gente deve administrar mais informação, que por sua vez 

requer mais suporte tecnológico, o qual requer e gera mais informação”. 

A destinação correta de resíduos e o avanço tecnológico são dois fatores que possibilitam a 

criação de uma ferramenta capaz de cumprir a legislação e facilitar o acesso às informações para 

um controle eficaz da gestão dos resíduos. Isso porque, a partir dessa união, pode-se idealizar um 

sistema de gerenciamento de resíduos capaz de realizar o acompanhamento dos mesmos, para 

garantir que eles sejam descartados e destinados de forma correta.  

Esse gerenciamento de resíduos é definido pela PNRS como: 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei. 

Entretanto, a implementação de um sistema como esse necessita de um ambiente que 

estimule tanto a preservação ambiental quanto o desenvolvimento de tecnologias na área de 

informática. 

Nesse contexto, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) destaca-se, pois, além de oferecer educação profissional de excelência, 

proporcionando estrutura de estudo e a prática de novas tecnologias, essa instituição de ensino é 

responsável por modelar os aspectos éticos e morais da comunidade. 
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Portanto, o SiCA-IFRN (Sistema de Controle Ambiental do IFRN) é uma proposta pensada 

pelo Campus Verde, que é um projeto da instituição, com objetivo de preservar e gerir a gestão 

dos resíduos da administração pública. Essa ideia surgiu com intuito de cumprir o que está 

estabelecido pela legislação, auxiliar na tomada de decisão, e também, de atender as suas 

responsabilidades com o meio ambiente e a sociedade. 

Este projeto trata-se de um sistema de informação que auxiliará o gerenciamento e a 

destinação dos resíduos gerados, bem como, o acompanhamento da gestão de água e afluentes e 

da gestão de energia elétrica. Esse sistema será alimentado por todas as unidades do IFRN (Campi 

e a reitoria). E assim, irá possibilitar o acompanhamento dos descartes realizados pela instituição.  

Outra característica desse projeto é que ele será integrado ao SUAP (Sistema Unificado de 

Administração Pública). O SUAP possui uma estrutura modular que busca atender os anseios das 

diversas pró-reitorias e diretorias de sistêmicas e encontra-se em produção em cerca de quinze 

institutos federais. Neste contexto, o SiCA-IFRN será mais um módulo do SUAP e poderá ser 

acessado por todos os alunos e servidores dessa instituição. Essa integração é justificada pela 

centralização de dados e a facilidade de acesso para os servidores responsáveis por alimentar esse 

sistema de controle ambiental, dando uma total transparência das informações dos impactos 

causados pelas atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. Essa plataforma 

também servirá de base de pesquisa para os alunos. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi criada visando reduzir o impacto 

ambiental causado pelo mau manuseio dos resíduos sólidos. Dessa forma, essa lei orienta que as 

unidades geradoras realizem o controle dos resíduos. 

Art. 1
o
 Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

Além disso, no tocante a preservação ambiental, essa lei tende a incentivar a menor 

geração de resíduos. E, quando não for possível evitar, deve-se tratar de maneira a diminuir ao 

máximo os impactos proporcionados por eles. Isso se caracteriza no Artigo 9º em que: “Na gestão 

e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”. 

Nesse contexto, torna-se interessante expor as definições de dois conceitos: os resíduos 

sólidos e a destinação adequada deles. 
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Primeiro, a Lei Nº 12.305/10 define resíduo sólido como todo “material, substância, objeto

ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade (...)”. Ainda de acordo com 

essa lei, vale salientar que resíduo possui a capacidade de reutilização e/ou reciclagem. Porém, 

quando as possibilidades de tratamento e recuperação são esgotadas, ele passa a ser considerado 

rejeito e deve ser encaminhado para a disposição final. 

Segundo, a destinação final ambientalmente adequada de um resíduo sólido é definida,

de acordo com a Lei Nº 18.031/2009, como: 

O encaminhamento dos resíduos sólidos para que sejam submetidos ao processo 

adequado, seja ele a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a 

compostagem, a geração de energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo 

com a natureza e as características dos resíduos e de forma compatível com a 

saúde pública e a proteção do meio ambiente. 

Outros aspectos que são tratados pela PNRS e que são muito importantes para a 

compreensão da gestão e gerenciamento de resíduos referem-se à coleta seletiva e à logística 

reversa. 

Do que se trata por coleta seletiva, a Lei Nº 12.305/10 conceitua como a “coleta de

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”. Essa 

atividade possui imensa importância na redução da geração de resíduos sólidos, além de reduzir 

os impactos que estes provocariam no meio ambiente e na saúde dos cidadãos. 

Por sua vez a logística reversa é definida, pela Lei Nº 12.305/10, como:

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. 

Para o desenvolvimento de softwares bem documentados é importante que ele seja 

orientado a partir dos fundamentos da engenharia de software. Isso porque ela, segundo 

Sommervile (2001, p.135), “(...) inclui todas as atividades envolvidas no desenvolvimento de 

softwares, desde os requisitos iniciais do sistema até a manutenção e o gerenciamento do sistema 

implantado”. 

Dessa forma, um dos artifícios utilizados pela engenharia de software para a 

documentação de sistemas de informação é a modelagem que geralmente é realizada pela 

Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Esta é definida como uma linguagem de padronização 

de projetos, que propõe a notação de diagramas para a especificação do sistema. Para Larman 

(2007, p.13), a UML “(...) tornou-se a linguagem universalmente aceita para documentação de 

projetos de software”. 
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A implementação de softwares necessitada da utilização de uma ou mais linguagens de 

programação, cada uma possui as suas características e especificidades. Contudo, para o 

desenvolvimento de algumas aplicações se torna interessante o uso de frameworks, que são 

ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do software. 

Python é uma linguagem de programação usada na implementação de diversas aplicações. 

Essa tecnologia é considerada uma linguagem de alto nível, interpretada, imperativa, orientada a 

objetos, funcional e de tipagem dinâmica e forte. De acordo com Lutz e Ascher (2007), outra 

característica do Python é o rápido desenvolvimento através de pequenos esforços do 

programador. Portanto, ainda de acordo com Lutz e Ascher (2007, p.31), essa linguagem se 

diferencia das demais porque: 

Ela é deliberadamente otimizada para velocidade de desenvolvimento – sua sintaxe 

simples, tipagem dinâmica, ausência de etapas de compilação e seu conjunto de 

ferramentas incorporado, permitem que os programadores desenvolvam 

programas em uma fração do tempo de desenvolvimento necessário para algumas 

outras ferramentas. 

Django é um framework web próprio para Python. Este framework, segundo sua própria 

documentação atual, segue o princípio do DRY (Don’t Repeat Yourself) e utiliza o padrão MTV 

(Model-Template-View). Dessa forma é conhecido por estimular o desenvolvimento rápido e com 

menos código. 

3  METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse projeto envolve estudos nas duas grandes esferas que este 

trabalho está inserido, ou seja, nas áreas de controle ambiental e de desenvolvimento de 

sistemas. 

Os conhecimentos relacionados à área de controle ambiental foram obtidos a partir de 

estudos orientados pela direção do projeto Campus Verde. Com isso, foram estudados livros, leis e 

artigos relacionados à gestão integrada e o gerenciamento de resíduos, incluindo as 

responsabilidades dos geradores. Portanto, entres essas leituras, a que se destacou para o 

propósito do projeto SiCA-IFRN foi a lei 12.305/10 que institui a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos. 

Por sua vez os conhecimentos sobre o desenvolvimento de sistemas estão diretamente 

relacionados à documentação do sistema de informação e às tecnologias utilizadas para a 

implementação dessa ferramenta.  

A documentação desse software é feita através de artifícios da engenharia de software, 

como a realização de reuniões e sua sintetização em UML.  
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Considerando que esta aplicação será um módulo integrado ao SUAP é necessário que 

sejam adotadas as mesmas tecnologias desse sistema. Dessa maneira, será utilizada a linguagem 

Python juntamente com o framework Django. 

Para o desenvolvimento com a linguagem Python e o framework Django foi realizado uma 

seção de estudos com vídeos aulas, a fim de permitir a familiarização com esta tecnologia. Além 

disso, está previsto um treinamento para desenvolvimento de módulos dentro do SUAP. Está 

etapa será realizada com a equipe de TI do IFRN, responsável por essa ferramenta. 

A técnica escolhida para desenvolvimento foi a Extreme Programming, (XP), pois presa a 

comunicação e a modularização de tarefas, ou seja, é estimulado à implementação através de 

pequenas partes do sistema. Essa escolha tem como objetivo a obtenção de metas em curtos 

períodos de tempo. 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ESPERADOS 

O SiCA-IFRN partiu da identificação de um cenário problema, em que há a dificuldade de 

padronização e integração dos Campi do IFRN, isso porque atualmente o gerenciamento de 

resíduos é feito por meio de um software de planilha, em que cada campus segue seu próprio 

modelo, dificultando a apresentação de indicadores das ações sistêmicas implantadas pela política 

ambiental da instituição. 

Portanto, esse sistema terá como funcionalidades principais: o cadastro de descartes, a 

validação de descartes e a visualização dos dados armazenados, bem como, posteriormente, o 

gerenciamento de água e energia. Contudo, deverão ser respeitadas as regras de acesso para 

essas funções, ou seja, apenas os servidores responsáveis poderão cadastrar e validar os descartes 

do seu campus. A seguir, na Figura 1, é apresentado o diagrama de caso de uso geral,nele é 

possível visualizar as atividades que o sistema propõe, incluindo as principais citadas, bem como, 

as permissões dos usuários do sistema. 
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Dessa forma, utilizando apenas o SUAP, o colaborador poderá realizar o cadastro de 

descarte de resíduos do seu respectivo campus. Esse registro será realizado de maneira prática e 

uniforme, proporcionando a centralização das informações e também a sua padronização. A 

seguir, na Figura 2, é ilustrado um protótipo de tela, referente ao cadastro de descarte, nele é 

necessário preencher os campos, selecionando o campus gerador e o nome do resíduo que será 

descartado, a data que será realizada o descarte, ou seja, quando será destinado para empresa 

responsável ou destino adequado, a quantidade do resíduo, levando em conta o seu volume/peso, 

e enfim, o destino/empresa, ou seja, para onde o resíduo será encaminhado. 

Figura 2: Protótipo de tela de cadastro de descarte. 

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso Geral 
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Após o registro desse descarte, este deverá será validado, mas somente quando houver 

uma garantia de que houve uma destinação correta. Isso é importante, pois, segundo o Art. 27º da 

Lei Nº 12.305/10, é de responsabilidade da unidade geradora todos os danos que seus resíduos 

possam causar, mesmo quando houver a contratação de serviços. 

Outra característica pensada para esse sistema de informação foi a preocupação em 

disponibilizar, para os interessados, as estatísticas de geração e descarte de resíduos dos Campi. 

Permitindo, dessa forma, para a comunidade, a transparência dos dados, referentes aos tipos e as 

quantidades de resíduos produzidos pela instituição. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia e o meio ambiente são áreas que ainda podem ser muito exploradas, juntas 

então, podem proporcionar resultados interessantes para o avanço tecnológico e a preservação 

ambiental. 

A destinação dos resíduos pode gerar graves impactos ao meio ambiente, e por isso, cada 

nova ideia para o seu correto descarte deve ser sempre estimulada e desenvolvida. 

A gestão e o gerenciamento de resíduos são atividades estipuladas por lei, e por isso 

devem ser obrigatórias em todas as unidades geradoras de resíduos, no entanto a preocupação 

com o meio ambiente deve partir de todos, pois está é uma razão maior que qualquer lei. 

Portanto, o SiCA-IFRN é um projeto que visa o gerenciamento e a destinação adequada dos 

resíduos gerados, promovendo assim, uma conscientização ambiental. Essa é uma iniciativa do 

IFRN que além de cumprir com a lei estabelecida, também se preocupa com sua responsabilidade 

de preservação do meio ambiente. 
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RESUMO 

Ao se tratar de sustentabilidade ambiental faz-se 

urgente, em todos os segmentos da 

sociedade, a revisão de como o consumo de água é 

realizado e quais as práticas e tecnologias que 

possibilitem melhor aproveitamento deste recurso 

e a redução do desperdício. Em unidades escolares 

públicas é frequente o uso inadequado da água e 

também perdas pelas condições de conservação 

dos sistemas hidrossanitários. Este artigo tem 

como objetivo o questionamento sobre como o 

consumo de água é realizado na Escola Municipal 

Senador Duarte Filho localizado na cidade de 

Mossoró/RN. Quanto à identificação dos 

resultados, a escola foi estudada em todas as 

áreas, internas e externas, identificando como a 

água é utilizada e quais os procedimentos de 

limpeza dessas áreas e hábitos dos usuários. A 

percepção dos usuários e as práticas são tomadas 

como referência principal para a proposição de 

diretrizes em projetos de educação ambiental 

voltados para o uso racional de água. 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo de água, Redução de desperdício, Educação ambiental, Uso racional de água. 

PERCEPTIONS AND WATER CONSUMPTION RATINGS AT THE MUNICIPAL 
SCHOOL SENADOR DUARTE FILHO IN MOSSORÓ/RN

ABSTRACT 

When it comes to environmental 

sustainability, it is urgent , in all segments of society, 

a review of how water consumption is carried out and 

what practices and technologies that allow better use 

of this resource and waste reduction. In public school 

units, the inadequate water use is common and, also, 

the losses by storage conditions of hydro-sanitary 

systems. This article aims to question about how 

water consumption is held at the Municipal School 

Senator Duarte Filho located in Mossoró/RN. 

Regarding the identification of results, the school was 

studied in all areas, including the internal and 

external ones, identifying how water is used and what 

cleaning procedures in these areas and habits of 

users. The perception of users and practices are taken 

as the main reference for the proposal of guidelines 

to environmental education projects for the rational 

use of water. 

KEY-WORDS: Water consumption, waste reduction, environmental education, rational use of water. 

PERCEPÇÕES E AVALIAÇÕES DO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA 
MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO EM MOSSORÓ/RN
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como tema principal a percepção e a avaliação do consumo de água 

na Escola Municipal Senador Duarte Filho, localizada na Rua Aleixo Prates, s/n, no bairro Alto de 

São Manoel, no Conjunto Walfredo Gurgel.  

A água é um elemento natural essencial para a vida no planeta, assumindo um papel 

taxativo no desenvolvimento econômico e social de uma região, possibilitando múltiplos usos. No 

caso do ambiente escolar este recurso é empregado na preparação de alimentos, limpeza de 

utensílios, na higiene pessoal, na limpeza dos espaços, nos equipamentos hidrossanitários e, para 

dessedentação humana. 

Apesar de sua importância, a água enfrenta sérios problemas de escassez em vários lugares 

do mundo. Por esta razão, a mesma é motivo de muitos conflitos internacionais. Visto do espaço, 

é difícil imaginar como um planeta tão azul pode sofrer de escassez de água (POSTEL, 1997). Mas, 

o Ministério do Meio Ambiente (2007) destaca que apesar de dois terços da superfície da Terra ser

coberta por água, menos de 1% dessa água é doce, sendo o restante impróprio para consumo ou o

custo para sua exploração é um fator limitante.

Apesar dos recursos hídricos serem renováveis, uma parte da água do planeta está sempre 

se transformando em água doce por meio da evaporação e precipitação. Segundo (MANCUSO et al 

,2003), no Brasil estão presentes pelo menos 8% da reserva mundial de água doce, sendo que 80% 

destes encontram-se na Região Amazônica.  

Para proteção de mananciais superficiais e subterrâneos, é essencial que existam coletas e 

tratamentos adequados de esgoto, melhorando a qualidade da água e reduzindo a ocorrência de 

doenças de veiculação hídrica. Segundo o IBGE (2010), 37 municípios do RN apresentam 

infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto. As cidades com maior taxa de saneamento 

adequado são: Timbaúba dos Batistas (83,7%), Acari (81,3%), Currais Novos (80,9%), Santa Cruz 

(78,0%) e Caicó (73,0%). Já as cidades com menores taxas de saneamento adequado são Porto do 

Mangue (0,28%), Coronel João Pessoa (0,24%), Serrinha dos Pintos (0,22%), Martins (0,17%) e 

Galinhos (0%). Natal tem o indicador de atendimento total de esgoto em 33% (Instituto Trata 

Brasil, 2011). 

O Rio Grande do Norte vive à beira de um colapso em seu sistema de abastecimento 

d'água destinado ao consumo humano. A causa principal da situação crítica do abastecimento 

d'água em nosso estado é o não funcionamento do Sistema de Gestão Integrada dos Recursos 

Hídricos. A despeito de tal sistema estar previsto em lei desde o ano de 1996, ele nunca foi 

efetivamente implantado (MINEIRO, 2014). Esta situação demanda medidas efetivas de 

gerenciamento de recursos hídricos para minimizar os efeitos das secas recorrentes. 
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Neste cenário, o trabalho de extensão propõe a fazer uma análise quanto às percepções e 

avaliações do consumo de água na Escola Estadual Senador Duarte Filho, na cidade de 

Mossoró/RN. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Conforme Branco, em seu livro Água: Origem, uso e preservação, descreve água por 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) e outros filósofos gregos anteriores a ele acreditavam que o 

mundo era formado de apenas quatro elementos: o fogo, o ar, a água e a terra. Tais elementos, 

por sua vez, teriam sido produzidos também por quatro princípios fundamentais da natureza: o 

calor, o frio, o “úmido” e o “seco”.  

Por suas funções no abastecimento público, industrial, agropecuário, na preservação da 

vida aquática, no transporte e na recreação, a água constitui, atualmente, uma das principais 

preocupações mundiais no que diz respeito aos seus usos preponderantes e à sua manutenção 

como um bem de todos, em quantidade e qualidade adequadas (PANAMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2001).  

E consenso entre muitos pesquisadores que Brasil é privilegiado em termos de recursos 

naturais, principalmente em recursos hídricos, sendo detentor de parcela considerável de toda 

água doce do planeta. Para se ter uma ideia da dimensão, o país, juntamente com Paraguai, 

Uruguai e Argentina, possui um dos maiores aquíferos do mundo, o Aquífero Guarani, principal 

reserva de água subterrânea da América do Sul, sendo a maior dessa reserva situada no território 

brasileiro. 

Porém, a quantidade de água que cai, na forma de chuva e neve, em diferentes regiões do 

globo varia muito, de acordo com as condições climáticas e topográficas [...]. Em regiões que têm 

períodos de seca prolongada, ou onde ocorrem chuvas copiosas durante alguns dias, que fazem 

transbordar os rios, os quais rapidamente escoam suas águas e voltam a secar, é importante a 

retenção da parte de água obtida, mediante represamento e formação de açudes. O 

represamento constitui uma forma de regularizar as vazões do rio, tornando perenes as 

disponibilidades de água (BRANCO, 2010). 

A água é necessidade primordial para a vida, recurso natural indispensável ao ser humano 

e aos demais seres vivos, além de ser suporte essencial aos ecossistemas. Utilizada para o 

consumo humano e para as atividades socioeconômicas, é retirada de rios, lagos, represas e 

aquíferos, tendo influência direta sobre a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento das 

populações (SOUZA, 2000).   

Uma das características mais importantes da Terra é a relativa estabilidade de sua 

temperatura em cada latitude ou altitude em cada época do ano. Enquanto em Marte, em um só 

dia e em pleno equador, a temperatura oscila entre + 22ºC durante dia e – 73ºC durante a noite, 
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na Terra as variações de mais de 10ºC em um só dia são excepcionais. A causa dessa estabilidade 

esta, mais uma vez, relacionada à abundância da água em nosso planeta (BRANCO, 2010). 

A água é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas por ano, dos quais 50% são 

crianças. A zona da África negra é a mais atingida. E as principais patologias são: diarreias, cólera, 

malária, tifo, verminoses e tracoma (CAMDESSUS, et al. 2005). 

3 METODOLOGIA 

O objeto de estudo deste trabalho é uma escola da rede pública municipal de ensino 

fundamental localizado na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte. Estabeleceu-se 

como primeiro critério para a escolha da escola, a seleção de estabelecimentos de ensino situado 

nas proximidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos cálculos mensais do indicador de consumo não foi possível o recolhimento nesse 

primeiro momento, pois as escolas não possuem esse tipo de controle, uma vez que esses dados 

são de inteira responsabilidade do município e ficam a cargo da Secretária de Desenvolvimento. 

A escola possui 352 alunos matriculados e 42 funcionários, incluindo professores e 

servidores, administrativos e auxiliares de limpeza e cozinha. Seu horário de funcionamento é 

diurno e oferece as turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Além de atender 10 alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, 01 baixa visão e 02 com dificuldades locomotoras. A 

escola possui em sua direção a professora Noilza Alves e o preenchimento do questionário ficou 

sob a responsabilidade da pedagoga Jaciara Gomes. O prédio da escola é próprio e de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mossoró. A instituição de ensino foi construída em 

1974 e teve sua última reforma em 2014, também intervindo nas instalações hidrosanitarias para 

se adaptar as novas normas. A escola possui: 09 salas de aulas, 01 sala de multimídia, 01 sala de 

professores, 01 cozinha, 01 dispensa, 01 biblioteca, 01 laboratório de informática, 01 sala de 

recurso multifuncional; 01 secretaria, 01 almoxarifado; 01 banheiro funcionário; 02 banheiros 

coletivos (masculino + feminino); 01 ginásio, ou seja, 22 ambientes, dos quais apenas 5 (cinco) são 

climatizadas. 

Quanto ao abastecimento dessa instituição, o mesmo é realizado através da rede pública 

de abastecimento de água, e a frequência ocorre em dias alternados. O esgotamento sanitário é 

por meio da fossa séptica, porém a escola foi notificada da disponibilidade de rede pública de 

esgotamento sanitário, mas não possui recursos para fazer a interligação. A escola possui dois 

reservatórios, um superior e outro inferior. Ao se tratar do consumo de água na ingestão, a 

consumida pelos alunos é filtrada e dos professores é mineral. 

A pesquisa é classificada como descritiva. Ainda, no que se refere aos objetivos, trata-se de 

uma pesquisa exploratória, pois, aconteceu por meio da exploração dos fatos vistos no ambiente 

pesquisado. De acordo com (GIL, 2006), o recurso adotado para a construção do artigo classifica-
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se de acordo com a sua finalidade como pesquisa descritiva. Que segundo o mesmo autor, 

pesquisa descritiva tem como objetivo: 

Descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Serão inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob esse título e umas de suas características mais significativas estão na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistêmica. (GIL, 

2006) 

No que tange aos procedimentos técnicos, tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, pois 

buscou-se através de trabalhos relacionados a temática proposta, evidenciar pontos em comum 

ao problema. De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 60) esse tipo de pesquisa “procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses”.  

A análise dos dados contou com descrições quantitativas cuja finalidade, de acordo com 

(GIL, 2008), “As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Os trabalhos de campo realizaram-se por meio de visitas técnicas na escola em estudo, em 

todos os turnos de funcionamento das atividades de ensino. Estas atividades viabilizaram a 

caracterização das atividades que envolvem o uso da água na escola e a obtenção de informações 

sobre os hábitos da comunidade escolar no uso da água.   

Para tanto, procedeu-se com: 

a) Questionário de diagnóstico semiestruturado divido em 4 blocos, os quais no

primeiro bloco são informações de caracterização da escola, no segundo bloco características do 

prédio, no terceiro características da gestão e administração e no quarto bloco foi feita a inspeção.  

b) Um grupo de três alunos da própria escola também criaram seu questionário

avaliando o consumo dos outros alunos. 

c) Coleta de desperdício do bebedouro.

d) Análise das contas anteriores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Identificação do consumo de água 

A água é empregada nas atividades de limpeza e conservação dos vários ambientes 

(banheiros, cozinha, área administrativa, salas de aula, refeitório, corredores e áreas comuns), no 

preparo de alimentos e refeição, nos equipamentos hidrossanitários e bebedouros. 
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No dia 15 de setembro de 2015 foi coletado pelos próprios alunos da instituição 46 litros 

de água durante o período da manhã e 22 litros no período da tarde, totalizando 68 litros de água 

que foram desperdiçados do bebedouro, e que poderiam ser utilizados em diversas outras 

atividades.      

A fatura de água no ano de 2014 possuía uma média de R$ 500,00 e em 2015 deu um salto 

para até R$ 4.000,00 preocupando ao secretário de Desenvolvimento, Josivan Barbosa que entrou 

em contato com a direção da escola, que por sua vez comunicaram aos alunos. Dessa forma, um 

grupo de alunos se responsabilizou por avaliar o consumo e o desperdício, contando com o apoio 

do projeto de extensão do IFRN. Os resultados foram apresentados na Feira de Ciências da própria 

escola trabalhada no dia 18 de setembro de 2015. 

4.2 Análise do questionário 

De acordo com o questionário, a escola até o momento não possuía nenhum controle 

quanto ao consumo de água, nem medidas que economizasse no consumo de água. Após a 

primeira visita do projeto, percebeu-se o apoio da escola, além das várias medidas que foram 

tomadas já trazendo resultados. 

Não existe nenhum tipo de treinamento ou recompensa para os responsáveis pelo 

manuseio de água na escola. Não costumava repassar o consumo de água, uma vez que é de 

inteira responsabilidade do município, porém com o aumento no consumo a direção da escola viu 

uma necessidade repassar para os usuários desse recurso. 

A escola não acompanhava o consumo de água. E nem possui acompanhamento de 

vazamentos, o qual, apresenta vazamentos aparentes nos sifões da cozinha e no hidrômetro e 

ocultos, além de gotejamentos no bebedouro e chuveiros. 

5 CONCLUSÃO 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados. Este estudo permitiu estabelecer alguns 

pontos prioritários para o desenvolvimento de projetos voltados para o uso racional de água na 

escola trabalhada. O trabalho é continuo e para isto, faz-se necessário o estabelecimento de uma 

política ambiental de consumo racional da água e de uma práxis baseada em uma racionalidade 

ambiental, envolvendo todos que fazem parte do corpo escolar, do administrativo, aos 

professores, responsáveis pela limpeza e manutenção, cozinheiros e alunos. 

Como sugestão de proposta montar uma tabela que fique visível para os usuários do 

recurso, mostrando o valor do consumo mensal e algumas sugestões de como mudar hábitos para 

o auxílio na diminuição do consumo. Além de palestras e oficinas conscientizando-os do uso

racional da água.
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Com algumas mudanças nos hábitos dos usuários dessa escola, o projeto pode surgir com 

outras propostas, como por exemplo, o comparativo quanto ao consumo antes e depois da 

intervenção do projeto de extensão. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo descrever o 
funcionamento do projeto de recondicionamento e 
reciclagem de resíduos eletrônicos que, por sua vez, 
consiste na coleta de equipamentos eletrônicos que 
foram descartados por órgãos públicos e privados e 
pela comunidade; para serem recondicionados ou 
reciclados, no Laboratório de Recondicionamento de 
Lixo Eletrônico do IFRN - Campus Natal -Zona Norte, 
por extensionistas selecionados entre os alunos dos 
cursos técnicos em Eletrônica, Informática, 
Manutenção e Suporte em Informática, Informática 
para Internet e Licenciatura em Informática. Além 

disso, são destinadas vagas para o curso técnico em 
Comércio, na área de gestão do projeto. Dessa forma, 
são convocados diversos alunos para a realização da 
Prática Profissional, exigência curricular para 
conclusão dos cursos técnicos. Depois de 
recondicionados, os equipamentos são doados às 
instituições como: escolas, ONGs, associações, etc, 
com o intuito de diminuir os gastos com a compra de 
novos equipamentos eletrônicos e reduzir os 
impactos que esses materiais vêm causando ao meio 
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: equipamentos eletrônicos, recondicionamento, resíduos eletrônicos. 

REPORT OF THE EXPERIENCES IN THE PROJECT OF RECONDITIONING AND 
REFURBISHING OF ELECTRONIC WASTE 

ABSTRACT 

This article aims to describe the operation of the 

project reconditioning and recycling of electronic 

waste. This project consists of collecting discarded 

electronic equipment. The collected devices are 

reconditioned or recycled in the Electronic 

Refurbishing Laboratory of IFRN - Campus Natal - 

Zona Norte. This work are made by students of 

technical courses in Electronics, Information 

Technology, Maintenance and Support in IT. In 

addition, some vacancies are intended for the 

technical course in Commerce, to the management of 

the project. Thus, many students are called upon to 

perform the Professional Practice, curriculum 

requirement for completion of technical courses. 

Once refurbished, the equipment is donated to 

institutions such as schools, NGOs, associations, etc, 

in order to reduce spending on the purchase of new 

electronic equipment and reduce the impacts that 

these materials are causing to the environment.

KEY-WORDS: electronic equipment, reconditioning, electronic waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo tem por objetivo relatar a experiência dentro do projeto que por sua vez tem 

como objetivo o recondicionamento e a reciclagem de lixo eletrônico que foram descartados ou 

doados como obsoletos. Esses equipamentos são recondicionados e separados para reciclagem no 

Laboratório de Recondicionamento de Lixo Eletrônico do Campus Natal - Zona Norte, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), sob a orientação do 

professor responsável.  

O trabalho foi começado com o intuito de mostrar que há um desperdício do dinheiro 

investido na aquisição de novos equipamentos por causa da obsolescência programada, quando 

poderia estar sendo investido em locais específicos para manutenção dessas máquinas. Já que 

muitas delas estão sendo acumuladas em depósitos, prejudicando não só a sociedade, que paga 

por esse material, mas também o meio ambiente, que sofre com o descarte incorreto do lixo 

eletrônico. Nossa pretensão é mostrar que podemos recondicionar esses equipamentos a um 

custo bastante reduzido, já que utilizaremos componentes de outros equipamentos para o 

conserto deles.  

A princípio serão recondicionadas fontes de alimentação para computadores, impressoras, 

CPU's, estabilizadores de tensão alternada e fontes de alimentação ininterrupta (nobreaks), cuja 

destinação inicial será a doação para as escolas públicas da grande Natal, bem como os diversos 

telecentros existentes nessa região e para a comunidade próxima ao IFRN - Zona Norte (alunos e 

moradores). Alguns desses órgãos são espaços públicos equipados com computadores conectados 

à internet, onde são realizadas atividades ligadas à inclusão digital. Além do acesso gratuito a 

internet, são promovidos cursos que contribuem para a capacitação profissional (como o 

treinamento de fontes de alimentação); sendo aberto a população em geral. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Quase todos os dias somos bombardeados com alguma novidade tecnológica, fazendo com 

que cada vez mais rápido nossos aparelhos se tornem desatualizados. E cada vez mais rápido 

cresce a necessidade de possuir algo mais recente. Segundo a ONU (2015), a indústria eletrônica, 

que aumenta a cada dia, gera cada ano até 41 milhões de toneladas de lixo eletrônico proveniente 

de computadores e smartphones. E em 2017, esse número pode chegar a 50 milhões de 

toneladas. Se esse é só o lixo industrial, qual seria esse número somando o lixo produzido por nós? 

O problema não se resume somente na quantidade de lixo produzida; esses equipamentos 

possuem substâncias químicas – como chumbo, cádmio, mercúrio, berílio – em suas composições, 

o que pode contaminar o solo e a água. Além de prejudicar o meio ambiente, essas substâncias

podem provocar doenças. Outro fator é que esses equipamentos são compostos por plásticos,
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metais e vidros, materiais que demoram a se decompor. Macohin (2008) descreve que a 

abordagem que se faz sobre a reciclagem e eliminação dos produtos tóxicos das peças de 

computadores é necessária, pois além de abranger os eletroeletrônicos em geral, o tema vem 

sendo tratado superficialmente tanto pelos meios de comunicação quanto pela sociedade. A 

situação na qual se encontra a sociedade, diante do uso incessante de produtos eletrônicos e de 

seu descarte, merece a devida atenção e precisa ser resolvida em curto prazo, pois os riscos 

oferecidos são vários e a maioria ainda desconhecida. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, foram coletados equipamentos eletrônicos, provenientes da sociedade em 

geral – continuamos coletando, mas não em larga escala como quando demos início ao projeto. 

Logo após, os equipamentos passam por uma triagem, para serem classificados e selecionados 

pelas condições de recuperação. Os que se encontram em melhores condições receberão 

componentes retirados dos outros que estão irrecuperáveis. Este processo de escolha é realizado 

no Laboratório de Recondicionamento de Lixo Eletrônico do Campus Natal - Zona Norte do IFRN, 

por extensionistas divididos em 5 equipes, cada uma responsável por um equipamento 

(Monitores, estabilizadores/nobreaks, impressoras, fontes, gabinetes/notebooks). Após a seleção, 

as mesmas equipes se encarregarão da manutenção dos equipamentos classificados como 

recuperáveis. Esses extensionistas recebem um treinamento inicial, que tem duração de 12 horas, 

distribuídas em 4 dias e um acompanhamento contínuo por parte do professor orientador. As 

ferramentas necessárias para a manutenção dos equipamentos são: Estação de solda, sugador de 

solda, liga de estanho, multímetro, estação de retrabalho além de outras que estão disponíveis no 

próprio laboratório.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Projeto de recondicionamento de lixo eletrônico recebeu vários equipamentos de 

diferentes instituições e órgãos públicos, dentre eles estão: IFRN – Campus Natal Central, 

Prefeitura de São Gonçalo, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, T.R.E – RN, Escolas 

Estaduais e Municipais, FUNDAC, Tribunal de Justiça e também da Comunidade.  

Dentre estes equipamentos recebidos, estão fontes e gabinetes, que totalizam 238 

equipamentos como mostra a tabela 1. A partir de janeiro de 2014 o projeto começou a receber 

doações de monitores, tanto LCD como CRT, e o total de recebidos foram de 144 monitores, 

também mostrados na tabela 1.  
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FONTES 154 118 (76%) 36 (24%) 

GABINETES 84 81 (96%) 3(4%) 

MONITORES 144 65 (45%) 79 (55%) 

TOTAL 382 250 114 

     Como é mostrado na tabela 1 dos 154 fontes recebidas 76% apresentaram algum tipo de 
defeito e 24% estava funcionando corretamente; também é mostrado na tabela 1 que os 
gabinetes, dos 84 recebidos, 96% apresentaram defeitos e apenas 4% estavam funcionando 
normalmente. Fazendo a mesma analise para os monitores notamos que em apenas 3 meses o 
projeto recebeu 144 dos quais 45% apresentaram problemas e 55% funcionam normalmente.  

     Analisando esses equipamentos de forma geral percebemos que dos 382 equipamentos 
recebidos 30% destes não apresentaram nenhum problema e 70% deles foi detectado algum tipo 
de defeito, como mostra a figura 1.  

Figura 1: Situação de equipamentos ao chegarem no projeto. 

     Dos 70% dos equipamentos que apresentaram algum tipo de problema, 29% deles foram 
resolvidos e 29% não foram e ainda 42% estão aguardando conserto como mostra a figura 2. 
Algumas fontes que chegaram com defeitos que não se conseguiu consertar foram desmontadas e 
seus componentes e partes serviram de meio para recuperação de outras que tinham melhores 
condições de uso.  

EQUIPAMENTOS DOAÇOES SITUAÇÃO 
COM DEFEITO SEM DEFEITO 

Tabela 1: Numero de equipamentos recebidos e dados dos problemas. 
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Figura 2: Situação final dos equipamentos. 

      É mostrado na figura 3 os dados gerais do destino dos equipamentos, ou seja, o que foi ou o 
que está sendo feito com os equipamentos. Juntando os equipamentos que não apresentaram 
defeito e aqueles que apresentaram algum problema e foram consertados totalizam 71% no geral. 
Desses 71%, 4% foram doados e 67% aguardam para serem doados. Aqueles equipamentos que 
foram analisados e diagnosticados como irrecuperáveis foram desmontados, totalizando 28% do 
total geral de equipamentos recebidos. É importante frisar que aqueles que apresentaram defeito 
e ainda estão aguardando conserto como mostrado na figura 2,  

Os dados acima representam o principal objetivo deste projeto: a recuperação de 

equipamentos eletrônicos beneficia tanto a população quanto ao meio ambiente. Esses dados 

provam que existe possibilidade de recuperar a grande maioria dos equipamentos eletrônicos 

abandonados. 

A Figura 4, abaixo, mostra os principais defeitos encontrados nas fontes que foram 

passíveis de recuperação.  
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Figura 4: Principais defeitos observados nas fontes recuperadas. 

Vale salientar que atualmente existem fontes providas de tecnologias full range e seleção 

automática de tensão, que previnem problemas causados por equívocos na alimentação do 

circuito, já que a detecção da faixa de tensão é realizada automaticamente, porém não significa 

que tais fontes estão livres de defeitos.  

Dentre as fontes doadas para o nosso projeto existiam fontes AT que já não são utilizadas 

nos computadores atuais e algumas fontes ATX que não era possível recondiciona-las devido a 

vários motivos. Essas fontes não recuperadas foram canibalizadas, ou seja, seus componentes 

serviram para o reparo das que foram recondicionadas.  

A tabela abaixo faz uma relação dos valores que seriam gastos na compra de novas fontes 

com o valor necessário para o devido reparo das mesmas. A fim de demonstrar os defeitos mais 

frequentes selecionamos as marcas de fontes ATX que mais se repetiram no decorrer do projeto. 

Tabela 2: Comparação de valores entre conserto e compra de fontes. 

VALORES REFERENTES A FONTES DE ALIMENTAÇÃO NO MODELO ATX 
   MARCA    DEFEITO ENCONTRADO VALOR DOS COMPONENTES 

SUBSTITUÍDOS 
MÉDIA DO PREÇO DA 
FONTE NO MERCADO 

OEM Fusível aberto R$ 0,15 R$ 35,00 
HP Fusível aberto e Varistor 

queimado 
R$ 0,45 R$ 60,00 

VCOM Capacitor estufado e cooler 
defeituoso 

R$ 12,39 R$ 49,00 

K-MEX Capacitor de saída estufado R$ 0,45 R$ 35,00 
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A tabela 3 mostra os defeitos encontrados nos UPS. É notório que o principal defeito 

presente nesses equipamentos foi a bateria, componente de baixo custo em relação ao valor 

comercial de cada nobreak. 

Tabela 3: Comparação de valores entre conserto e compra dos UPS. 

VALORES REFERENTES AOS UPS 
MARCA DEFEITO ENCONTRADO VALOR DOS  

COMPONENTES 
SUBSTITUÍDOS 

MÉDIA DO PREÇO DA 
FONTE NO MERCADO 

MICROSOL Fusível aberto e Bateria 
7 Ah com defeito 

R$ 37,14 R$ 577,00 

MICROSOL Bateria 7 Ah com 
defeito 

R$ 36,99 R$ 577,00 

5 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados, podemos afirmar que está ocorrendo um 

investimento desnecessário do dinheiro público e privado na aquisição de equipamentos novos, 

tendo em vista que os que apresentam defeito podem ser recuperados a baixo custo, evitando o 

desperdício de dinheiro e o acumulo de lixo eletrônico. Os dados tabelados confirmam que muitas 

vezes o investimento na compra de uma fonte, por exemplo, chega a ser 133 vezes maior do que o 

investimento em reparo. O mesmo ocorre com os UPS, vemos que o investimento feito na compra 

de uma bateria de 7Ah representa apenas 6,4% do valor que seria investido na compra de um 

nobreak, isso representa uma economia de 93,6%, ver tabela 2. 

Contudo, uma solução para este problema seria o investimento em locais e mão de obra 

adequada para o reparo desse material, o que apresentaria uma maior viabilidade do que a 

aquisição contínua de equipamentos de informática. E ajudaria a resolver os problemas deixados 

pela obsolescência programada. 
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RESUMO 

O projeto “Viver com Dignidade” é uma ação da 
extensão do campus São Paulo do Potengi. Atende 
40 idosos da comunidade do Potengi, pessoas com 
mais de 60 anos de idade, e se fortalece através de 
uma parceria Institucional entre o IFRN/SPP e a 
secretaria de assistência social do município. Os 
encontros acontecem duas vezes por semana com 
duas horas de duração, tendo as aulas intercaladas 
entre a teoria e a prática, considerando o idoso e 
suas experiências anteriores. O projeto visa 
proporcionar aos idosos um atendimento 
multidisciplinar amparado pela Educação Física em 

diálogo com a assistência social, a língua 
portuguesa, a psicologia, a enfermagem, a química, 
a odontologia, a medicina, a cultura e o lazer. 
Consideramos que através de práticas corporais 
regulares e sistemáticas podemos melhorar o bem 
estar funcional e consequentemente diminuir a 
taxa de morbidade destes sujeitos. Desse modo, 
acreditamos que auxiliamos os idosos a se 
constituírem de forma integral, conhecendo e 
refletindo sobre o seu corpo, as suas possibilidades 
de movimento e também do seu papel na 
sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Projeto, idosos. 

EXTENSION OF SHARES IN THE PROJECT "LIVING WITH DIGNITY" 

ABSTRACT 

The project "Living with Dignity" is an action 
of the extension campus of São Paulo do Potengi. 
Serves 40 elderly of the Potengi community, people 
over 60 years old, and is strengthened through an 
institutional partnership between IFRN / SPP and the 
welfare office of the municipality. The meetings are 
held twice a week with two hours, taking classes 
interspersed between theory and practice, 
considering the elderly and their previous 
experiences. The project aims to provide seniors a 
multidisciplinary service supported by physical 

education in dialogue with the social assistance, the 
Portuguese language, psychology, nursing, chemistry, 
dentistry, medicine, culture and leisure. We believe 
that through regular and systematic corporal 
practices can improve the well being functional and 
consequently reduce the morbidity rate of these 
subjects. Thus, we believe that assist older people to 
be incurred in full, knowing and reflecting on their 
body, and their possibilities of movement and also its 
role in society.

KEY-WORDS: Extension, Project , Seniors. 
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1   INTRODUÇÃO

O envelhecimento é sem dúvida um processo biológico cujas alterações determinam 

mudanças estruturais no corpo e em decorrência, modificam suas funções. Porém, se envelhecer é 

inerente a todo ser vivo no caso do homem esse processo assume dimensões que ultrapassam o 

“simples” ciclo biológico, pois pode acarretar também consequências sociais e psicológicas, como 

ressalta Okuma (1998). 

O projeto de extensão “Viver com Dignidade” se realiza no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi, por meio da ação 

interinstitucional entre a Coordenação de Extensão do Campus e a secretaria de assistência social 

do referido município e desenvolve atividades na proposta de uma educação humanizadora, 

corroborando para que os velhos da cidade possam refletir sobre o seu corpo, a sua vida e a sua 

relação com a sociedade. 

Propor intervenções na sociedade e inserir a temática da velhice é valorizar uma etapa 

biológica da vida que precisa de atenção e cuidado por parte de todos (Estado, Instituições, 

família, comunidade), além da importância em integrar condições para se alcançar um 

envelhecimento digno, baseado em ações que aborde cuidados com a saúde, alimentação, lazer, 

cultura, dentre outras. Estas intervenções dentro do projeto buscam ajudar os velhos a terem 

maior autonomia nas atividades da vida diária. 

Como o projeto ainda está em andamento, pode-se apontar algumas conquistas em 

relação ao sentimento de pertencimento ao grupo, ao desenvolvimento de uma consciência crítica 

em relação à sociedade e uma melhoria na autonomia das atividades da vida diária e a uma 

conscientização do corpo por meio das práticas corporais que desenvolvem a percepção corpórea. 

2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este trabalho se molda em uma análise interpretativa a partir de uma abordagem 

qualitativa considerando desde a avaliação física e funcional aplicada aos velhos no inicio do 

projeto em 2015 e consequentemente, aos diálogos ocorridos durante as intervenções do projeto; 

aulas teóricas e práticas abordando aspectos da saúde física e mental.  

Para Matsudo (2004), a avaliação física e funcional constitui o primeiro passo para se 

elaborar um diagnóstico da condição do individuo que se encontra em uma fase da vida avançada. 

Identificar por meio da avaliação a real condição física do velho colabora para o planejamento das 

práticas corporais que serão inseridas no projeto, com a intenção em desenvolver uma maior 

mobilidade funcional e ampliar o fortalecimento do sistema musculoesquelético.  
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 Okuma (1998) acrescenta que praticar atividades físicas em grupo nesta fase da vida, 

promove o reconhecimento de si através do outro, essa relação, é essencial para ampliar a 

subjetividade, tão importante em indivíduos que são relegados pela família e pela sociedade. 

Para Monteiro (2003), os velhos precisam ser ouvidos, necessitam contar histórias e 

compartilhar suas experiências de vida. Estas ações podem ser trabalhadas concomitantemente as 

intervenções realizadas com os velhos.  Este espaço provoca transformações no estilo de vida do 

sujeito. 

3   METODOLOGIA
O projeto se concretiza em uma ação conjunta entre coordenação de extensão, 

coordenação do projeto, bolsistas, especialistas de diversas áreas e os alunos. Reuniões semanais 

são realizadas para a apropriação do referencial teórico com os extensionistas e planejamento 

coletivo realizado a partir das práticas pedagógicas que são adotadas. Na avaliação diagnóstica, 

vale ressaltar os testes realizados para a obtenção da real condição física e funcional dos velhos; 

teste de força dos membros superiores, teste de força dos membros inferiores, teste do equilíbrio, 

teste da caminhada propostos por Matsudo (2004). Esta avaliação é realizada pela professora de 

Educação Física em parceria com os voluntários e bolsistas. 

Faz-se importante destacar a atuação de uma equipe multidisciplinar composta por 

profissionais da enfermagem, nutrição, medicina, odontologia, psicologia e assistência social. É 

realizada uma anamnese detalhada para avaliar a condição de saúde desses sujeitos com 

possibilidade de identificar prováveis patologias ou disfunções biológicas, e intervir na solicitação 

de exames e acompanhamento da condição de saúde. As assistentes sociais desenvolvem um 

importante papel na conscientização dos idosos sobre os seus direitos perante o estatuto do 

idoso. Outras intervenções realizadas são propostas pela psicologia, nutrição e odontologia. 

As práticas corporais realizadas partem da proposição em provocar o individuo sobre a 

consciência do corpo, suas possibilidades de movimento e a interação social. Estas praticas são 

permeadas por atividades lúdicas e perpassam diversas temáticas da Educação Fisica, entre elas: a 

ginástica, os jogos, as brincadeiras populares, o esporte, a dança, conhecimentos sobre o corpo e 

as praticas corporais alternativas, entre elas: a antiginástica e a eutonia. 

1. EUTONIA

A Eutonia é uma prática corporal criada e desenvolvida por Gerda Alexander, este trabalho 

consiste no uso da atenção às sensações promovendo a ampliação da percepção e da consciência 

corporal.  

Nas aulas com idosos, realizadas em grupo o repouso e em movimento o corpo é explorado 

através da atenção, da auto-observação e do conhecimento da anatomia e fisiologia. Pode-se 

utilizar objetos auxiliares variados tais como bolinhas, bambus, sementes, almofadas, pedras, 

tecidos, etc.  
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2. ANTIGISNÁSTICA

A antiginástica é uma forma de atividade física que propõe uma nova visão sobre o próprio 

corpo, fazendo com que a pessoa busque o autoconhecimento, levando-a a descobrir quais as 

partes do nosso sistema corporal não estão sendo utilizadas corretamente e quais são os 

problemas que o trabalho inadequado destas partes vem causando à nossa saúde. 

Para os idosos essa atividade é uma forma de conhecer o corpo, e possibilitar a liberação 

das emoções e sensações.  

3. ATIVIDADES FÍSICAS

“Devemos tratar o idoso como um ser que 

envelhece e não como um ser que adoece.” 

Medeiros (2005) 

A atividade física realizada com regularidade é uma das principais bases para a 

manutenção da saúde ao longo da vida. Definida como qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia, ou seja, exercícios executados com a 

finalidade de manter a saúde física, mental e espiritual (OMS, 2001). 

Com relação ao idoso a atividade física assume um papel importante auxiliando na aptidão 

física e na capacidade funcional, pois com o avanço da idade, ocorrem múltiplas perdas 

significativas que necessitam de um trabalho tanto físico quanto psíquico para a readaptação. As 

perdas sofridas são principalmente a queda da força, da massa muscular, da capacidade 

cardiovascular, diminuição do equilíbrio, da flexibilidade, da percepção, da memória, e da 

sensibilidade dos sentidos. 

A atividade física como prática regular além de minimizar essas perdas, promove ainda 

mudanças corporais, bem como o melhoramento do sistema circulatório, elevação da autoestima 

e autoconfiança, permite a socialização, e reduz o sedentarismo, doenças ósseas, articulares e 

entre outras. 

Nota-se que na velhice a capacidade funcional e diversas limitações aparecem, uma delas é 

a fisiológico, pois como afirma Okuma (1998,83-139) é a “diminuição progressiva das suas 

capacidades funcionais, dificuldade de resposta a desafios e execução das tarefas diárias”, 

causando vulnerabilidade no idoso. 

Segundo Monteiro (2003), 

“A cada movimento de expansão e contração, alongamento e encurtamento, contato e retraimento, é 

produzido um padrão especifico de organização, que passará a determinar a história estrutural de cada ser humano. 

Dessa maneira, todos os pensamentos, sensações, sentimentos, emoções são organizados de tal modo que fornecem a 

cada indivíduo uma identidade-corpo que passa a representar sua própria história” (MONTEIRO, 2003, p. 32). 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES
Identificado o perfil dos participantes; com pouca escolaridade, ex- trabalhadores da 

agricultura e aposentados foi necessária a reflexão sobre o envelhecimento ocioso e sobre o 

inconsciente do corpo. Andrieu (2004) aponta a possibilidade de encontrar mais do que 

reencontrar, o tempo perdido do passado e da infância. 

O projeto torna-se necessário partir de uma ampliação do vínculo entre os idosos e os 

alunos participantes (bolsistas e voluntários) do projeto por meio da troca de experiências e 

informações, se constituindo em uma ação de educação em saúde e que vem resgatando a 

cidadania dos idosos e promovendo sua inclusão social.  

Os resultados deste projeto se tornam visíveis em âmbito local (participação em eventos 

esportivos na comunidade do Potengi), regional (apresentações de artigos pelos extensionistas na 

expotec, congic) e nacional (participação de extensionistas no Connepi e publicação em revistas). 

Participação dos idosos nas atividades esportivas e cultural promovida pelo Campus, levando em 

consideração a autonomia e mobilidade dos mesmos.   

Espera-se também que os velhos tenham outras vivências favorecidas pela conivência em 

um grupo e a troca de experiência e de afetos, da brincadeira, do preenchimento do tempo e da 

comunicação espontânea, além da possibilidade de se aproximar do outro e de fazer novas 

amizades. 

5   CONCLUSÃO
A avaliação desse Projeto de Extensão têm se mostrado positiva, pois esta atividade 

possibilitou a criação de um campo para a prática da interação de acadêmicos com o processo de 

envelhecimento, difundindo diversas ações. 

Desse modo, é sensato afirmar que o Projeto Viver com Dignidade possui uma significativa 

relevância na formação social e na efetiva promoção de saúde e cidadania dos idosos, 

contribuindo também para o engrandecimento científico dos alunos e colaboradores do projeto. O 

projeto ainda está em andamento impossibilitando que se tenha dados precisos, tanto 

quantitativos quanto qualitativos. 

No entanto, salienta-se que vale a pena investir na implementação de programas culturais, 

de lazer e de atividades físicas para os idosos, se não pelos inegáveis benefícios fisiológicos que 

acarretam aos grupos, ao menos pelos importantes ganhos nos aspectos psicossociais e de 

qualidade de vida que se pode oferecer. 
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DENGUE: PREVENÇÃO E CONTROLE PELAS ONDAS DO RÁDIO 

M. C. V. M.  Oliveira1; F. L. B. Oliveira2;  T. V. S. Silva³; J. J. Almeida Júnior4; D. G. K. C. Silva5

E-mail: luzinete.viana@bol.com.br¹; franklin.learcton@gmail.com²; tassiavirginia17@gmail.com;
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença viral que
vem tomando grandes proporções mundialmente, 
por possuir características endêmicas e 
epidêmicas, se alastrando por todo o mundo e 
provocando grande impacto na saúde pública. 
OBJETIVO: apresentar as ações desenvolvidas nas
rádios AM e FM do Projeto de Extensão Vigilância 
Ambiental em Saúde: ações integradas de controle 
da dengue no município de Santa Cruz/RN. 
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo
descritivo do tipo relato de experiências sobre 

ações realizadas nas emissoras de rádio AM e FM 
do município de Santa Cruz/RN. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: As entrevistas tiveram boa 
repercussão, tendo em vista o público alcançado 
através das duas emissoras. CONCLUSÃO: 
Acredita-se que o objetivo foi atingido, tendo em 
vista que o rádio proporciona um contato direto 
com o ouvinte, o que é reforçado com os 
apresentadores dos programas veiculados pelas 
emissoras. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão comunitária, Dengue, Promoção da saúde, Educação em Saúde, Rádio. 

DENGUE: PREVENTION AND CONTROL BY RADIO WAVES 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Dengue is a viral disease that is
taking major worldwide for having endemic and 
epidemic characteristics, spreading throughout the 
world and causing major impact on public health. 
OBJECTIVE: to present the actions taken on the radio
AM and FM Extension Environmental Surveillance 
Project in Health: integrated actions dengue control 
in the municipality of Santa Cruz / RN. METHODS:
This is a descriptive study for reporting experiences 

on actions taken on the radio AM and FM in the city 
of Santa Cruz / RN. RESULTS AND DISCUSSION: The
interviews had good impact, considering the audience 
reached by the two stations. CONCLUSION: It is
believed that the goal was reached, given that the 
radio provides a direct contact with the listener, 
which is reinforced with the presenters of the 
programs aired by broadcasters.. 

KEY-WORDS: University extension, Dengue, Health promotion, Health educations, Radio. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença viral que vem tomando grandes proporções mundialmente, por 

possuir características endêmicas e epidêmicas, se alastrando por todo o mundo e provocando 

grande impacto na saúde pública. Mais de 120 países compreendem a área endêmica da doença, 

afetando a Ásia, África, América Latina e região do Pacífico. Estima-se que mais de 3 milhões de 

pessoas estão em risco de infecção, estando expostas também ao desenvolvimento da sua forma 

mais grave, que é a febre hemorrágica (FERREIRA, 2012). 

Nas ultimas décadas, mesmo com Sistema único de Saúde em crescente desenvolvimento 

no campo da vigilância, a situação vem se agravando com ocorrências de epidemias em todo país, 

diferindo apenas na proporção em que as regiões são atingidas. Mesmo com as medidas adotadas 

e com os programas de erradicação, a tendência nestas duas últimas décadas é de uma epidemia 

crescente (FIGUEIRÓ, 2010).  

O Brasil hoje está entre os 10 países do mundo onde há maior risco de infecção pela 

dengue e isso ocorre mesmo diante de inúmeros esforços governamentais e estratégias de 

controle da doença. Com a falta de controle de epidemias, toda a rede de saúde pública é afetada, 

tendo em vista que ela não supre a demanda de pacientes e consequentemente a qualidade no 

atendimento destes também é comprometida (TEIXEIRA, 2012).  

O desenvolvimento de políticas de enfrentamento deve contemplar o envolvimento 

contínuo de todas as esferas governamentais juntamente com a sociedade, para promover ações 

de controle do vetor efetivas. 

Com tudo isso, foi visto a necessidade de implantações de medidas que pudessem 

contribuir para o controle do vetor e assim reduzir os crescentes casos de dengue no município de 

Santa Cruz/RN e os veículos de comunicação como as emissoras de rádio, com grande penetração 

social é um importante instrumento de educação em saúde. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é apresentar as ações educativas de 

prevenção e controle da Dengue desenvolvidas através de emissoras de rádio no município de 

Santa Cruz/RN. As intervenções tiveram o intuito de chamar a atenção da população para o seu 

papel nesse controle, pela adoção de medidas simples, porém de extrema importância na 

diminuição dos índices relacionados à doença, tendo em vista que o número de casos no 

município é crescente e preocupante. 

2     MATERIAIS E MÉTODOS
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As ações foram desenvolvidas pelos discentes do projeto de extensão “Vigilância Ambiental 

em Saúde: ações integradas de controle da dengue no município de Santa Cruz/RN” da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN), no 

período de 18 de maio a 7 de agosto no município de Santa Cruz. As intervenções ocorreram 

através de entrevistas nas emissoras de rádio locais: Uma rádio AM e outra FM. Para fundamentar 

os questionamentos e respostas, os discentes realizaram pesquisa em literatura especializada da 

doença em questão. 

As primeiras entrevistas ocorreram nas rádios AM e FM seguindo um roteiro, com as seguintes 

perguntas:  

 Quais as ações de combate a dengue que estão sendo desenvolvidas pela FACISA e

Vigilância Ambiental em Saúde aqui em Santa Cruz?

 Por que a necessidade de intensificar essas ações no período de chuvas?

 É possível combater a dengue sem a participação popular?

 Como as pessoas podem ajudar?

 Porque é tão importante o trabalho dos Agentes de Endemias no controle da dengue?

Nas entrevistas, foram repassadas informações referentes as futuras ações do projeto, 

apontando bairros e instituições onde as atividades seriam desenvolvidas, tendo como base os 

índices de infestação do mosquito. 

No decorrer dos meses, realizaram mais momentos de intervenções via rádio com objetivo de 

intensificar as ações, principalmente após confirmação de óbito por Dengue no município. As 

entrevistas tiveram duração de 30 minutos e teve como foco principal os índices da Dengue no 

município e as medidas de prevenção e controle do vetor. 

A última entrevista ocorreu no dia 7 de agosto, na rádio AM, às 18h, com duração de 30 

minutos. Mais uma vez, a prevenção da doença, através de medidas de controle do vetor, teve 

destaque, dando espaço ainda para a apresentação de ações do projeto de extensão “Vigilância 

Ambiental em Saúde: ações integradas de controle da dengue no município de Santa Cruz/RN”. Os 

discentes relataram sobre a experiência proporcionada pelo projeto, no que diz respeito a 

elaboração de ações de educação em saúde como processo de transformação da realidade. 

3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas tiveram boa repercussão, tendo em vista o público alcançado através das 

duas emissoras. A rádio FM, por exemplo, tem grande penetração na cidade, atingido ouvintes de 

diversas faixas etárias e classes econômicas, além de ter sua programação difundida através da 

internet. A rádio AM, por sua vez, tem abrangência ainda maior, com público formado 
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principalmente por pessoas da região Trairi, cuja população, segundo o IBGE (2010), está estimada 

em cerca de 100.000 habitantes. Sendo assim, a quantidade de pessoas que puderam ouvir e ser 

orientada acerca de medidas de combate a dengue foi bastante considerável. 

Levando em consideração que o objetivo das ações é conscientizar a população da atuação 

da mesma como protagonista no controle da Dengue, acredita-se que esse propósito foi atingido, 

tendo em vista que o rádio proporciona um contato direto com o ouvinte, o que é reforçado por 

com os apresentadores dos programas veiculados pelas emissoras. Acreditamos ainda na 

relevância da ação, pelo fato de a dengue ser um assunto de grande interesse da população e 

tema recorrente das pautas jornalísticas em veículos de comunicação do município de Santa Cruz. 

No mundo contemporâneo é inegável a importância da mídia na divulgação de 

informações relativas a Ciência, além do mais, a saúde tem sido um tema bastante explorado nos 

últimos anos pelos veículos de comunicação, quer seja pelo grau de interesse dos indivíduos pelo 

assunto, ou pelo impacto comercial que o tema trás para os diversos tipos de mídia. Sendo assim 

(VILLELA, 2013), chama atenção para essa relação entre mídia e saúde e principalmente pela 

forma como essas informações chegam ao receptor. Ainda segundo o autor, em nossa intervenção 

foi utilizado um método de abordagem específico, denominado divulgação científica, que é a 

utilização de meios de comunicação de massa e instâncias formais de educação, para se repassar 

informações científicas ao grande púbico.  

Falando especificamente sobre dengue, é importante refletir, que na maioria das vezes, a 

mídia massifica o fato de que a dengue é uma doença grave e que pode levar a morte, deixando 

de evidenciar fatos importantes, como o ciclo reprodutivo do mosquito, melhores condições para 

sua proliferação e medidas a serem adotadas pela população. 

Para que haja o controle da Dengue é importante que as ações estejam em consonância 

com a realidade local. Só conhecendo hábitos e peculiaridades de uma população é possível criar 

estratégias de prevenção, que levem a participação social. Só assim, as informações técnicas 

repassadas se tornarão hábito e serão disseminadas no convívio social, dando força e eficácia aos 

trabalhos de promoção da saúde (BRASIL, 2010). 

Com isso, a prática adotada de promoção e prevenção, é baseada na educação em saúde, 

para promover uma visão crítica da população, diante da situações vivenciadas, tornando-os 

conhecedores e promotores das práticas de saúde no combate a dengue, executando seu poder 

de cidadão, dentro das perspectivas de interação entre ambiente e individuo (FERREIRA; et al, 

2014), pois o empoderamento pode ser a chave para modificação do ambiente em questão, de 

forma a melhorar as perspectivas de vida em uma condição mais saudável, atribuindo a população 

o direito a autonomia de contribuir da forma mais cabível no combate a dengue.
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Assim sendo, temos que ter em mente que a prática da educação em saúde, vai muito 

além do repasse das informações, pois é preciso conhecer a realidade existente, o meio no qual a 

população está inserido e suas necessidades efetivas, para que possa ser trabalhadas ações, como 

a que foi realizada, afim de atingir determinado publico alvo, e sensibilizá-los quanto as mudanças 

que devem ser adotadas.  

5    CONCLUSÃO 

Pode-se dizer que ao adotar prática da educação em saúde, utilizando recursos como a 

mídia, foi possível atingir um público alvo maior do que a prática de forma isolada, e desta forma 

disseminar o saber, quanto às atitudes a serem tomadas no combate a dengue. Foi repassada a 

importância da participação popular nesta luta, e as medidas simples para o controle dos altos 

índices de dengue no Município de Santa Cruz. Então, estas informações foram disseminadas, e a 

população encontra-se ciente da situação em que se encontra e do que fazer diante de cada caso. 
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BODY ACTIVITIES AWAKENING ELDERLY: SUCCESSFUL EXTENSION ACTION 
ON IFRN SANTA CRUZ 
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E-mail: Ivanilda.freire@ifrn.edu.br1 ; eliane_silva19@hotmail.com2;
Marcos27miranda@gmail.com3 ; valqueiros321@gmail.com4 

RESUMO 

O Projeto ACORDI desenvolvido no Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte - Santa Cruz, surgiu da 
necessidade de proporcionarmos reflexões e 
vivências corporais que auxiliassem a 
desconstrução de visões estereotipadas acerca da 
temporalidade humana. Sobretudo, aquelas que 
consideram a decrepitude do corpo físico, por 
ocasião do envelhecimento, como justificativa para 
privar os idosos das mesmas possibilidades de 
envolvimentos sociais que os mais jovens. 
Oferecemos aos idosos residentes no município de 

Santa Cruz, uma ação pedagógica, com caráter 
multidisciplinar, permitindo a valorização da 
velhice, a promoção e prevenção da saúde, através 
do envolvimento em práticas corporais, palestras, 
seminários e aulas de campo que favoreçam a 
participação desses indivíduos ativamente no 
contexto social no qual interatuam. Com a 
participação de 109 idosos, os profissionais 
envolvidos incentivam a vivência de práticas 
corporal, acompanhada de reflexão e discussão de 
tópicos relacionados à velhice e ao envelhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação e saúde, práticas corporais, velhice, envelhecimento 

ABSTRACT 

The Project ACORDI developed at the Federal Institute 
of Rio Grande do Norte, Santa Cruz, arose from the 
need provide application bodily experiences and 
reflections that could help deconstruct stereotypes 
about human temporality. Above all, those who 
consider the decrepitude of the physical body, during 
aging, as justification for depriving the elderly of the 
same opportunities that social involvements younger. 
We offer elderly residents in Santa Cruz, pedagogical 
action, with a multidisciplinary, allowing the recovery 

of old age, the promotion of health and prevention, 
through involvement in bodily practices, lectures, 
seminars and field classes that encourage the 
participation of those individuals active in the social 
context in which interact. With the participation of 109 
elderly, professionals involved encourage the 
experience of bodily practices, accompanied by 
reflection and discussion of topics related to old age 
and aging. 

KEY-WORDS: Education and health, bodily practices, old age, aging 

ATIVIDADES CORPORAIS DESPERTANDO O IDOSO: AÇÃO EXTENSIONISTA 
BEM SUCEDIDA NO IFRN - SANTA CRUZ

3369

mailto:Ivanilda.freire@ifrn.edu.br1
mailto:eliane_silva19@hotmail.com2
mailto:Marcos27miranda@gmail.com3
mailto:valqueiros321@gmail.com4


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

1   INTRODUÇÃO 

Empreender reflexões a respeito do envelhecimento humano é colocar-se diante de uma 
questão complexa, perpassada por múltiplos atravessamentos, com a possibilidade de se pensar em 
vários envelhecimentos que enredam o nosso cotidiano.  Pensar a velhice requer um olhar 
multifacetado que envolve a convergência de aspectos sociais, culturais, psicológicos, biológicos, 
econômicos e políticos. 

A temática envelhecimento vem ganhando visibilidade na sociedade, vários são os fatores 
que contribuem para essa realidade, entre os quais se destaca o aumento espetacular da 
expectativa de vida, visto que o percentual da população idosa tem aumentado consideravelmente, 
não só no Brasil, mas em todo o mundo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, em 2050, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos. 
Acrescenta-se ainda que para o período a vida média do brasileiro chegará ao patamar de 81 anos 
(IBGE,2010).  

Outra característica que envolve o fenômeno envelhecimento é a feminilização da velhice. 
Em 2000, para cada 100 mulheres idosas havia 81 homens idosos, as projeções para 2050, indicam 
que essa relação será de 100 idosas para 76 idosos (CARVALHO; WONG,2008). E isso tem 
contribuído para que o tema idoso tenha tomado o foco das discussões em vários segmentos da 
sociedade, desde as discussões relacionadas às políticas públicas até aquelas que tratam da 
acessibilidade, saúde e da qualidade de vida. 

Levando em consideração os dados estatísticos destacados anteriormente percebemos que 
a nossa sociedade passa por um processo de gradual transformação, no qual a esperança de vida 
aumenta consideravelmente, promovendo mudanças que são sentidas em todos os níveis do nosso 
viver. Porém, infelizmente, percebemos ainda que a maior parte dos idosos ocupam um espaço 
social inferior na escala de valores, que a sociedade, preconceituosamente, vem traçando para 
enquadrar a velhice em estereótipos depreciativos, tendo, a maioria dos idosos, poucas ou 
nenhumas expectativas de dias felizes. Nesse contexto, acreditamos que a população de idosos que 
se encontra na situação de asilados enfrenta dias ainda mais dificultosos, uma vez que, geralmente, 
não dispõem de condições adequadas para exercerem a plenitude do seu viver.  

Entendemos que a educação deve pautar-se em um compromisso ético, social e político, 
favorecedor do processo de transformação social, através da formação de sujeitos críticos e 
reflexivos, que pode atuar ativamente no contexto social do qual faz parte. Nesse sentido, 
idealizamos uma intervenção pedagógica, em nível de extensão, que permita pensarmos a velhice, 
especialmente aquela vivida em instituições asilares, para além dos inevitáveis limites biológicos 
ocasionados pelo natural processo de envelhecer.  

Pelo exposto, o Projeto Atividades Corporais Despertando o Idoso – ACORDI, é uma ação de 
caráter social desenvolvido pelos professores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnológica do Rio Grande do Norte, campus Santa Cruz, cuja principal intenção é o ofertar ações 
educativas através da vivência de práticas corporais ofertadas para o público idoso da comunidade 
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de Santa Cruz-RN, que auxiliem para a valorização da velhice. Nessa perspectiva de trabalho coletivo 
contamos com a participação dos professores de Educação Física IFRN/SANTA CRUZ e algumas 
parcerias com profissionais da Saúde particularmente aqueles desejosos em somar esforços para 
alcançarmos o sucesso dos objetivos traçados pelo projeto em discussão, bem como, por alunos, do 
mesmo Instituto, que almejam auxiliar nossas ações. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com a crescente expectativa de vida, cresce o número de idosos e tornam-se mais 
frequentes as doenças crônicas - degenerativas e suas consequentes sequelas, implicando maior 
demanda para o sistema de saúde. Com o envelhecimento as mulheres são mais susceptíveis a 
problemas de saúde, pois apresentam características de maior vulnerabilidade tais como: vivem 
mais – no entanto, estão mais sujeita as doenças; apresentam maiores dificuldade de adaptação as 
alterações fisiológicas decorrentes da idade; maior dificuldade em aceitar as transformações 
corporais, justamente numa sociedade em que se disseminam culturas narcisistas de culto a beleza 
e longevidade. De acordo com Motta(2006), a velhice afeta de modo diferente homens e mulheres. 
Embora apresentem experiências comuns à idade, a condição de gênero, por processos 
socializadores e culturais diferentes, suscitam representações diversificadas.  

Parte expressiva dos idosos apresenta altas taxas de vulnerabilidade, dependência e declínio 
da capacidade funcional. O que leva a perda da autonomia e consequentemente dificuldade de 
realizar as suas atividades cotidianas (PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). Nesse contexto, o sistema de saúde 
pública tem um grande desafio pela frente que é garantir um envelhecimento saudável para o 
contingente de idosos que fazem parte do País.  

A situação é mais desafiadora quando observamos a realidade enfrentada hoje no interior 
do estado. Temos observado uma grande deficiência em termos de acesso às boas condições de 
saúde e qualidade de vida que passa a população. Principalmente em bairros periféricos em que a 
população está mais suscetível aos fatores determinantes dos agravos à saúde. Como, por exemplo, 
precárias condições socioeconômicas e sanitárias; deficiência no atendimento nos serviços de 
saúde; falta de locais e orientação para a vivência da atividade física; entre outros.  

Dentre as questões a serem discutidas no processo de envelhecimento e velhice a saúde 
ganha um lugar de destaque pela importância e grande impacto sobre a qualidade de vida dos 
indivíduos. No Brasil, as estratégias de política pública para a velhice acompanham alguns 
pressupostos afirmados em nível internacional. As quais estão à importância de se promover saúde 
no que se diz respeito à qualidade e manutenção da capacidade funcional, considerando, sobretudo 
as características do corpo que envelhece. 

Considerando que o organismo humano experimenta o desgaste natural com o passar dos 
anos, é possível perceber mudanças significativas na forma de viver. Alterações fisiológicas, 
desgastes nos órgãos, no sistema musculoesquelético, impedem que o organismo responda as 
necessidades com a mesma funcionalidade que na face da juventude. No entanto, existe a 
possibilidade de intervenções que atenuem e compensem tal desgaste, e possibilite que o indivíduo 
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siga desenvolvendo as suas atividades diárias de forma independente e de bem como a vida. É 
importante ressaltar que o envelhecimento e a velhice não são sinônimos de doenças, de 
incapacidades. 

A reflexão sobre a qualidade de vida é fundamental para pensar a saúde no processo de 
envelhecimento e velhice. Sabe-se que se trata de um construto influenciado por diversos aspectos: 
biológicos, genéticos, culturais, sociais, entre outros. Nesses termos, as condições objetivas de 
existência como alimentação, moradia, transporte, acesso a serviços, assim como aspectos 
subjetivos como amor, atenção, realização pessoal, são dimensões de fundamental importância na 
qualidade de vida no envelhecimento.  

Corroborando com a necessidade de atenção integral a saúde prevista como princípio do 
SUS e afirmada nas definições globais da política nacional do idoso (1994 e 1996), a referida política 
de saúde do idoso prevê ações em todos os níveis. Seu propósito basilar é a promoção do 
envelhecimento saudável, diretriz a qual se somam: 

“A preservação e/ou melhoria, ao máximo possível, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de 
doenças, a recuperação da saúde daqueles que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua 
capacidade funcional restringida de modo a garantir-lhes permanência no meio em que vivem, exercendo de 
forma independente suas funções na sociedade” (GORDILHO et al., P.25 2000). 

O envelhecimento bem-sucedido depende de fatores como: baixa probabilidade de doença 
e de incapacidade doença-relacionada, alta capacidade funcional física e cognitiva, e engajamento 
ativo com a vida. Nesse contexto, envelhecimento saudável “é mais que ausência de doença e 
manutenção da capacidade funcional. Ambos são importantes e fundamentais, mas é a sua 
combinação com o engajamento ativo com a vida que representaria o conceito mais amplo de 
velhice bem-sucedida” (ROWE E KAHN, 1997 apud ASSIS, 2004).  

Nesse sentido, destacamos a importância das práticas corporais no processo de uma velhice 
bem sucedida. No entanto, faz - necessário que as atividades sejam pensadas e desenvolvidas de 
forma sistematizada, planejada e adequada, para que possa realmente contribuir para a 
manutenção da capacidade funcional do idoso e consequentemente exacerbarem a qualidade de 
vida. É provado através de estudos que os idosos que vivenciam a prática da atividade física estão 
em melhores condições físicas e emocionais que os que não realizam (BARROS, 2001).  

3 METODOLOGIA 

No que ser refere aos aspectos metodológicos o projeto ACORDI caracteriza-se pelo seu 
caráter interdisciplinar, uma vez que as diferentes ações pedagógicas idealizadas considera os 
diferentes saberes particulares a área de conhecimento de cada professor envolvido na elaboração 
e execução das práticas corporais que são efetivamente vivenciadas pelos indivíduos que faz parte 
do presente projeto.  
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Nesse sentido, salientamos, ainda, que os próprios idosos assumem um importante papel no 
planejamento e execução das atividades desenvolvidas, uma vez, que metodologicamente é nossa 
intenção envolvê-los em todo o processo de ensino e aprendizagem. Especificamente, portanto, os 
objetivos traçados são alcançados através de ações pedagógicas que possibilite o diálogo, a reflexão 
e a vivência em práticas que favoreçam a formação do sujeito crítico, capaz de construir e emitir 
opinião sobre aspectos que dizem respeito ao contexto pessoal e social no qual interatua. 

Por conseguinte, destacamos, a seguir, algumas das principais estratégias metodológicas 
que marcam o nosso fazer pedagógico. Avaliação Diagnóstica dos idosos; aulas não diretivas, nas 
quais os idosos participam, desde o planejamento, até a vivência das mesmas; Leitura e reflexão 
sobre textos previamente escolhidos; Palestras sobre temas atuais que estejam interligados com a 
área da educação física e que sejam de interesse dos próprios idosos; Organização de seminários, 
nos quais os idosos sejam incentivados a expressarem publicamente o conhecimento vivenciado no 
decorrer das aulas; exibição e discussão crítica de filmes que abordem temas sobre os conteúdos 
diversificados. A avaliação ocorre de maneira processual tendo como principais instrumentos o 
registro do envolvimento e da participação nas atividades propostas, bem como das entrevistas 
realizadas a cada três meses objetivando conhecer o feedback dos alunos sobre as vivências.   

Para a pretensão desse artigo apresentamos os resultados de um estudo de natureza 
qualitativa que foi efetivado com o grupo de idosos do projeto ACORDI, totalizando o número de 
cento e nove pessoas. A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2013, 
mediante uma entrevista semiestruturada, gravada, que foi norteada pela seguinte questão: Qual a 
importância do projeto para você? A coleta de dados se fez mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de acordo com as diretrizes da resolução 
466/12/CONEP/MS que norteiam a realização de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. O 
projeto recebeu parecer do CEP HUOL favorável de número 704.323. Na análise do material, 
utilizamos a abordagem de análise de discurso. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e 
em seguida analisadas e relacionadas com a perspectiva do referencial teórico que compõe a nossa 
reflexão. A partir de então construímos nosso posicionamento crítico acerca das principais 
categorias emergidas dos discursos dos idosos. Para o propósito desse trabalho, selecionamos 
algumas falas que nos auxiliaram para a construção das nossas considerações sobre os fenômenos 
estudados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Ao analisarmos as respostas das idosas ao serem indagadas sobre a importância das 

atividades vivenciadas no Projeto ACORDI percebemos que as mesmas atribuem uma mudança 
positiva em seus cotidianos, em especial relacionada a melhoras quantitativas de algumas de suas 
valências físicas. Tal constatação pode ser aferida, por exemplo, na fala de SPC – transcrita a seguir 
-, uma senhora de sessenta e três anos e que a dois participa das práticas oferecidas pelo projeto 
em questão. 
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“Graças a Deus estou muito satisfeita em participar do Projeto ACORDI (...) Hoje eu me sinto muito mais 
disposta em realizar as atividades de casa, e olhe que não são poucas. Pois, eu arrumo casa, lavo roupa e cuido 
dos netos e faço isso com muito prazer e sem ficar muito cansada” (SPC, 63). 

Por sua vez, alguns discursos ajudam a legitimar a literatura científica, acerca da temática, 
que aponta a atividade física como agente auxiliar para a promoção da saúde. Vejamos o que nos 
dizem alguns destes depoimentos. 

“O projeto pra mim é muito legal, eu to muito feliz por que to aqui no programa. Eu achei que melhorei muito, 
sentia muita dor na costa, sou doente da coluna mas melhorei muito. Tinha dores nos meus braços também, 
to muito bem, melhorei bastante.” (DP, 62 anos).  

“Para mim é uma benção, porque depois que entrei nele melhorei muito né?! da minha saúde, melhorei dos 
meus ossos né?! graças a deus, to bem né?! A caminhada ajudou muito né?! O banho na piscina”. (MGSN, 64 
anos). 

Pelo exposto, as falas das idosas contribuem para a relação salutar entre envelhecimento e 
atividade física, tal como aponta SPIRUDI (1995). Entre tantos benefícios para o bem viver na velhice 
que podem ser aferidos a partir da referida relação o mesmo autor destaca: o aumento da sensação 
de bem estar; disposição e prazer está relacionada além de fatores hormonais; o fortalecimento dos 
músculos das pernas e costas; melhora dos reflexos; melhora a sinergia motora das reações 
posturais; melhora a velocidade de andar; acréscimo da flexibilidade e da mobilidade, como 
favorece a manutenção do peso corporal. 

Compreendemos que os efeitos advindos de uma rotina na qual a atividade física se faça 
presente foram fundamentais para o desencadeamento da percepção de longevidade apontada nos 
relatos descritos.  

Outro dado que consideramos importante de ser registrado é a relação, também positiva, 
relacionada à elevação da autoestima, atribuídas por algumas idosas a partir do envolvimento nas 
atividades vivenciadas no projeto ACORDI. Tal perspectiva pode ser amparada nas falas que se 
segue: 

“Estou me sentindo uma criança, estou adorando. Melhorei em tudo, hoje eu sinto mais confiante em mim 
mesma, me acho linda” (RMMC, 78 anos).  

“Depois que passei a frequentar as atividades do projeto ACORDI eu amplie meu grupo de amigos, e isso foi 
ótimo, hoje eu tenho uma vida social mais ativa e sei que posso fazer coisas que antes não podia (...) Hoje eu 
sei que posso ser feliz mesmo na velhice” (IAF, 64). 

As falas, anteriormente transcritas, nos auxiliam a perceber a importância das práticas 
corporais para além dos efeitos positivos na condição física dos idosos. Deste modo, da mesma 
forma que a atividade favorece ao equilíbrio biológico do organismo, a mesma aponta também para 
efeitos benéficos nos aspectos psicológicos sociais do envelhecimento. De acordo com SWOAP ET 
AL (1994), a pratica da atividade física melhora a autoestima; a imagem corporal; Contribui no 
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desenvolvimento da auto eficácia; diminui o estresse, a ansiedade e melhora as funções cognitivas 
e da socialização. Corroborando com BARROS (2001), é perceptível as contribuições da atividade 
física traz aos idosos que tem a possibilidade de vivenciá-las, garantido assim, uma velhice bem 
sucedida, exercendo com autonomia sua função na sociedade. 

5 CONCLUSÃO 

Entendemos que ao oportunizarmos um espaço para a prática de atividades destinada à 
população idosa estamos colaborando para a promoção de uma velhice na qual a estagnação e a 
falta de oportunidades de envolvimento social não sejam a única alternativa para o referido público, 
em especial em regiões tão carentes de políticas públicas que atendam às necessidades dessa 
parcela da população que tornar-se cada dia mais superlativa.  

Compreendemos que o projeto ACORDI, efetiva-se como uma iniciativa bem sucedida de 
intervenção, em nível de extensão, pretendida por instituições educacionais, como é o caso do IFRN, 
que prima pela promoção de efetivas transformações sociais das comunidades nas quais então 
instaladas. 

Reafirmamos que trazer as questões relacionadas ao processo de envelhecimento humano 
e mais especificamente da velhice para os espaços da instituição escolar, tendo em vista as 
projeções para população mundial e brasileira e os seus vários desmembramentos para as diversas 
dimensões da vida (política, econômica, social, entre outras) torna-se de fundamental relevância. É 
preciso pensar, conhecer e elaborar ações de enfrentamento a essa nova realidade.  

Por fim, acreditamos que nossas reflexões podem contribuir para pensarmos a velhice e o 
envelhecimento humano para além de suas naturais limitações físicas. Os idosos do projeto ACORDI, 
diariamente nos ensinam que a alegria, a disposição e a vontade de viver pode ser uma constante 
nessa fase da vida. 
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 QUALIDADE E SEGURANÇA NA MERENDA ESCOLAR - IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DA CIDADE DE NOVA CRUZ RN. 

EDNEIDE SANTOS DA SILVA (IC)1 e ARISTÍDES FELIPE SANTIAGO JÚNIOR3

edneidesantos91@gmail.com1, aristides.santiago@ifrn.edu.br2 

RESUMO 
A busca por uma alimentação de boa qualidade é 
uma pauta que se alcançada, transforma a 
vida das pessoas. Assim, uma alimentação 
regida pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
assume uma melhor qualidade e garante a 
saúde nutricional humana. O objetivo deste 
trabalho consistiu em analisar como é feita a 
manipulação da merenda escolar em algumas 
escolas municipais da cidade de Nova Cruz-
RN. E posteriormente, baseado na Promoção de 
Alimentos Seguros (PAS), e ainda, nas duas 
portarias, a de nº 275/2002 e nº 216/2004, 
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, que por vez, esta primeira estabelece 
os Procedimentos Operacionais Padronizados 

para todas as etapas de manipulação de alimentos. 
Levando em consideração a constante 
necessidade de aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área de alimentos, 
visando à saúde da população. Esta segunda 
dispõe do regulamento técnico das Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação. Com isso, partiu-se 
para a etapa de capacitar os manipuladores de 
alimentos nessas escolas. Portando, o 
trabalho assume grande importância, em 
função de que a alimentação é a base da 
sobrevivência, e a qualidade da mesma reflete num 
melhor desenvolvimento físico, psíquico e motor. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação, manipulação, qualidade, saúde, escolar. 

QUALITY AND SAFETY IN SCHOOL MEALS - GOOD PROGRAM 
IMPLEMENTATION HANDLING PRACTICES IN SCHOOLS OF THE NEW 

MUNICIPAL NOVA CRUZ RN 
ABSTRACT 
The search for a good quality food is an agenda that 
is achieved, transforms people's lives. Thus, a food 
governed by good handling practices (GMP), is of 
better quality and guarantees human nutritional 
health. The objective of this study was to analyze 
how is the manipulation of school meals in some 
municipal schools in the city of New Cross-RN. And 
then, based on the Safe Food Promotion (PAS), and 
even, in the two ordinances, the No. 275/2002 and 
No. 216/2004, established by the National Health 
Surveillance Agency, which in turn, this first 

establishes the Operational Procedures 
Standardized for all stages of handling food. Taking 
into account the constant need for improvement of 
sanitary control measures in the food sector, aimed 
at health. The second has the technical regulation of 
Practice for Food Services. Thus, broke to step to 
empower food handlers in these schools. Carrying 
the work is extremely important, because that 
power is the basis of survival, and quality of it 
reflects a better physical, mental and motor 
development. 

KEY-WORDS: Power, handling, quality, health, school. 
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1   INTRODUÇÃO

O conceito inicial de segurança alimentar teve origem na Europa a partir da I Guerra Mundial 
e era relacionada a capacidade dos países de produzir sua própria alimentação de forma a tornar-
se independente de possíveis embargos, cercos de motivação militar ou política. No final da década 
de 80, o conceito de segurança alimentar, incorpora as noções de alimento seguro (não 
contaminado biológica ou quimicamente), de alimento com qualidade (nutricional, biológica, 
sanitária e tecnológica), do balanceamento da dieta, da informação, da utilização biológica e das 
opções culturais (hábitos alimentares) dos seres humanos. (VALENTE, 1997) 

No Brasil, a comida de rua constitui uma herança dos escravos, que, desde antes da Abolição, 
“acocoravam-se nas esquinas e praças com pitéus da senzala ou da tradição portuguesa” (GUSMÃO, 
2002 citado por CARDOSO et al,2003). Na atualidade, essa prática encontra-se estabelecida nas mais 
distintas regiões do País, com o comércio de produtos industrializados e manufaturados, 
destacando-se preparações típicas. (CARDOSO et al 2003) 

Segundo Hazelwood & McLean (2003) o termo “manipuladores de alimentos”, num sentido 
amplo, corresponde a qualquer indivíduo que entre em contato com um produto alimentício, nas 
etapas de produção, processamento, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e 
venda de alimentos.  

Ainda identifica-se a importância dada pela academia quando cita que: as melhores formas 
para assegurar a qualidade da alimentação servida são a educação e o treinamento constante dos 
manipuladores, pois cria um conjunto de meios e processos mediante os quais o indivíduo é 
ensinado e aperfeiçoado na execução de determinado trabalho, e atualmente os treinamentos para 
manipuladores vêm sendo elaborados tomando base esse conceito. (TEIXEIRA et al, 2000, citado 
por OLIVEIRA et al, 2003) 

Em todo o mundo, todos os anos, milhões de pessoas são acometidas por Doenças 
Transmitidas por Alimentos, também conhecidas pela sigla DTA’s. Os alimentos transmitem doenças 
quando se apresentam contaminados, sendo os contaminantes biológicos, como vírus, parasitos e 
principalmente bactérias, os responsáveis pelos maiores surtos já identificados em diversos países 
do mundo. Na maioria dos casos, as DTA’s são encaradas pelas pessoas como um mal passageiro, 
gerando um baixo índice de notificações em relação ao número de ocorrências existente, e 
dificultando muito o trabalho de identificação e prevenção das autoridades sanitárias. De fato, os 
sintomas mais comuns relacionados a esse tipo de doença são dores abominais, náuseas, vômito, 
diarréia, dor de cabeça e febre, muitas vezes tratados em casa ou com medicação simples. No 
entanto, muitos quadros podem evoluir para casos mais graves, que podem levar à morte, sendo as 
DTA’s consideradas as maiores causas de mortalidade em países em desenvolvimento, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente no caso de pessoas mais suscetíveis, como 
crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas debilitadas ou que estejam se recuperando de algum 
tipo de doença. A partir do estudo dos grandes surtos causados pela ingestão de alimentos 
contaminados, há indicações de que os principais alimentos envolvidos são de origem animal, com 

3378



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

destaque para carne bovina, frango, ovos, carne suína, pescados, moluscos e produtos derivados do 
leite. Tais alimentos fazem parte de um grupo chamado alimentos potencialmente perigosos, com 
os quais deve-se redobrar os cuidados, que incluem principalmente a prática de higiene pessoal 
eficiente, um rigoroso controle da higiene ambiental e regras para manipulação e armazenamento 
seguro dos alimentos, com destaque para o controle do tempo e temperatura a que os alimentos 
são expostos. Portanto, a maneira mais eficaz de combater as contaminações e evitar suas 
complicações é seguir princípios e conceitos preventivos dentro das empresas de alimentação, 
através da aplicação de medidas de controle que garantam a segurança dos alimentos, desde sua 
aquisição até a sua distribuição para o consumo (ANVISA, 2007). 

A legislação brasileira dispõe de regulamento técnico de Boas Práticas, abrangendo todos os 
cuidados necessários no trato dos alimentos, cuja desobediência configura infração de natureza 
sanitária, sujeitando a empresa às penas previstas em lei, que variam desde notificações até multas 
e interdição do estabelecimento. Todos os serviços de alimentação devem cumprir uma série de 
determinações relacionadas a todos os aspectos, processos e serviços da empresa, desde suas 
instalações, aquisição, armazenamento e manipulação dos alimentos até a definição de 
responsabilidades, documentação e registros (PROGEAL). 

Em observância a legislação nacional a RDC 216 (Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação) diz que: O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos 
deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação anual, abordando, no mínimo, os 
seguintes temas: 

 Contaminantes alimentares;

 Doenças transmitidas por alimentos;

 Manipulação higiênica dos alimentos;

 Limpeza e Higienização e Cuidados Básicos no Manuseio de Alimentos

 Boas Práticas.

A utilização das BPF pelos serviços de alimentos iniciou-se na década de 60, tendo sido um 
grande passo para a melhoria da segurança e qualidade.  Entretanto, as BPF não prevêem, de um 
modo geral, exigências específicas e mais profundas para garantirem determinados itens que são 
vitais à segurança dos alimentos.  Assim, a partir de 1995, alguns programas da FDA (U.S Food and 
Drug Administration) e da USDA (United States Department of Agriculture) começaram a requerer 
um maior controle sobre determinados itens das BPF, de maior importância para a segurança, 
através dos PPHO (Procedimentos Padrões de Higiene Operacional), tradução de SSOP (Sanitation 
Standard Operating Procedure).  Para os PPHO são exigidos procedimentos de monitorização, ações 
corretivas, registros e verificação (ALVES, 2006)  

Os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional - PPHO representam um programa 
escrito a ser desenvolvido, implantado, monitorado e verificado pelos estabelecimentos. As ações 
corretivas devem ser tomadas quando houverem desvios dos limites estabelecidos. As ações 
corretivas devem ser tomadas imediatamente após a detecção dos desvios, porém é de 
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fundamental importância o levantamento das causas que geraram estes desvios para prevenir que 
os mesmos ocorram novamente. (Resolução DISPOA/DAS n. 10, de 22 de maio de 2003) 

A monitorização do PPHO deve ser realizada preferencialmente por métodos que 
possibilitam resultados imediatos, porém, em algumas situações (ex.: monitorização da 
higienização) as análises microbiológicas podem ser aplicadas. Os resultados das monitorizações e 
ações corretivas devem ser registrados e verificados. Check-lists (listas de verificação) são 
comumente utilizadas para monitorizar estes procedimentos operacionais com objetivo de evitar a 
contaminação direta ou adulteração dos produtos. (SENAI, 2000) 

Os seguintes requisitos devem ser cumpridos: 

PPHO 1: PotabIlidade da água 

PPHO 2: Higiene das Superfícies de contato com o produto 

PPHO 3: Prevenção da contaminação cruzada 

PPHO 4: Higiene Pessoal dos colaboradores 

PPHO 5: Proteção contra contaminação do produto 

PPHO 6: Saúde dos colaboradores 

PPHO 7: Controle Integrado de Pragas 

PPHO – Potabilidade da água 

 O objetivo desta PPHO é estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a 
segurança da água que entra em contato direto ou indireto com os alimentos.  

A água que entra em contato com o alimento, ou com as superfícies de contato deve ser de 
uma fonte potável segura. Utiliza-se como documento de referência a Portaria n 1469 de 
29/12/2000 do Ministério da Saúde  

Segundo Evangelista (2000), a água de utilização num estabelecimento de alimentos, pelos 
seus vários desempenhos obriga a cuidadosas vistorias. Não só sob o aspecto de seu conteúdo 
microrgânico ela merece ser sempre vistoriada, mas também a sua composição e seu grau de 
dureza. As águas duras constituem sérios ônus, pelos transtornos que causam aos produtos e em 
equipamentos. A água é usada, como matéria-prima fundamental, secundária, auxiliar e como 
agente de limpeza. 

PPHO 2: Higiene das Superfícies de contato com o produto 
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Estabelece características dos materiais e projeto sanitário dos utensílios e equipamentos e 
procedimentos e requisitos de higiene das superfícies de contato com o produto, incluindo luvas e 
uniformes. 

PPHO 3: Prevenção da contaminação cruzada 

Estabelece os procedimentos a serem adotados para prevenir a contaminação cruzada nos 
alimentos causada por objetos, materiais de embalagem e outras superfícies de contato, incluindo 
utensílios, luvas e vestimentas, como também prevenir a contaminação dos produtos acabados pela 
matéria prima não processada. 

PPHO 4: Higiene Pessoal dos colaboradores 

O objetivo desta PPHO é manter as instalações para lavagens de mãos e os serviços sanitários 
em boas condições de manutenção e providos com solução detergente e sanificante e estabelecer 
procedimentos e requisitos de higiene pessoal a serem adotados por todos os colaboradores que 
manipulam os produtos alimentícios. 

PPHO 5: Proteção contra contaminação do produto 

Estabelece os procedimentos a serem adotados para prevenir a contaminação dos 
alimentos, seus materiais de embalagem e as superfícies de contato com o alimento contra a 
contaminação causada por perigos químicos como lubrificantes, combustíveis, praguicidas, agentes 
de limpeza, agentes desinfetantes e outros perigos contaminantes do tipo químico, físico ou 
biológico. 

PPHO 6: Saúde dos colaboradores 

Estabelece os procedimentos a serem adotados no controle de saúde dos colaboradores que 
podem resultar na contaminação microbiológica dos alimentos, materiais de embalagem e 
superfícies de contato com os alimentos e estabelecer os procedimentos a serem adotados para 
avaliar e prevenir problemas de saúde conseqüentes da atividade profissional. 

PPHO 7: Controle Integrado de Pragas 

 Estabelece uma sistemática para: assegurar um controle integrado de pragas eficiente, 
prevenindo a contaminação dos ingredientes, matérias-primas e produtos acabados e evitar a 
proliferação de pragas nas demais instalações da Empresa. 

O programa é dividido basicamente em três fases: 

Fase I: Sensibilização - Visita aos estabelecimentos para divulgação do projeto;

2   METODOLOGIA
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Fase II: Treinamento teórico - O coordenador fez uma sensibilização em segurança
alimentar, realizado em sala de aula, dos seguintes temas: 

 Conceitos Básicos de Microbiologia e Principais Doenças de Veiculação Alimentar;

 Bons Hábitos de Higiene Pessoal;

 Limpeza e Higienização e Cuidados Básicos no Manuseio de Alimentos;

 Controle Integrado de Pragas;

 Cuidados básicos no manuseio de alimentos e as Boas Práticas de Fabricação;

Fase III: Implantação - A terceira fase contemplou o diagnóstico e orientações, através da

visita a cada estabelecimento onde se avaliou as áreas de produção de forma a garantir a elaboração 

personalizada dos documentos de Boas Práticas e orientar a implantação do Programa.  

Durante as visitas foi aplicado um “Check List” diagnóstico que avaliou a estrutura física e 

dos processos relacionados à prática de segurança dos alimentos, de forma objetiva e padronizada, 

com base na RDC 216 e através deste documento será gerado um “plano de ação” indicando as 

principais ações de melhoria para a estrutura física e processos do estabelecimento, a partir das não 

conformidades registradas no diagnóstico e seus prazos de execução, o aluno acompanhara todo o 

desenvolvimento das ações de melhoria. 

   Em paralelo a essas ações foi elaborada uma Cartilha de orientação em Boas Práticas e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP`s) previstos na RDC 216, em cada estabelecimento 

participante. 

 A partir da sensibilização as fases (II e III) acontecerão simultaneamente. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentre as ações que foram executadas durante o projeto podemos analisar quanto aos

resultados, separadamente cada ação, estando estas discutidas a seguir: 

3.1  Visitas às escolas 

Na visita feita as escolas foram analisadas algumas questões, dentre elas, a área de preparo 

da merenda, o local de armazenamento desta, o grau instrucional que os manipuladores 

apresentavam, e todas as condições de higiene que a escola possuía para servir uma alimentação 

segura. A partir desta ação aplicou-se o diagnóstico. A figura 1 retrata uma visita técnica feita a uma 

das escolas contempladas com o projeto. 
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Figura 1: Visita técnica feita a uma das escolas contempladas com o projeto. 

3.2  Diagnóstico 

O diagnóstico foi uma forma de levantamento das principais questões que devem ser 

seguidas para se ter qualidade higiênico-sanitária na alimentação. Levando em consideração etapas, 

como por exemplo, limpeza da água utilizada no preparo dos alimentos.  Este diagnóstico seguiu o 

modelo apresentado pela Resolução – RDC Nº 216. Através deste diagnóstico, foram levantadas as 

não conformidades apresentadas no estabelecimento, a partir destas, foi elaborado um plano de 

ação, contendo as correções destas não conformidades e os prazos de correção. Observou-se que 

alguns estabelecimentos alcançaram êxito na execução, quando comparado aos outros, este fato 

se deu possivelmente pelo recurso disponível da escola. 

3.3  Capacitação 

A capacitação refere-se a todo o treinamento teórico de conceitos relacionados à segurança 

alimentar, feito com as merendeiras, para que posteriormente houvesse a aplicação no seu próprio 

ambiente de trabalho. A figura 2 mostra a abertura do projeto com todas as merendeiras 

participantes. 
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Figura 2: As merendeiras participantes do projeto. 

Os manipuladores participantes receberam como forma de incentivo, a manter no ambiente 

de trabalho a postura profissional e os requisitos básicos de proteção individual, alguns itens. A 

Figura 3 (A) e (B) referem-se respectivamente, a estes itens, dentre eles: o avental cedido pela 

parceria do IFRN no projeto, a prefeitura municipal da cidade de Nova Cruz-RN, os quais foram 

personalizados com a logomarca do projeto e cada escola participante fixava um cartaz indicando a 

participação do estabelecimento no projeto.     

A B 

Figura 2: a) avental das merendeiras cedido durante a implementação do projeto.  b) cartaz fixado nas 
escolas participantes do projeto. 

Após a fase de capacitação, as merendeiras puderam melhorar as atividades executadas 

dentro do seu ambiente de trabalho. Desde a etapa de recebimento, acondicionamento, 

manipulação, até a cocção. Portanto, todas as ações trabalhadas na fase de implementação deste 

projeto visam melhorar a qualidade da merenda escolar.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho o objetivo central foi alcançado. De forma que as visitas as escolas permitiu

a análise e o levantamento de questões relacionadas direta e indiretamente à merenda escolar em 

algumas escolas municipais da cidade de Nova Cruz-RN. Além disso, a capacitação com os 

manipuladores da merenda, das referidas escolas participantes, possivelmente, os levaram a 

compreender as principais características de alguns grupos alimentares e os cuidados no manuseio 

dos mesmos. Sendo a alimentação a base da sobrevivência e um dos fatores determinantes à saúde 

humana, o trabalho assume grande grau de importância. Podendo os alicerces do mesmo, não só 

abranger algumas escolas municipais da cidade de Nova Cruz, mas todo território nacional. 
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A PRÁTICA DA ATIVIDADE DE MUSCULAÇÃO NA TERCEIRA IDADE: 
EXPERIÊNCIAS REALIDADES NO PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE E CIDADANIA 

NA MELHOR IDADE – PROEX-IFRN 

E. O. Evaristo1 e N. F. Francisca2 
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RESUMO 

O presente artigo aborda a questão da importância 
da oferta de atividades físicas voltadas à pessoa 
idosa. Destaca o papel social das instituições de 
ensino com essa temática e a preocupação com o 
idoso na relação da qualidade de vida. Explana a 
respeito da prática da atividade de musculação, 
oferecida no Projeto de Extensão Saúde e 
Cidadania na melhor Idade, por meio da Pró-

Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte. Elenca a metodologia adotada na prática da 
atividade de musculação para a terceira idade, 
descrevendo as aulas teóricas e práticas. Enfatiza a 
questão dos resultados obtidos na prática dessa 
atividade. Conclui elencando a importância dessa 
prática para a saúde da pessoa idosa.. 

PALAVRAS-CHAVE: A pessoa idosa e a prática de atividade física, Musculação para terceira idade, Qualidade de
vida do idoso.

ABSTRACT 

This article addresses the question of the 
importance of providing physical activities aimed at 
the elderly. It highlights the social role of educational 
institutions with this issue and concern for the elderly 
in respect of quality of life. Explains about the 
practice of bodybuilding activity offered at the Health 
and Citizenship Extension Project in the best Age, 
through the Dean of Extension of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte. It lists the methodology adopted in 
the practice of bodybuilding activity for seniors, 
describing the theoretical and practical classes. 
Emphasizes the issue of feedback from the practice of 
this activity. Concludes listing the importance of this 
practice to the health of the elderly.

KEY-WORDS: The elder and physical activity, Bodybuilding for Seniors, Elderly quality of life.. 
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1   INTRODUÇÃO 

Na sociedade moderna o contingente de pessoas idosas está aumentando de acordo com 

as modificações que estão a ocorrer na estrutura familiar  contemporânea. Segundo o IBGE “o 

crescimento da população de idosos no Brasil em número absoluto e relativo está ocorrendo em 

um nível sem precedentes”. Diante desse contexto é necessária a reestruturação de políticas 

públicas que possibilite a promoção de espaços voltados à pessoa idosa, visto que, o fator 

envelhecimento é inerente ao ser humano. Nesta conjuntura, evidencia-se a importância social 

que o idoso vem adquirindo com a evolução dos direitos e normas por ele conquistados.  

Nesse contexto, o Projeto de Extensão Saúde e Cidadania na melhor Idade, por meio da 

Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, Câmpus Natal Central, vêm se destacando na oferta de diversas atividades voltadas a 

pessoa idosa, tais como: Arte Educação, Dança, Francês, Ginástica; Hidroginástica; Karatê, 

Informática, Musculação, Natação, Pilates e Psicologia, além de atendimento nutricional, e 

participação nas atividades de interação social, eventos científicos, palestras, passeios, excursões 

e valoração das datas comemorativas, com  o objetivo de propiciar a pessoa idosa uma melhor 

qualidade de vida, por meio do acesso a educação, a informação  e da construção de 

aprendizagens significativas.   

2   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Diante desse contexto social de acesso a atividades institucionais voltadas ao público idoso, 

por conseguinte, segundo Faria (2002, p. 80):  

[...] uma longa trajetória resta ainda a ser percorrida para que haja um conhecimento da 

legislação existente e das formas de fazermos valer esses direitos. Há necessidades de 

maior socialização dessas informações junto aos idosos, bem como de maior 

conhecimento dos legisladores em Gerontologia Social, para que os dispositivos legais 

venham ao encontro das necessidades dessa categoria [...].  

De acordo com Aires, (2008, p. 72-76) 

Outrossim, convém salientar a relevância da atuação do Estado, através de leis, estatutos 

e medidas, como as já citadas “Política Nacional do Idoso” e “Estatuto do Idoso”, no que 

concerne ao estímulo e subsídios legais, sob o ponto de vista constitucional, de forma que 

apoiem e permitam a estas instituições públicas, como também à entidades e órgãos da 

iniciativa privada, executar ações  que promovam a qualidade de vida e um tratamento 

adequado ao idoso.  
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Por sua vez, é reconhecida a demanda que há entre os idosos por grupos de convivência 

que viabilizem espaços de integração social e explorem alternativas de lazer e de 

atividades corporais com responsabilidade. Este tipo de dinâmica se confunde com a 

abordagem especifica que aqui se propõe. O papel que se espera desempenhar nesse 

sentido é estimular especialmente os que possam se beneficiar diretamente com os tipos 

de atividades oferecidas pelo Projeto. 

Quando as pessoas se aposentam, normalmente se entregam a ociosidade, ou seja, 

podam-se todos os seus sonhos, toda sua ludicidade e ele se vê diante do dilema do que 

fará com o excesso de tempo livre, pois muitos não têm uma educação voltada para o 

lazer. Isto se aplica não somente aos aposentados, mas às pessoas em geral que estão 

alcançando essa fase da existência, sem objetivos ou perspectivas, ficando marginalizados 

diante da cidadania, da sociedade e do próprio viver.   

Para reverter esse quadro, são criados núcleos de vivências, a fim de evitar que a 

ociosidade domine suas vidas. Mediante esta conjuntura, elucidamos o Projeto Saúde e 

Cidadania na Melhor Idade enquanto um programa social direcionado ao atendimento das 

expectativas e necessidades do adulto idoso, que busca resgatar a qualidade de vida, a 

cidadania e o aumento da autoestima destes indivíduos.  

Evidenciando assim, essa responsabilidade como uma maneira de propiciar a 

pessoa idosa oportunidades de acesso à educação de forma continuada. Vale resaltar que, 

atualmente, o referido Projeto de Extensão se encontra incorporado à área de Extensão do IFRN 

Campus Natal Central, sendo assumido por essa entidade educacional como uma responsabilidade 

social. 

Segundo Ventura (2014, p. 77) “os grupos de convivência para idosos, se destacam hoje 

como lugares favoráveis para a manutenção da vida ativa na velhice. Com diversas propostas de 

atividades, o foco central das diferentes instituições que oferecem o trabalho coletivo com idoso é 

promovera socialização entre os participantes.”  

3   METODOLOGIA 

O público alvo do Projeto citado é constituído de pessoas que buscam por um motivo ou 

outro, melhorar a sua qualidade de vida, são cidadãos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 50 anos, alfabetizados ou não, de quaisquer credos, raças, níveis profissionais e 

situação econômica. Ao se encaminharem ao Projeto, as pessoas são submetidas a uma pequena 

entrevista, contendo um “Cadastro ou Ficha de Inscrição”, cujo objetivo é o de coletar 

informações sobre o perfil dos prováveis participantes, sua rotina de atividades físicas e formas de 

lazer e o seu histórico de saúde, com o objetivo de promover vivências voltadas ao público idoso 
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que resgate, por meio das atividades físicas e cognitivas, a independência e a autonomia do idoso 

frente aos desafios do cotidiano.  

No ato da inscrição, exigem-se como documentos necessários a Carteira de Identidade, o 

CPF (CIC), 2 fotos 3x4 e Atestados Médicos (Cardiologista e Dermatologista), sendo esses últimos 

documentos, pré-requisito indispensável para participar das atividades do programa. 

Este projeto funciona nas instalações do IFRN, Campus Natal Central, e quanto à sua 

estrutura física, verifica-se que ele contempla as seguintes: piscina para hidroginástica, piscina 

semiolímpica, ginásio coberto, três quadras poliesportivas, campo de futebol, pista de atletismo, 

sala de dança e ginástica, anfiteatro, laboratório de informática e de línguas, sala de aula prática, 

sala de jogos, setor médico e área de lazer. Essa excelente estrutura física, com espaços físicos de 

livre acesso a todos os participantes do projeto, contribui para a prática de atividades que 

estimulam o convívio e a socialização do adulto idoso. 

Com relação à sua estrutura organizacional, o Projeto funciona sob a Coordenação da 

professora de educação física, possui também professores de dança, francês, ginástica, 

hidroginástica, informática, sendo composto ainda de uma equipe multidisciplinar que foi 

desenvolvida para assistir às pessoas da terceira idade. Por conseguinte, o projeto “Saúde e 

Cidadania na Melhor Idade” procura consolidar a construção de um novo projeto social para a 

terceira idade, mediante uma proposta de trabalho que proporcione o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, fisiológicas e psicológicas do participante, como também a aquisição de 

novos conhecimentos e a compreensão da importância da participação social na busca de 

alternativas para o resgate da cidadania e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida. 

Neste sentido, convém enfatizar que a possibilidade de vivenciar o lazer nas atividades oferecidas 

pelo projeto pode propiciar, devido à própria concepção que este fenômeno apresenta em seu 

arcabouço teórico, o alcance dos objetivos e metas propostos pelo programa, em prol de uma 

velhice bem-sucedida com bem-estar e qualidade. O local de execução do Projeto, como já 

enfatizado, situa-se no Complexo Esportivo do IFRN, Campus Natal Central. A carga horária 

compreende: de segunda a sexta feira das 7h às 12 h, com um tempo de 60 minutos para cada 

atividade; e a periodicidade do mesmo equivale ao semestre letivo da referida instituição de 

ensino. 

Dentre as diversas atividades citadas na introdução deste trabalho, podemos destacar a de 

Musculação para a pessoa idosa, que possibilidade a manutenção da tonicidade muscular na 

terceira idade, pois segundo Westcott (2001, p. ix), “Os músculos são os motores do corpo. 

Infelizmente os músculos perdem tamanhos e força com a idade, resultando em fraqueza física e 

vários problemas degenerativos”. Sabe-se que o treinamento de força é o melhor meio para obter 

músculos mais adequado e mais forte.  Porém, pode-se pensar que apenas as pessoas jovens e 

atléticas são capazes de usar o equipamento de treinamento de força. Mas não é bem assim, as 
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pessoas da terceira idade podem executar exercícios de força de forma orientada por profissionais 

capacitados da área de Educação Física, de forma adaptada.  

Conforme Raso, 2007, p. 21, “a contextualização da atividade física é extremamente 

ampla e deve ser considerada como qualquer movimento corporal voluntário produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulte em dispêndio de energia acima do basal.” O autor afirma que 

existem diversos componentes que “[...] contribuem para aptidão física; há aqueles relacionados 

às habilidades motoras, (agilidade, destreza, coordenação motora, velocidade de reação) e os 

relacionados à saúde (endurance cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade, 

endurance e força muscular)” 

A atividade de musculação voltada para a terceira idade, ofertada no projeto de Extensão 

Saúde e Cidadania na Melhor Idade- PROEX, IFRN, propicia pessoa idosa  a prática de atividades 

físicas adaptada, que proporcione o ganho e aumento da sua massa muscular, bem como a 

manutenção da sua musculatura por meio de treinamento de força, ocasionando a melhoria na 

sua qualidade de vida. Para participar, o idoso realiza a inscrição, preenchendo uma ficha 

informacional com diversos dados, inclusive o histórico de saúde, apresenta o atestado medico do 

cardiologista, indicando que está apto a realizar atividades físicas, começa a frequentar.   

Nesta atividade, adota-se a metodologia de aulas expositivas e teóricas, com aulas 

ministradas duas vezes por semana, por uma professora de educação física do quadro de docentes 

do IFRN, nessa é abordando a importância da musculatura para o corpo do ser humano, explanado 

como o desenvolvimento dessas será trabalhado, bem como a aplicação de aulas práticas com 

séries de exercícios para o fortalecimento muscular, adaptada a pessoa idosa, com utilização de 

pesos de 2Kg até 5Kg, uso de bastões de 800g conforme a demonstração das imagens abaixo:  

Fonte: Acervo particular. Trabalho da musculatura dos membros superiores. 
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As imagens demonstram uma das atividades das aulas de musculação 

realizadas no referido Projeto de Extensão, esses alunos estão utilizando o bastão de 800g, com 

objetivo de aumentar a força muscular dos membros superiores, proporcionado ao idoso uma 

melhor qualidade de vida no realizar das suas tarefas diárias.  

Fonte: Acervo particular. Trabalho da musculatura dos membros superiores. 

Nessa aula está sendo trabalhada a estrutura muscular dos membros superiores da 

pessoa idosa, bem como a flexibilidade, a força e a estética.  

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No desenvolvimento das atividades de Musculação voltada para a terceira idade, 

pode-se perceber através dos relatos dos participantes, que houve uma melhoria significativa da 

força muscular desses idosos, sendo esses dados mensurados através de testes de extensão dos 

membros inferiores, medição do Índice de Massa Corpórea (IMC) dos participantes e do teste de 

Força dos Membros superiores.  

Além de promover a melhoria na sua qualidade de vida, e bem estar, conforme o relato da 

aluna Regina Ferreira, de 81 anos (essa aluna se encontra na imagem acima, sendo a segunda 

pessoa da esquerda para a direita, de blusa branca), segundo ela, a prática dessa atividade vem 

lhe proporcionando melhorias em todas as instancias da sua vida “aumenta a disposição, melhora 

o humor, a autoestima, a força muscular e a qualidade de vida”. Essa participante foi matriculada

no referido projeto no ano de 2009, e conforme a sua ficha cadastral,  não praticava nenhum tipo

de atividade corporal, hoje ela é uma das mais atuantes, praticando quase todas as atividades

físicas deste Projeto de Extensão, tais como: a ginástica, o karatê, a musculação e o pilates.
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5   CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pode-se concluir que a prática de atividades físicas direcionadas a 

pessoas idosas, proporciona um melhor condicionamento físico, com diversos benefícios, evitando 

assim o surgimento de doenças futuras, como atrofiamento muscular, degeneração, dentre outros 

aspectos relacionados à saúde do idoso, sendo essa considerada  uma responsabilidade social, 

fundamental a sua longevidade.  
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RESUMO 

O projeto tem como objetivo principal qualificar 
pessoas para atuarem como monitores de 
recreação para organizar programações e realizar 
atividades lúdicas em diversos grupos no contexto 
turístico e de lazer. Estuda técnicas que visam 
estimular nos participantes as capacidades crítica, 
criativa, inovadora e empreendedora, adequando 
atividades recreativas ao público atendido. O 
projeto apresenta relevância por contemplar novas 
tendências culturais e mercadológicas e de busca 

pela qualidade de vida. Dessa maneira, capacitar 
profissionais não apenas visando à oferta de um 
serviço, mas apoiando o crescimento do setor e a 
valorização de seus profissionais. O projeto tem 
obtido êxito no desenvolvimento de sua 
programação, possibilitando a atuação profissional 
dos alunos ao final de cada turma. Este fato tem 
repercutido em uma busca constante da 
comunidade em participar do curso, gerando uma 
demanda significativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualificação, Atividades Lúdicas, Valorização Profissional. 

MONITOR RECREATION 

ABSTRACT 

The project's main objective is to qualify people to 
work as recreation monitors to organize schedules 
and carry out recreational activities in several groups 
in the tourist context and leisure. Studying techniques 
to encourage the participants with the critical skills, 
creative, innovative and entrepreneurial, adapting 
recreational activities attended the public. The 
project has relevance to contemplate new cultural 
and market trends and search for quality of life. Thus, 

training professionals not only aimed at the provision 
of a service, but supporting the sector's growth and 
the appreciation of its professionals. The project has 
been successful in developing its programming, 
enabling the professional performance of students at 
the end of each class. This fact is reflected in a 
constant search of the community to participate in 
the course, generating significant demand. 

KEY-WORDS: Qualification, Lúdicas Activities, Professional Enhancement. 
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1 INTRODUÇÃO

Sendo o setor de turismo e de lazer um forte gerador de emprego e renda, e diante de um

enorme potencial de expansão do setor de serviços, o investimento na qualificação e capacitação 

de mão de obra se tornou uma grande necessidade de mercado. O monitor de recreação encontra 

um mercado de trabalho amplo e diversificado na cidade de Natal. Percebe-se a relação direta 

destes fatos com o crescimento no número de buffets infantis, de shoppings centers, de clubes, de 

centros culturais e de entretenimento em diversos tipos de empresas/instituições. Estes espaços 

investem cada vez mais na promoção do lazer, para que os seus usuários sintam-se acolhidos e 

possam desfrutar de momentos agradáveis sob a orientação de profissionais capacitados na 

prática de atividades recreativas, no entanto, existe uma carência e necessidade do oferecimento 

de cursos gratuitos que possibilitem uma qualificação multidisciplinar em recreação.  

A oferta do curso em Monitor de Recreação se apresenta de forma pertinente, vindo 

através deste, minimizar a carência existente em nossa cidade de profissionais qualificados para 

atuarem na área do turismo e lazer. Este projeto além de contemplar o público externo também 

oportuniza, aos alunos do Curso de Gestão Desportiva e de Lazer do Campus Natal Cidade Alta, 

uma experiência complementar na área de recreação. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A atividade recreativa é entendida como uma das possibilidades do lazer, que proporciona

diversão, entretenimento e prazer, e possibilita criar e recriar jogos, brinquedos e brincadeiras 

pertencentes à cultura humana. Segundo Marcellino (1990), “o termo recreação do latim 

(recreare) significa ‘recreio, divertimento, com possibilidades de recriar, criar de novo e dar novo 

vigor’’. A recreação tem como objetivo criar as condições necessárias para o desenvolvimento 

integral das pessoas, além de promover a participação de forma coletiva e individual em ações 

que possam melhorar a qualidade de vida. Para Mello (1999, p. 31), “[...] reencontrar o lúdico, 

torna-se imperativo se desejamos preservar os valores humanos.” De acordo com Kishimoto 

(2009) a utilização de atividades recreativa representa um fator importante para que se alcance 

uma melhor aprendizagem. 

Através das brincadeiras e dos jogos, as crianças desenvolvem sua afetividade, praticam 

ações sensório-motoras e vivem ativamente os contextos de participação e interação social. Nesse 

sentido, para Gallego (1996) e Delgado (2004), aos monitores cabe a tarefa de atender aos 

objetivos e necessidades dos indivíduos que se deslocam para curtir seus tempos livres, devendo 

ser bastante comprometidos e fieis às funções, exercendo as atividades com prazer e dedicação. 

Saber brincar é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser visto 

apenas como diversão, entretenimento ou passatempo. O desenvolvimento do aspecto lúdico 

3395



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

facilita a aprendizagem para Ser mais, para o desenvolvimento pessoal, social e cultural. Colabora 

para a melhoria da qualidade de vida, prepara para um estado interior fecundo, facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimentos. 

Para Santin (1999), o homem contemporâneo continua se perguntando pelo significado de 

ser humano, ou de ser mais humano. A perspectiva da plenitude do humano parece continuar 

sendo o grande sonho de cada indivíduo e de toda a humanidade, ainda que os caminhos 

percorridos sejam tão desencontrados e, muitas vezes, contraditórios.  

Ao sentirmos que as vivências lúdicas podem resgatar a sensibilidade até então 

adormecida, ao percebemo-nos vivos e pulsantes, fazendo brotar o inesperado, o novo e deixando 

cair por terra a lógica da racionalidade, que extingue o calor das paixões, que matematiza a arte e 

o humano (SANTIN, 1999), permitimo-nos, construir a vida alicerçada no afeto, no poder fazer,

sentir e viver. A presença do elemento lúdico significa o desencadear de um processo de

conscientização, através de ações recreativas, incorporando a crítica e a criatividade. Significa

pensar-se, de forma dialógica e harmoniosa, a existência do mundo natureza, do mundo cultura.

O Saber brincar toma lugar em propostas que valorizam o saber criar, o saber sentir, na 

busca da afetividade, da nutrição da alma, proporcionando ao ser humano vivências lúdicas, 

experiências corporais, que têm no brincar sua fonte humanizadora. Para Santin (1999), a vivência 

toma amplitude de significados: é gesto, é emoção, é autopresença. 

3 METODOLOGIA

O curso Monitor de Recreação dar suporte teórico-metodológico para que os monitores

desenvolvam atividades recreativas, planejando e executando atividades para diversas faixas 

etárias e para diversos seguimentos do lazer Tais como; clubes, hotéis, espaço turístico, eventos 

etc, possibilitando ao mercado, a inserção de profissionais capacitados. O Curso está sendo 

oferecido para 30 participantes em 3 turmas consecutivas, totalizando 90 participantes. É 

realizado em quatro módulos com uma caga horária total de 40h: 1. Acolhimento e Orientação 

Profissional (Módulo I) - 08h 2. Jogos e brincadeiras - (Módulo II) - 12h 3. Esporte recreativo - 

(Módulo III) - 10h 4. Elaboração e organização de atividades recreativas - (Módulo IV) 10h. O 

Módulo I tem como objetivo propiciar condições para formar profissionais éticos, que consigam 

atuar sob diferentes condições de trabalho, tomar decisões de forma responsável para solucionar 

problemas e enfrentar situações imprevistas e que possam trabalhar em grupo de forma 

respeitosa e solidária. Os Módulo II e III têm como objetivo preparar os futuros monitores de 

recreação para atuarem nos mais diferentes e complexos campos de trabalho que envolva 

conhecimentos das atividades vinculadas aos jogos e brincadeiras recreativas, bem como no 

esporte recreativo. O Módulo IV tem como objetivo qualificar pessoas para que sejam capazes de 
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articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pelo seu campo de trabalho. 

O curso apresenta aulas teóricas e atividades práticas, no qual são desenvolvidas 

habilidades e competências como as citadas por Gomes (2006) a) Compreender a recreação como 

um fenômeno contextualizado; b) Apreender e decifrar diferentes linguagens; c) Atuar como 

recreador. Os participantes experimentam técnicas recreativas para aprimoramento e criação de 

alternativas lúdicas para a execução de atividades. Para isso, serão promovidas atividades que 

priorizem vivências, simulações de ambientes reais, discussões em grupo e estudo de casos, além 

de exposições dialogadas com professores e profissionais da área. Requisitos para o Ingresso: 

Pessoas que tenham interesse em atuar como monitor de recreação, alunos do Curso de Gestão 

Desportiva e de Lazer do IFRN, pessoas ligadas ao segmento buffet, hotelaria, acampamentos, 

entre outros. Com Idade mínima: 16 anos. Escolaridade Mínima: ensino fundamental II. 

Certificados e Frequência Mínima Obrigatória Será conferido ao egresso o certificado que indica a 

conclusão com aproveitamento do curso de Monitor de Recreação, ao aluno que concluir com 

êxito os componentes curriculares previstos para o curso e que tenham, no mínimo, 75% de 

frequência nas atividades desenvolvidas. Os certificados serão registrados pela Coordenação de 

Registros Acadêmicos do campus Natal-Cidade Alta. 

A divulgação do projeto foi feita através do site do IFRN Campus Natal Cidade Alta, com 50 

cartazes impressos para divulgação em cursos de educação física de rede pública e privada, hotéis, 

empresas de animação de festas e espaços infantis, entre outros. Como também com cartazes 

digitais que serão enviados via e-mail para as instituições supracitadas, bem como secretarias 

municipais e estaduais de educação e escolas privadas com ensino fundamental. 

4 RESULTADOS
Para êxito do projeto os participantes conseguiram desenvolver 04 eventos, sendo capazes

de articular, mobilizar e colocar em ação os conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pelo seu campo de trabalho: a recreação. 

No desenvolvimento das ações inseridas no aniversário do 106 anos de IFRN e 6 anos do 

campus Natal Cidade Alta, o alunos atuaram em diferentes campos de trabalho envolvendo 

conhecimentos das atividades vinculadas ao Lazer e a Recreação.  De acordo com a diversidade 

dos grupos que participavam, houve atuação em diferentes condições de trabalho, possibilitando 

tomada de decisões para solucionar problemas e enfrentando situações imprevistas. 

 Foi possível observar que as atividades foram realizadas com fluência devido a relevante 

ação do trabalho em grupo de forma respeitosa e solidária. 
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5 CONCLUSÕES
De acordo com o que o projeto vem desenvolvendo, percebe-se as estratégias utilizadas,

contemplando abordagens que valorizem mais os aspectos qualitativos e resultados ao longo do 

processo do que os aspectos quantitativos e resultados finais, o que promove o trabalho de 

qualidade. É por acreditarmos na qualidade das vivência que apresentamos um poesia criada por 

uma aluna ao final de do curso de monitor de recreação da turma 1 com o título: O Monitor de 
Recreação - Meus amigos, minhas amigas, ouçam o que tenho a dizer. Falarei de um profissional,

com quem temos muitos a aprender. Recreador, animador, monitor de recreação, a nomenclatura 

pouco importa, desde que atue com o Coração. É necessário muito amor, carinho e dedicação, pra 

não somente entreter, mas promover interação. Também é muito importante, usar a criatividade, 

para criar e executar brincadeiras e atividades. Procurem das brincadeiras sempre uma finalidade. 

Que faça o povo refletir e ajudar a sociedade. Valorizem sua profissão e tenham plena consciência 

de que na vida das pessoas vocês farão a diferença. E agora pra finalizar, os parabéns quero lhe 

dar, muito sucesso desejar, na estrada que agora vão trilhar, (RAFAELA PAIVA, 2015). 
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ATLETISMO: CORRER PARA A VIDA 
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RESUMO 
Por ser considerado por muitos como um 

esporte de base aos demais o Atletismo instiga 

movimentos naturais de saltar, correr e lançar. 

Dessa forma o objetivo geral deste projeto é 

expandir esta modalidade aos alunos/as do 

CNAT/IFRN e das escolas próximas a este campus, 

contemplando seu caráter educacional, social e 

competitivo. Em relação às metodologias a serem 

abordadas no decurso do projeto estamos 

utilizando dos jogos pré-desportivos da 

modalidade de atletismo que abordam as 

habilidades motoras do correr, saltar, marchar, 

lançar/ arremessar; aulas teóricas e práticas que 

abordam as regras, as técnicas, bem como o ciclo 

de treinamento esportivo: preparação de base e de 

competições. A principal referencia do trabalho  

desenvolvido neste projeto é da Iniciação Esportiva 
Universal 1 e 2 de Greco & Benda (1998) e Greco 
(1998), respectivamente, bem como das 

metodologias abordadas pelo Miniprojeto de 

atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo 

que tem como princípios oferecer um atletismo 

atraente, acessível e instrutivo (Cbat, 2011). 

Estamos divulgando este projeto através de 

eventos dos Institutos Federais, o III Simpósio de 

Extensão do IFRN. Até o presente momento 

conseguimos a adesão da Escola Padre João Maria 

que participou de um festival de atletismo 

promovido pela FNA na pista da UFRN no mês de 

agosto, e dos alunos/as do IFRN CNAT, CAL e ZN, os 

quais participaram dos jogos internos do 

IFRN/CNAT.  

PALAVRAS-CHAVE: Saltar, correr, arremessar e lançar. 

ATHLETICS: RUN FOR LIFE 

ABSTRACT 
Although it is considered by many only a 

basis sport, to the ones inside Athletics, it excites the  
natural movements of skipping, running and 
launching. So, the main goal of this project is to 
expand this modality to the students of CNAT/IFRN 
and to the students next to this campus, 
contemplating its competitive, social and educational 
character.  In relation to the methodologies used on 
the project, we are using the pre-sportive from the 
athletics modality, which t about motor skills like 
running, skipping, marching, throwing; theoretical 
and practical classes, which talk about the rules, the 
techniques, and the sportive training cycle: basis and 
competition preparation. The main reference to this 

project is from Iniciação Esportiva Universal 1 e 2 
from Greco & Benda (1998) and Greco (1998), 
respectively, and the methodologies approached by 
the athletics miniproject from the Confederação 
Brasileira de Atletismo that has as principles to offer 
an attractive, accessible and instructive athletics 
(Cbatt, 2011). We are advertising this project through 
events from federal institutions, the III IFRN Extension 
Symposium. Until the present time, we managed to 
adhesion from the Padre João Maria School, which 
has participated on an athletics festival promoted by 
FNA on UFRN’s race track on August, and the 
students from IFRN CNAT, CAL and NZ, which 
participated from the intern games of the IFRN/CNAT. 

KEY-WORDS: Skipping, running, launching, throwing.
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1 INTRODUÇÃO 

Por ser considerado por muitos como um esporte de base, aos que fazem parte do 

Atletismo, este instiga movimentos naturais de saltar, correr e lançar. O projeto: Atletismo: correr 

para vida completa mais um ano de ação nas comunidades circunvizinhas ao CNAT e aos próprios 

alunos/as deste campus. Projeto este que vem abordando os aspectos sociais, educacionais e 

profissionais, no que tange a modalidade do atletismo. 

Assim, nada mais significativo que divulgar as ações deste projeto existente no campus 

natal central há mais de 10 anos. 

O projeto trata de um trabalho social que vem divulgando a modalidade do atletismo, além 

de contribuir com um dos eixos de formação propostos pelo IFRN, ao abordar o desenvolvimento 

social, pessoal e educacional dos alunos/as que são atendidos. Ele também acaba levando muitos 

atletas a se consagrarem campeões a nível estadual, nacional e internacional, sendo um 

verdadeiro celeiro de descoberta de atletas, bem como um significativo meio educativo da nossa 

Instituição. Contribui para esclarecimentos a nível educativo, social e profissional.  Além do 

trabalho social com adolescentes das escolas próximas ao Campus, atendemos também nossos 

próprios alunos/as; e com eles desenvolvemos atividade de natureza de ensino, pesquisa e 

extensão. Porém, sem levar em consideração ao aprendizado da modalidade, a vivência em 

competições esportivas a nível estadual, nordeste e brasileiro; nas competições realizadas pela 

Rede Tecnológica e nas competições organizadas pela secretaria do estado. 

No mês de agosto, tivemos uma vivência no festival promovido pela Federação Norte rio-

grandense de atletismo, para os alunos/as da Escola Padre João Maria. Em setembro, realizamos 

no campus central os jogos internos com os alunos/as do instituto. No início de outubro, dois 

atletas do campus central concorrerão a uma vaga para o brasileiro competindo pela competição 

do juvern’s.  

Assim o objetivo geral deste projeto é expandir esta modalidade aos alunos/as do 

CNAT/IFRN e das escolas próximas a este campus, despertando assim o interesse pela prática do 

atletismo e contemplando seu caráter educacional, social e competitivo. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O instituto Federal do Rio Grande do Norte tem como principal meta desempenhar sua 

função social de Educação de qualidade, bem como o papel político-social de uma educação 

profissional tecnológica ao cidadão norte-rio-grandense, através da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, todas interligada entre si. Observamos esta preocupação no próprio Projeto Político 

Pedagógico do IFRN no item "Organização Institucional e perfil identitário" quando este afirma:  
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Essa ampla abrangência em todo o território norte-rio-grandense contribui para 
posicionar tanto o IFRN como uma instituição de educação, ciência e tecnologia 
quanto os seus campi como elos de produção de conhecimento e de 
desenvolvimento social. Garante, assim, a manutenção da respeitabilidade junto 
às comunidades nas quais os campi se inserem e da credibilidade construída ao 
longo da história da Instituição (PPP do IFRN, 2012, p.25).   

Procurando aliar esta função social exercida pelo IFRN ao projeto de atletismo, que vem 

sendo realizado a mais de 10 anos no campus natal central, utiliza-se como principal referência 

teórica no desenvolvimento deste projeto a Iniciação Esportiva Universal 1 e 2 de Greco & Benda 

(1998) e Greco (1998), respectivamente, bem como das metodologias abordadas pelo Miniprojeto 

de atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo que tem como princípios oferecer um 

atletismo atraente, acessível e instrutivo (Cbat, 2011), bem como objetiva: "despertar o interesse 

na prática do atletismo" (Mini atletismo, cbat, 2011, p.6). 

Assim como nosso projeto, a proposta de Greco & Benda (p. 15-16, 1998) objetiva a 

conscientização dos alunos/as a respeito da importância do esporte e que este compreenda e 

apreenda a modalidade de maneira a discernir diferentes situações e problemas, agindo de forma 

autônoma e independente. Dessa maneira, “A base será dada pelos princípios éticos, educativos, 

formativos e de importância para o desenvolvimento da criança e do adolescente; do indivíduo 

como um todo e não como uma soma das partes” (p.16). 

Além do que também 

Aspiramos que as crianças e adolescentes tenham oportunidade de 
‘contextualizar’ o jogo que praticam dentro do marco sociopolítico e cultural. O 
esporte na infância e adolescência tem um valor importante desde o ponto de 
vista da integração e socialização do indivíduo. O esporte e sua prática nas 
diferentes formas de expressão têm valores e peso dentro do meio ambiente 
referencial da nossa sociedade, na qual regem regras e padrões de 
comportamento.    

Apesar de se tratar de uma proposta para esportes coletivos, os princípios predominantes 

é que tomamos como base uma vez que o mesmo aborda uma visão técnica do esporte e uma 

visão humanista. Como Greco e Brenda abordam: “O trabalho que desenvolvemos vem discutir e 

apresentar uma proposta de ensino-aprendizagem-treinamento dos jogos esportivos numa visão 

humanista. Porém, com o esporte considerado na sua forma global, aborda-se o problema numa 

visão progressista” (Ibidem, p.22).  

Se técnica é o princípio de realização do gesto esportivo, o conceito de treinamento técnico 

para Roth apud Greco (1998, p. 17): “caracteriza uma sessão de treinamento cujo objetivo 

consiste em desenvolver e aprimorar adequadas e úteis formas de soluções motoras que se 

apresentam em esporte”. E, o treinamento técnico ainda vai fornecer o automatismo ideal dos 

movimentos, no nosso projeto, através das coordenações diárias realizadas pelos alunos/as; 
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otimização dos programas motores genéricos do ato de correr, saltar, arremessar e lançar, bem 

como da repetição diária com as brincadeiras e das repetições técnicas dos atos do esporte em si.   

Em relação ao acompanhamento e avaliação do projeto durante a execução estamos 

acompanhando e avaliando tanto a coordenadora como o profº. bolsista. A avaliação vem se 

dando a partir de questionário diagnóstico, e de questionários durante as atividades do projeto, 

em especial nas aulas teóricas; observando a necessidade de readaptações ao grupo, bem como 

da interpretação de imagens nas competições em que os alunos/as estão participando. 

3  METODOLOGIA 

No que tange as ações metodológicas, nos apropriamos para cada período do projeto uma 

abordagem diferenciada. 

Nos dois primeiros encontros, realizamos aulas teóricas e uma palestra na própria pista do 

campus. Uma com o professor Diretor do campus José Arnóbio de Araújo Filho, que fez uma 

palestra/conversa sobre as ações do projeto nos seus aspectos educacionais, profissionais e 

pessoais alcançados pelos participantes, ressaltando que os maiores beneficiados além da 

Instituição, são os participantes. Além disso, embora nem todos/as almejem e sigam no atletismo, 

eles ainda podem conquistar amizades, definem suas profissões e seguem como verdadeiros 

cidadãos no meio social. O outro foi o professor Eugênio, que foi formado pelo projeto, e desde 

então continua como voluntário, contribuindo com seus aprendizados e ajudando na formação 

dos novos alunos/as do projeto. 

Os jogos pré-desportivos da modalidade de atletismo que abordam as habilidades motoras 

do correr, saltar, marchar, lançar/ arremessar, são peças de formação inicial no aprendizado das 

provas especificas da modalidade, através de brincadeiras populares como tica-tica, bandeirinha, 

pique-pega, pula corda, caça ao tesouro, polícia e ladrão entre outros. 

As aulas teóricas e práticas que abordam as regras, as técnicas, bem como o ciclo de 

treinamento esportivo, ou seja, a preparação de base e de competições é nossa ultima etapa do 

projeto bem como o fechamento com uma minicompetição. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Projetamos como resultados do projeto: contribui para esclarecimentos a nível educativo, 

social e profissional da modalidade esportiva do atletismo; Atender socialmente os adolescentes 

das escolas próximas ao Campus e também aos nossos alunos/as e com eles desenvolvemos 

atividade de natureza de ensino, pesquisa e extensão; e sempre levando em consideração o 

aprendizado da modalidade, a vivencia em competições esportivas a nível estadual, nordeste e 

brasileiro nas competições realizadas pela Rede Tecnológica e as competições organizadas pela 

secretaria do estado do RN.  

Fato que vem ocorrendo, por exemplo, com a participação de membros do projeto no 

festival promovido pela FAN na pista de atletismo da UFRN no mês de agosto, como pode ser 

observado nas fotos abaixo. 

Credito: Eugênio, 2015. 

Credito: Eugênio, 2015. 
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Ver o crescimento dos alunos do IFRN ao participarem nos jogos internos ampliando e 

melhorando suas marcas e seu comportamento nos jogos foi de uma satisfação enorme enquanto 

professora. Bem como foi um agradecimento para mim este aprendizado da modalidade, pois ele 

contribuiu com os princípios do nosso aluno/a de maneira ética, em que reproduzem seu 

aprendizado, quer seja de maneira técnica quer seja de maneira comportamental. Assim sendo, o 

aluno/a cresce a cada dia como pessoa e como um cidadão. Podemos observar os bons frutos 

desse trabalho nas fotos abaixo. 

Credito: 

https://www.facebook.com/IFRN.NatalCentral/photos/np.1441736296240387.100002739308383/771693996286251

/?type=1&notif_t=notify_me_page. 

Credito: Silva, I. L. 2015. 
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Credito: Silva, I. L. 2015. 

Na foto acima, a qual foi tirada nos jogos internos de 2015, temos o atleta com o número 

099, recebendo a premiação do segundo lugar no salto em altura. Além de ter ganho ouro no 

arremesso de peso e no revezamento 4x100. Ele é um de nossos bolsistas do projeto de extensão. 

O aluno Luan Sales do Nascimento, concluinte no ano de 2015 do curso de Edificações integrado 

no campus natal central, vem adquirindo experiência desde o ano passado nas provas 

pertencentes ao atletismo. Não só em suas provas, mas sim em um contexto geral, trabalhando 

corpo e mente em uma filosofia de trabalho que compactua com o exposto acima. Conseguindo 

destaque nos jogos internos 2014, o atleta se interessou, segundo ele, por esse novo mundo, que 

seria o atletismo. No jif’s 2014, na etapa estadual, Luan foi destaque, ganhando ouro nas provas 

de arremesso de peso, lançamento de disco e no revezamento 4x100. Na etapa regional, prata no 

lançamento de disco e bronze no lançamento de dardo. Já na etapa nacional, ganhou bronze no 

revezamento 4x100 e foi o único atleta a conseguir uma medalha individual no jif’s etapa nacional, 

prata no lançamento de disco. Ganhando da professora Ivana o título de capitão da equipe de 

atletismo, ele levou o IFRN as seguintes conquistas: Campeão geral masculino e feminino no jif’s 

na etapa estadual, campeão geral masculino na etapa nordeste e terceiro lugar geral masculino na 

etapa nacional. 

No ano de 2015, a professora Ivana convidou o aluno/atleta Luan Sales a participar do 

projeto de extensão de atletismo como bolsista. Luan foi perguntado como está sendo a sua 

experiência ao participar do projeto, a qual ele respondeu com a seguinte declaração:  

Fiquei muito feliz ao receber o convite, tive uma experiência incrível com o 

atletismo que até o ano de 2014 era por mim inexplorado. Sabia que existia, mas 
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não as suas várias ramificações e fundamentos. Junto com a professora Ivana tive 

a oportunidade de aprender por meio de experiência própria e pesquisa, 

fundamentos e a filosofia do atletismo. Apesar de não ter formação acadêmica 

nenhuma em educação física, tenho total consciência que fui capacitado a estar 

orientando e passando minha curta mas válida experiência aos demais atletas do 

campus e escolas circunvizinhas ao campus. Agradeço e muito a oportunidade 

dada pela professora Ivana e sua confiança depositada em mim durante todo esse 

período de competições e treinos, além dos que ainda estão por vir. Experiência 

essa que só me engrandece como cidadão e me conscientiza a ser um adulto 

saudável, sabendo a importância da atividade física em conjunto a disciplina e ao 

lazer.  

5  CONCLUSÃO

O objetivo principal vem sendo alcançado com a proposição de conhecimento e de 

divulgação da modalidade; bem como do aprendizado e crescimento dos alunos/as enquanto 

educandos, cidadãos e perspectivas profissionais na modalidade ao quererem e participarem de 

competições a nível local, estadual e nacional.  

A divulgação deste projeto, bem como dos objetivos que estamos atingindo, nos faz 

participar dele e apresentá-lo em eventos científicos no Instituto tanto a nível local, quanto a nível 

estadual e nacional, através de comunicação oral e/ou de pôster, como é o caso deste evento. 

Procuraremos ainda enviar artigos para revistas e livros relacionados à área da Educação, 

Educação Física, do IFRN e Saúde, para que possamos divulgar e ampliar o conhecimento da 

modalidade e seus benefícios. 

A continuidade deste projeto é de suma importância para o crescimento do atletismo do 

RN, pois, através dele, temos conseguido bons frutos para esta modalidade esportiva. Fazendo 

com que não apenas formemos regulares, bons ou ótimos atletas como também excelentes 

cidadãos, no que diz respeito ao cunho social e na qualidade de vida de cada aluno/atleta que por 

nós passaram.   
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RESUMO 

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão 
maior, desenvolvido por estudantes e professores do 
IFRN- Campus Parnamirim e trata de uma proposta 
para desenvolvimento e implantação de um modelo 
de escola promotora de saúde. A proposta tem como 
base a aplicação dos conceitos apresentados em sala 
de aula, referentes à Biologia, para a prática da 
manutenção da saúde e do bem-estar dos alunos 
participantes. Como público alvo, foram selecionados 
alunos do 8º ano da Escola Municipal Luiz Maranhão 
Filho - Parnamirim/RN. Foram realizados encontros 
na escola selecionada, contando com a equipe de 
servidores (docentes e técnica de laboratório) e 
monitoras (alunas bolsistas) do campus IFRN-

Parnamirim, no qual foram trabalhados de forma 
prática temas da Biologia relacionados à saúde e 
qualidade de vida, o que possibilitaria tornar o 
ambiente escolar um modelo de escola promotora de 
saúde. Para isso, a temática abordada no encontro foi 
relacionada aos assuntos que os estudantes já viram 
em sala de aula, por meio de palestras, 
apresentações (música, vídeos) e aulas práticas 
desenvolvidas pela equipe. Além disso, realizou-se 
uma atividade prática de avaliação de parâmetros 
como IMC e pressão arterial dos alunos, além da 
aplicação de um questionário sobre saúde e 
qualidade de vida ao final do encontro.

PALAVRAS-CHAVE: Promoção de saúde, biologia, escola e qualidade de vida. 

ABSTRACT 

This work is part of an extension project, developed by 
students and teachers of IFRN-campus Parnamirim/RN 
and is a proposal for the development and 
implementation of a health promoting school model, 
based on the application of concepts presented in 
room class, referring to biology, to the practice of 
maintaining health and well-being of participating 
students. As target audience, students were selected 
for the 8th year of the Escola Luiz Maranhão Filho - 
Parnamirim/RN. Meetings were held at the selected 
school, with a staff of servants (teachers and 
laboratory technician) and monitors (IFRN-Parnamirim 

campus students), where were worked practically 
themes of related biology to health and quality of life, 
which enables to make the school environment a 
health promoting school model. For this, the issue 
addressed at the meeting was related to the subjects 
that students have ever seen in the classroom, 
through lectures, presentations (music, videos) and 
practical lessons developed by the team. In addition, 
there was an evaluation of parameters such as BMI 
and blood pressure of students, besides the 
application of a questionnaire about health and 
quality of life at the end of the meeting. 

ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE ESCOLA 
PROMOTORA DE SAÚDE: APRENDER PARA APLICAR

STRATEGY FOR IMPLEMENTATION OF A HEALTH PROMOTING 
SCHOOL MODEL: LEARNING TO APPLY
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KEY-WORDS: Health Promotion, Biology,  school and quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço dos meios de comunicação, aliado ao estilo de vida cada dia mais urgente de 

toda a população, faz com que a atenção à saúde seja um assunto recorrente e de grande 

importância. Apesar de essa preocupação iminente estar ligada diretamente aos setores da 

saúde, é importante associar a função da escola neste contexto, uma vez que a mesma 

compõe boa parte da formação individual de crianças, jovens e adultos, tendo papel crucial 

nas suas escolhas e modo de viver atuais e futuros. As escolas promotoras de saúde 

constituem uma iniciativa de caráter mundial, que tem como objetivo fortalecer e ampliar a 

colaboração entre os setores de saúde e educação nas práticas de saúde escolar, incluindo 

apoio e cooperação dos alunos, pais e da comunidade e impulsionando políticas na 

comunidade escolar (Maciel et al., 2010). Além disso, é também uma preocupação 

recorrente entre os professores conciliar os conhecimentos teóricos, ministrados em sala de 

aula, às suas aplicações práticas nas experiências diárias dos alunos.  

Este projeto abrange estas necessidades uma vez que busca tratar de assuntos 

relacionados aos temas da Biologia aplicáveis à saúde na escola (como, por exemplo, 

fisiologia na adolescência, saúde, qualidade de vida e bem estar), utilizando como base os 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos nas aulas, bem como propor novos temas e 

estratégias a serem abordadas e discutidas.  

O objetivo central deste trabalho foi promover a saúde nas escolas envolvidas, 

estimulando os alunos do IFRN- Campus Parnamirim e da escola municipal a manterem a 

saúde e qualidade de vida, possibilitando-os perceber os benefícios de aplicar os 

conhecimentos teóricos da Biologia, adquiridos na escola, em suas práticas e vivências 

diárias. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As políticas de atenção à saúde escolar remontam desde o final do século XVIII e o início 

do século XIX, quando o alemão Peter Frank (1745- 1821) elaborou um sistema conhecido 

como “Sistema Frank”- Um guia publicado na Alemanha, considerado o marco no 

pensamento a respeito das relações sociais de saúde e da doença. Este sistema contemplava 

não apenas a saúde escolar, mas também, múltiplos aspectos da saúde pública e individual, 

tais como demografia, casamento, procriação, puerpério, saúde infantil, doenças 

infectocontagiosas, vestuário, esgotos, suprimento de água e prevenção de acidentes 

(Precioso, 2004; Figueiredo et al., 2010). 

A saúde é compreendida enquanto qualidade de vida e não apenas como ausência de 

doenças, determinando que os problemas de saúde sejam enfrentados valendo-se de ações 

intersetoriais, visto que estão além da responsabilidade, até então, exclusiva do setor da 

saúde (Aerts et al., 2004). A implantação de escolas que visam à saúde e a qualidade de vida 

dos alunos implica um trabalho conjunto entre a educação, saúde e sociedade e necessita da 
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ação da comunidade educativa na identificação das necessidades e dos problemas de saúde 

e na escolha de estratégias e linhas pertinentes para abordá-los e enfrentá-los não somente 

dentro da sala de aula (Figueiredo et al., 2010). É importante pensar na escola como 

ambiente facilitador de construção e aplicação de conhecimentos relacionados à saúde, 

instigando os alunos à prática do que foi aprendido. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, junto com os docentes envolvidos, foram selecionados alunos do IFRN - 

Campus Parnamirim para serem monitores no projeto. Para escolha da escola participante, 

utilizou-se como parâmetro o fato de a mesma já ser colaboradora da equipe envolvida em 

projetos extensionistas anteriores. Assim, o projeto atendeu alunos do próprio IFRN- 

Campus Parnamirim e alunos da Escola Municipal Luiz Maranhão Filho, da cidade de 

Parnamirim, localizada no Estado do Rio Grande do Norte. Foram selecionados 02 alunos no 

IFRN-Campus Parnamirim, que participaram como monitores, e 25 alunos da escola 

municipal, contando com o envolvimento efetivo de duas escolas. A infraestrutura utilizada 

foi a do IFRN - Campus Parnamirim e da escola selecionada, juntamente com materiais e 

equipamentos do próprio Instituto, que foram levados até o local (Ex.: Datashow, notebook, 

balança, fita métrica, tensiômetro, máquina fotográfica, máquina filmadora e material 

pedagógico para ensino de Ciências). 

O projeto conta com uma equipe de servidores (docentes e técnica de laboratório) e 

monitores (alunos) do IFRN - Campus Parnamirim que, em princípio, se reuniu para 

levantamento bibliográfico e discussão sobre a metodologia do projeto, como mostra a 

figura 1. Em seguida, esta equipe foi até a escola selecionada para apresentação do projeto à 

gestão da escola e equipe pedagógica, como mostra a figura 2. 

Figura 1: Reunião com a equipe do IFRN-Campus Parnamirim envolvida no projeto para planejamento e 
levantamento bibliográfico. 
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O passo seguinte foi analisar qual ano do ensino fundamental seria adequado para 

execução das atividades propostas. Assim, foram selecionados alunos cursando o 8º ano na 

escola, por estarem em pleno contato com os conteúdos de Ciências sobre corpo humano, 

bem como por estarem numa faixa etária próxima à adolescência, onde uma atenção 

especial é requerida para aspectos relacionados à saúde. 

A coordenação do projeto fez um contato prévio com o professor de Ciências da escola 

para verificar os assuntos vistos até o momento e o cronograma do plano de ensino para o 

período. Em seguida, o grupo se reuniu juntamente com a equipe pedagógica da escola para 

definir os assuntos a serem abordados no encontro com os alunos na escola municipal. 

Inicialmente, para o primeiro encontro com os alunos, escolheu-se o tema “Saúde e 

Qualidade de Vida”. Para isso, os monitores desenvolveram, sob supervisão e orientação da 

coordenação do projeto e dos servidores envolvidos, material didático que foi utilizado 

neste encontro. 

Como o projeto tem finalidade também de pesquisa e alguns dados como IMC e pressão 

arterial dos alunos seriam aferidos, foi solicitado, no encontro prévio com a comunidade 

escolar (alunos, pais e professores) para apresentação do projeto, o preenchimento de 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais e/ou responsáveis dos alunos 

participantes, como mostra a figura 3, possibilitando a coleta destes dados. 

Figura 3: Apresentação do projeto para comunidade escolar e preenchimento do TCLE por pais e 
responsáveis pelos alunos na Escola Luiz Maranhão Filho-Parnamirim. 
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 Com os alunos foi realizado um encontro, com atividades práticas e palestra, num 

período de duração aproximado de 3h. O encontro foi dividido em dois momentos: No 

primeiro momento, a temática sobre qualidade de vida e saúde foi apresentada aos alunos e 

discutida juntamente com eles por meio de palestra, vídeo e uma dinâmica onde os mesmos 

participaram de um jogo de perguntas e respostas sobre o assunto discutido. No segundo 

momento, a equipe fez um acompanhamento com avaliação e medida de parâmetros 

indicativos de qualidade de vida e saúde dos alunos como IMC (Índice de Massa Corpórea - 

peso/altura) e pressão arterial. 

Ao final, os alunos responderam a um questionário estruturado acerca de seus estilos 

de vida, das características de como eles se cuidam e de como está a sua saúde naquele 

momento, bem como suas impressões sobre as abordagens do encontro. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um dos alvos deste projeto foi estimular os alunos participantes a buscar 

conhecimentos relacionados à saúde e a qualidade de vida, bem como serem capazes de 

interligar a teoria vista com a prática de tais condutas de maneira natural, percebendo que 

estes procedimentos estão além de simples temáticas das Ciências e do conhecimento 

teórico apresentado em sala de aula. É importante que os alunos possam utilizar os meios de 

comunicação para saberem buscar informações corretas e atuais a partir de fontes 

confiáveis e científicas, bem como possam estar mais atentos à sua própria saúde. 

É possível concordar com Aerts et al. (2004), que dizem que “A saúde é 

compreendida enquanto qualidade de vida e não apenas como ausência de doença, 

determinando que os problemas de saúde sejam enfrentados valendo-se de ações 

intersetoriais, visto que extrapolam a responsabilidade exclusiva do setor saúde. ”, tendo em 

vista que o nosso projeto tem a finalidade de auxiliar a melhoria de vida dos envolvidos. 

Com o entusiasmo e aproveitamento dos estudantes visível, houve um incentivo 

ainda maior para equipe buscar recursos para melhorar a qualidade das palestras, o que 

poderia proporcionar um ambiente escolar referência no quesito saúde. Com este intuito, 

foi realizado o encontro com os alunos para o desenvolvimento da atividade prática voltada 

ao tema: “Saúde e qualidade de vida”, no qual foram medidos alguns parâmetros clínicos já 

citados na metodologia do artigo, como mostrado na Figura 4 e 5. Ao longo da atividade, 

muitos alunos destacaram o fato de ser a primeira vez em suas vidas que faziam este tipo de 

procedimento. 
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      Figura 4: Medição da pressão arterial nos alunos. 

Os resultados destas visitas foram surpreendentes, pois os alunos puderam observar 

na prática como estes procedimentos são realizados e que os mesmos podem tornar-se uma 

prática em seus cotidianos. Foi bastante perceptível a expressão de entusiasmo e 

envolvimento demostrada pelos estudantes durante a palestra, como mostrado na Figura 6. 

Entre os dados obtidos, tivemos a oportunidade de entrevistar os próprios alunos sobre 

atividades como esta. Com isso, foram obtidos os seguintes relatos: 

Aluno 1: “Essas palestras podem dar um esforço para quem não faz muito exercício, 

não come frutas, e não tem uma vida saudável. Pode nos ajudar a nos cuidarmos”. 

Aluno 2: “Eu gosto muito das palestras, aprendi coisas sobre a qualidade de vida, 

sobre saúde, além de observar que não apenas pessoas da terceira idade que contraem 

hipertensão. Hoje em dia é muito recorrente ver adolescentes, por exemplo, adquirindo 

doenças decorrentes da má alimentação”. 

Aluno 3: “A gente aprendeu como cuidar da nossa saúde, tomando atenção com 

nossa pressão, índice de massa corpórea e condição física”. 
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      Figura 5: Medição do peso e altura dos alunos. 
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 Figura 6:  Palestra sobre Saúde e Qualidade de vida. 

5 CONCLUSÕES 

É importante destacar, portanto, que alguns momentos desta atividade puderam 

levar aos estudantes a noção da importância de permitir que a escola seja, além de um 

espaço para conhecimentos, um local para promoção de saúde. Ou seja, repensar e apontar 

seus hábitos e mudanças, destacando que os alunos participaram efetivamente do que foi 

proposto. Para os alunos do IFRN- Campus Parnamirim foi possível perceber o 

amadurecimento em relação ao desenvolvimento de uma proposta extensionista como esta, 

bem como perceber os mesmos não somente como agentes, mas também como atores do 

processo. Os alunos de ambas as instituições certamente foram agentes, atores e logo serão 

multiplicadores nesta ação de promoção de saúde, não somente dentro da escola, mas 

também além dela. 

Em suma, o trabalho realizado foi bastante satisfatório e demonstrou o quanto são 

necessárias atividades que visem à promoção de saúde na educação dos jovens, pois é neste 

período da vida que inúmeras dúvidas surgem, consistindo em amplos espaços a serem 

explorados e desenvolvidos, contando com a colaboração de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão como este. 
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ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA EM 
UM CLUBE DE MÃES DE NATAL/RN 

RESUMO 
Este artigo analisa a representação simbólica do 
Clube de Mães da Igreja do Galo, no bairro da 
Cidade Alta, na cidade do Natal/ RN, observando o 
olhar dessas mulheres sob a nova conceituação 
familiar, formada por indivíduos do mesmo sexo. 
Sendo assim, foi realizado o levantamento de 
informações sobre o perfil destas idosas praticantes 
da religião católica juntamente à definição de suas 
expectativas sobre a formação familiar que não se 
enquadra na estrutura tradicional. Para a realização 
da pesquisa foram feitos levantamentos 
bibliográficos exploratórios e levantamento de 
dados estatísticos junto ao grupo de mães. O 
trabalho utilizou como referencial teórico, Zygmunt 
Bauman para explicar como a cultura se transforma 

ao longo do tempo; Alípio Souza Filho para tratar da 
ideologia relacionada com a cultura e as 
representações sociais e Isabel Dantas para 
comentar sobre as representações simbólicas 
dentro da sociedade. Ao final da pesquisa, 
observou-se como resultados que o Grupo de Mães, 
mesmo com suas particularidades de um grupo 
religioso, apresentou 69,2% dos entrevistados 
posicionados, a favor da formação familiar por 
casais homoafetivos. Desse modo, o artigo colabora 
com a efetiva mudança de olhar para a constituição 
de novas possibilidades de estruturação familiar, 
minimizando as exclusões sociais e, por fim, 
proporcionando a desestruturação do preconceito 
sexual 

STUDY ABOUT THE SOCIAL REPRESENTATIONS OF HOMOAFETIV FAMILY IN A 
MOTHER CLUB FROM NATAL/RN 

ABSTRACT 
This article analyzes the symbolic representation of 
the Club Mothers of the Rooster Church in the 
neighborhood of Cidade Alta in the city of Natal / RN, 
watching the look these women in the new family 
concept, formed by individuals of the same sex. 
Thus, the collection of information on the profile of 
these elderly practitioners of the Catholic religion 
along the definition of their expectations of family 
background that does not fit the traditional structure 
was conducted. For the research were made 
exploratory literature surveys and survey of 
statistical data from the mothers group. The study 
used as a theoretical framework, Zygmunt Bauman 

to explain how culture is transformed over 
time; Alípio Souza Filho to address the ideology 
related to the culture and the social representations 
and Isabel Dantas to comment on the symbolic 
representations in society. At the end of the survey, 
it was found as a result that the Group of Mothers, 
even with its peculiarities of a religious group, 
showed 69.2% of respondents positioned in favor of 
family formation by homosexual couples. Thus, 
Article collaborates with effective change to look at 
the creation of new possibilities of family structure, 
minimizing social exclusion and, ultimately, providing 
the disintegration of the sexism.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, tornou-se claro que a estruturação de família mudou e vem sendo muito 

comum a transformação da estrutura familiar com parceiros do mesmo sexo (DIAS, 2008). Isso 

ocorreu pelo fato de que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para se declararem gays, 

principalmente por causa da diminuição do preconceito por parte da sociedade. (MENEZES, 2008) 

Segundo Menezes (2008), a família foi por muitos anos uma instituição regulamentada pela 

religião e que sempre se mostrou como algo importante para a estrutura social. Assim afirma a 

autora que ocorreram mudanças significativas nas relações familiares ao longo do tempo. Apartir 

disso, surgiram explicações por parte da sociologia e filosofia para compreender este fenômeno. 

Dessa maneira, a abordagem desta pesquisa ajuda a compreender, refletir e esclarecer as 

representações das idosas do Clube de Mães da Igreja do Galo do bairro da Cidade Alta, em 

relação às famílias homoafetivas. Além disso, será investigado neste trabalho se as pessoas do 

grupo ao longo da vida adotaram um novo conceito sobre a constituição de uma família, fazendo a 

reflexão de como foi o processo de aceitação da conceituação que foge ao tradicional. 

Contudo, a temática escolhida para ser estudada neste artigo é da expectativa do idoso 

religioso em relação à família homoafetiva, grupo que é de extrema importância social. Porém, 

apesar de se tratar de um assunto polêmico, ainda é possível se deparar com uma escassez de 

publicações em relação as representações dos idosos à família formada por indivíduos do mesmo 

sexo. 

Neste trabalho são relatados os resultados obtidos nas pesquisas quantitativa e qualitativa, 

especificamente ligadas ao perfil do público alvo, os quais podem ser analisados e utilizados pela 

sociedade para a desconstrução do estereótipo, criado pelas hierarquias familiares que possuem 

seus princípios éticos baseados no etnocentrismo. 

A metodologia do artigo baseou-se na pesquisa quantitativa e qualitativa. Além da 

introdução, a pesquisa está estruturada em cinco seções. Na segunda, mostra e discute o 

referencial teórico sobre a constituição familiar, pautado nas famílias homoafetivas. A terceira, é 

dedicada à apresentação da metodologia de pesquisa. Na quarta, são apresentados os resultados 

da pesquisa e sua análise. E, por fim, na quinta seção, a conclusão e indicações de possibilidades 

para futuros trabalhos.    

2  O QUE SÃO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS? 

Segundo Dantas e Santos (2008, p. 2), as representações sociais são atos de pensamento 

através dos quais o sujeito se relaciona com o objeto, pessoas, ideias, eventos sociais ou cultural, 

através de operações mentais. Sendo assim, eles compreendem as representações como sendo, 

“[...] uma das formas de conhecermos e reconhecermos o mundo e darmos sentido à existência 

social.” Afirmando que há uma relação entre representações, imaginário, ideologia e o simbólico.  
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Os autores vê representação como um fluxo, algo transitório e que se adequa à novos 

modelos na qual, pode ser compreendida como algo livre, autônoma e de desejo próprio. Desta 

forma, podemos ver que as representações não são simples reprodução do objeto, porque implica 

em transformação ou construção de ideias. As mudanças são frutos de processos lógicos. Dantas e 

Santos apud Durkheim (1989; 1978, p. 154), “ressalta que as categorias do pensamento não são 

dados inatos do espirito humano, como acreditava Kant, mas construções sociais com tempo e 

espaço determinados.” 

No entanto, as representações influenciam no comportamento e nos relacionamentos do 

ser humano com o mundo exterior, pois os pensamentos subjetivos nem sempre são aceitos no 

meio social. Entretanto, o sujeito se sente preso a normas que são impostas pela sociedade, não 

podendo expressar seus desejos, fazendo com que desenvolva problemas psicológicos devido à 

supressão dos mesmos. 

3 OS PADRÕES FAMILIARES 

De acordo com Afrânio Silva (2013) e Lima (1983) durante todos os tempos as sociedades 

foram organizadas a partir das instituições, a família é a primeira instituição na qual um indivíduo 

faz parte, sendo ela a principal fonte de socialização do ser humano, ensinando-lhe as normas 

culturais e os padrões que devem ser incorporados e reproduzidos em suas relações sociais. A 

instituição tem como propósito normativo legalizar os comportamentos e pensamentos 

permitidos ou não aos indivíduos em sociedade, tendo também o papel de gerar estabilidade, 

segurança no convívio social e os ensinam a terem papéis sociais desde cedo, distintamente 

assimilados pela criança. (STEWART; GLYNN, 1978).  

Na antiguidade a família se unia por vínculos mais poderosos que os de nascimento, sendo 

muito mais um núcleo religioso do que uma associação natural entre pessoas com o intuito 

comum de convivência (COULANGES, 1999). Sendo assim, é necessário compreender o significado 

de gênero para entender o conceito de família e o porquê das mudanças da concepção da ligação 

de parentesco. É dessa forma que se instituiu, desde tempos imemoriais, o casamento. Segundo 

Lima (1983, p.17), “Sociologicamente falando, casamento é o ato pelo qual homem e mulher se 

associam para fundar a família, segundo o costume e a lei”.  

Atualmente, nos deparamos com vários modelos familiares que fogem daquele 

considerado tradicional. Segundo Joyceane Bezerra de Menezes (2008), deparamo-nos com os 

seguintes arranjos familiares: modelo matrimonial, união estável de heterossexuais, 

monoparental, união de parentes ou não, uniões concubinárias, comunidades afetivas e uniões de 

homossexuais. De acordo com Dias (2008) as uniões de casais homoafetivos sempre existiram, 

mas por causa do preconceito por parte de famílias tradicionais e da igreja, os quais possuem 

como conceito de família a estruturação com finalidade reprodutiva, este grupo se tornaram alvo 

da não aceitação e repúdio da sociedade.  
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Diante do histórico de lutas sociais, pode ser demostrado algumas medidas que aprovaram 

a união estável homoafetiva, como decisões do superior tribunal de justiça:  

Dada a aprovação da união estável homoafetiva pelo Superior Tribunal de Justiça 

brasileiro em maio de 2011, vive-se um momento de demonstrações contra e a favor 

desse direito, para efeito ilustrativo houve uma situação em Goiânia-GO na qual o juiz da 

1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, no dia 17 de junho de 2011 

anulara a escritura pública de reconhecimento de uma união estável homoafetiva, mas 

que, já no dia 22 do mesmo mês, a desembargadora que ocupa o cargo de corregedora-

geral do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu tal anulação. (NUNES, 2013, p.2) 

Apesar da igualdade ser um direito constitucional, o homossexual traz consigo um 

tratamento diferenciado, sendo visto como doença ou pecado, fazendo com que o indivíduo 

cumpra o papel imposto pela sociedade, não manifestando os desejos, que são reprimidos em 

função de sua socialização. Sendo assim, a caracterização de família homoafetiva tem como 

justificativa as:  

[...] reivindicações civis por direitos como homoparentalidade, ou seja, direito de os 

homossexuais criarem filhos e o casamento entre pessoas do mesmo sexo e com os 

mesmo direitos reservados aos casais heterossexuais, como a comunhão de bens e o 

direito à herança no caso de falecimento do cônjuge. (SILVA, et al. 2013, p. 353).  

Nesse seguimento, existe também a “heteronormatividade, na qual expressa expectativas, 

as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como 

natural, por tanto, fundamentos da sociedade” (MISKOLCI, 2010b, p. 5). Subtende-se, a partir 

disso, que o indivíduo heterossexual é um ser “normal” e é vista como a naturalização de uma face 

do comportamento humano, como se somente ela existisse. Sendo assim, pode-se definir 

heteronormatividade como:  

[...] aquelas instituições, estruturas de compreensão e orientações práticas que não 

apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente ou seja, organizada como 

sexualidade mas também que seja privilegiada. Sua ocorrência é sempre provisional e seu 

privilégio pode adotar várias formas (que as vezes são contraditórias): passa 

desapercebida como linguagem básica. Sobre aspectos sociais e pessoais; é percebido 

como um estado natural; também se projeta com um objetivo ideal ou moral (BERLANT; 

WARNER apud MISKOLCI, 2010b, p. 5).  

4  METODOLOGIA 

Para a classificação da pesquisa, de acordo com a taxonomia proposta por Gil (1991) e 

Vergara (1998), existem duas categorias para a metodologia: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins a pesquisa é classificada como: exploratória e descritiva. Exploratória, porque tem 

por objetivo familiarizar-se com o problema obtendo uma percepção do mesmo para que sejam 

estabelecidas novas ideias. Descritiva, porque observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos, sem manipulá-los. 
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Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em diversos materiais como livros, periódicos, 

documentos, etc. No entanto, buscamos conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. O trabalho será iniciado 

com leitura e fichamento do material bibliográfico estudado. Em seguida, serão realizadas 

discussões teóricas com o orientador do projeto com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento e 

a escrita do texto, e as exposições serão com base na pesquisa de campo. Por fim, após serem 

realizadas todas as correções e os acréscimos, será desenvolvida a redação final do documento.  

O estudo baseou-se em pesquisa quantitativa e qualitativa, analisando-se as características 

dos membro do grupo, sua distribuição por sexo, idade, nível de escolaridade, profissão e 

analisando-se, também, o seu pensamento e sua opinião favorável ou contrária a constituição da 

família homoafetiva. A coleta de dados foi realizada no Clube de Mães São Bernardo, na qual são 

realizado os encontros nas terças feiras, na Igreja do Galo, localizada na Rua Santo Antônio, nº 

683, no bairro Cidade Alta, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. O período das coletas de 

dados ocorreram nos dias 11 e 25 de agosto de 2015, datas que foram necessárias para 

compreensão das respostas dos questionamentos previamente levantados. 

Em uma primeira etapa, foi repassado para as trezes idosas um questionário fechado, para 

identificar o perfil dos participantes do Clube de Mães. Na segunda etapa, foram feitas entrevistas 

pessoais com perguntas motivadoras para seis componentes do grupo, com o intuito de entender 

e identificar quais são as representações simbólicas e sociais que o grupo tem em relação à 

formação familiar. 

5  CLUBE DE MÃES SÃO BERNARDO 

O Clube de Mães São Bernardo foi fundado no dia 17 de abril de 1991 e contava 

inicialmente com 35 sócias. Atualmente, conta com 30 colaboradores e possui um estatuto 

próprio de funcionamento. Para manter o local em funcionamento é necessário que as atuantes 

façam algumas ações, como: fazer a contribuição de R$ 10,00 (dez reais) mensal, além de 

proporcionarem bingos, sorteios, bazares, entre outros eventos, com o objetivo de arrecadarem 

dinheiro para que sejam proporcionadas palestras, atividades recreativas e manuais. 

O aluguel do espaço é pago através de donativos que as próprias frequentadoras do Clube 

doam, como cestas básicas montadas pelo grupo na primeira terça feira do mês. E é repassado 

para a igreja 20% de tudo que é arrecadado nos eventos. O grupo se reúne todas as terças feiras e 

vem, na medida do possível, proporcionando melhorias para suas colaboradoras. O Clube tem o 

intuito de ajudar nas resoluções de problemas familiares e na dignidade social. Além de ajudar a 

compreender a importância do amor, respeito, perdão, fidelidade, entre outros sentimentos. 

Neste sentido, a instituição tem o objetivo de ajudar mães que estão em situação de risco na 

sociedade e as que possuem alguma vulnerabilidade. 
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O Clube de Mães São Bernardo tem os seguintes objetivos: 

a) Promover a mulher, partindo de suas experiências, a fim de integrá-la;

b) Preparar melhor a mulher para o desempenho de sua missão como esposa e mãe;

c) Congregar as mães para resolverem juntas os seus problemas, de sua comunidade.

A presidente do grupo, Ana Maria Mesquita Soares, percebeu que as colaboradoras unidas

podiam fazer algo a mais. Algo que geralmente pode parecer pequeno perante aos olhares de 

algumas pessoas, mas, para elas especificamente, é visto como algo grandioso. O lema do Clube é 

“Dou agradecimento à Deus por todas as oportunidades do grupo, ao qual são uma família pelo 

tempo de funcionamento.” 

O Clube de Mães São Bernardo (Figura 1), da Igreja de Santo Antônio, conhecida 

popularmente como Igreja do Galo, está localizada na rua Santo Antônio, 683, no bairro Cidade 

Alta, Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. A Igreja do Galo é a terceira igreja construída na 

capital, possui em sua arquitetura o estilo barroco e abriga o Museu de Arte Sacra de Natal em sua 

ala lateral. A nível estadual, foi tombada em 29 de março de 1983. (NESI, 2012) 

Figura 1: Foto do Clube de Mães São Bernardo

Fonte: Dos autores (2015)

6  O QUE O CLUBE DE MÃES PENSA DAS FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS 

A amostra apresentou o seguinte perfil: com relação ao sexo 100% dos entrevistados são 

do sexo feminino e todas são praticantes da religião católica. A distribuição dos respondentes 

conforme sua idade encontrou a seguinte distribuição: de 60 a 65 anos (38,5%); de 65 a 70 anos 

(15,4%); de 70 a 75 anos (15,4%); acima de 75 anos (30,7%), conforme a Figura 2. 
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Do ponto de vista do nível de escolaridade, 15,4% afirmam ter estudado até o ensino 

fundamental, 61, 5% até o ensino médio e 23,1% tem uma graduação. Quanto ao estado civil, 

30,7% são casadas; 7,7% solteiras, 7,7% divorciadas, 15,4% estão em uma união estável; 38,5% são 

viúvas. Em relação a filhos, 92,3% afirmam ter filhos e 7,7% não tem filhos; 53,9% são donas do 

lar, na qual não tem nenhum vínculo empregatício. 

A amostra revelou que 53,8% residem na zona sul da cidade do Natal; 38,5% residem na 

zona leste; 7,7% residem na zona norte. Indagadas quanto a quem possuía aposentadoria, 69,2% 

das entrevistadas declararam serem aposentadas. Em relação ao número de filhos que possuem: 

16,6% possui um filho; 16,6% possui dois filhos; 16,6% possui três filhos; 16,6% possui quatro 

filhos; 16,6% possui cinco filhos; 8,5% possui sete filhos; 8,5% possui nove filhos. 

6.1 Caracterização da visão dos idosos 

Este tópico destina-se a caracterizar a visão das idosas do grupo em relação ao novo 

conceito de família formada por homossexuais. Com relação à formação familiar, identificou-se 

que 69,2% são totalmente a favor a essa estruturação familiar, 23,1% são contra e 7,7% não quis 

opinar, conforme mostra a Figura 3.  

38,50% 

15,40% 
15,40% 

30,70% 

Faixa etária das idosas 

De 60 a 65 anos

De 65 a 70 anos

De 70 a 75 anos

Acima de 75 anos

Figura 2: Faixa etária das idosas entrevistadas 

 Fonte: Dos autores (2015)
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Entre as que declararam ser contra a esta formação familiar, há predominância de certo 

modo, do preconceito, em que a religião e a criação foram os principais fatores para a construção 

deste pensamento. Segundo Alípio Souza (2003), o repúdio social a este grupo é fruto de uma 

discursão ideológica que é propagada pelas instituições religiosas e por famílias tradicionais que 

tratam o homossexualismo como um pecado ou doença e que precisa de um tratamento. 

As idosas afirmam que a representação simbólica de uma família para elas só pode apenas 

ser constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. A religião impõem em termo de conceituação 

de família, a representação simbólica de Adão e Eva, como um modelo único e consagrador na 

qual, reflete que a constituição desta instituição está extremamente ligada à procriação. A 

instituição religiosa traz consigo uma dimensão de dominação sobre o sujeito que a segue, sendo 

submetido de tal forma sem nenhum questionamento. 

De acordo com Alípio Souza (2003), a religião traz em seu discurso ideológico uma forma 

de alienação que torna possível a dominação do indivíduo, fazendo com que a instituição social 

assuma outro papel, o qual ele foi estruturado, dando a entender cultura como um conjunto de 

escolhas arbitrárias. Demostrando assim, que as representações são produtos de uma intervenção 

humana de grupos sobre outro, demostrando a dominação de forma invisível para aqueles que a 

seguem.      

Com relação aquelas idosas que se mostraram com um olhar diferenciado para a família 

constituída por homoafetivos e concordam perfeitamente com esta formação, nas entrevistas, 

revelaram o respeito pela instituição, a partir do momento conforme a pessoa se assuma 

homossexual, permaneça com as características de seu gênero e não se transvista. Além do mais 

demonstraram um pensamento positivo em relação à adoção de crianças por parte dos casais de 

pessoas do mesmo sexo. 

23,10% 

69,20% 

7,70% 

Caracterização da visão dos idosos 

Contra A favor Não quis opinar

Figura 3: Caracterização da visão dos idosos 

 Fonte: Dos autores (2015) 
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O pensamento favorável está associado a laços afetivos e convivência com amigos 

assumidos gays. Desta forma, fica claro como a convivência com a diversidade auxilia no 

entendimento sociocultural de determinados grupos, fazendo a desconstrução aos poucos do 

preconceito, surgindo assim, um novo olhar para estas questões sociais. Sabe-se que a aceitação 

não é totalitária, pois segue acompanhada de restrições, nos mostrando um paradigma 

desestruturado e afirmando a cultura como não sólida, nem estática, isto é, está sempre em 

movimento.  

O sociólogo Zygmunt Bauman, vê a cultura como práxis, algo que se transforma, se inova, 

desordena a ação social e desenvolve nas práticas. Segundo Alípio de Souza Filho (2007), em “uma 

perspectiva construcionista da realidade e da vida humana pretende ser a desconstrução crítica de 

visões como a que o preconceito e a ideologia têm sustentado nas nossas sociedades sobre as 

questões da sexualidade e das identidades de gênero.”    

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo desta pesquisa foi de conhecer e analisar as expectativas das idosas, 

que frequentam o Clube de Mães São Bernardo em relação à formação familiar por casais do 

mesmo sexo. Os resultados apontaram que 69,2% das idosas têm um ideal favorável à 

constituição de família por homossexuais. Além disso, a pesquisa mostrou a existência de um olhar 

diferenciado por parte deste grupo religioso, que possui características próprias, demonstrando a 

ocorrência de uma mudança significativa ou uma desconstrução na concepção que elas tinham 

sobre o conceito de família. 

Segundo Marina Cápua Nunes (2013), a concepção cujo cristão tradicional tem por família 

é de poder apenas ser formada por heterossexuais, a união sendo monogâmica e visando a 

reprodução, ou seja, este pensamento segue ainda uma interpretação criacionista. Observamos, 

em pleno século XXI, a existência do preconceito na qual, se perpetua até aos dias atuais uma 

ideia de rejeição quanto a esta constituição familiar.    
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IDENTIFICAÇÃO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA FEMININO: UM ESTUDO EM 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PATOS- PB 

Jorge Xavier Vieira e Tayllin de Lima Rodrigues 
E-mail: jorge-hupe@hotmail.com; taymsn1@hotmail.com

liderança bidimensional que consiste em usar as 
duas lideranças em tempos oportunos. E com isso 
esse artigo teve como objetivo identificar esses 
estilos de liderar de 30 gestoras femininas da 
cidade de Patos – PB, diagnosticando assim, uma 
liderança bidimensional voltada para a autocracia, 
concluindo que as mulheres tendem a serem 
voltadas para as tarefas e não para uma 
orientação voltada nas pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança, pessoas, tarefas. 

ABSTRACT 

In a globalized world where the survival of 
businesses is linked to a good command of a 
leader, it was created the need to know more of 
these people able to change paths. Over time 
and several theories have attempted to explain 
these leaders and failed to search for definitive 
answers, but one thing was certain: There were 
three styles of running! Where an autocratic power 
was in the hands of one person, and another in 
which democratic power was shared between 
the leader and his collaborators, and a third

RESUMO

Em um mundo globalizado em que a sobrevivência 
das empresas está ligada a um bom comando de 
um líder, criou-se a necessidade de conhecer mais 
destas pessoas capazes de mudar caminhos. Ao 
longo do tempo várias teorias e autores tentaram 
explicar esses líderes e falharam na busca de 
respostas definitivas, porém de uma coisa era 
certa: Existiam três estilos de administrar! Um 
autocrático em que o poder estava nas mãos de 
uma pessoa, e outro democrático em que o poder 
era compartilhado entre o líder e seus 
colaboradores, e mais um terceiro que é a

which is the two-dimensional leadership that is to 
use the two leaders at opportune times. And with 
that, this article aims to identify these styles of 
leading 30 female managers from the city of Patos 
- PB, diagnosing thus a two-dimensional leadership
toward autocracy, concluding that women tend to
be focused on the task and not for a orientation
towards people.

KEY-WORDS: Leadership, people, tasks 

IDENTIFICATION OF STYLES OF FEMALE LEADERSHIP: A STUDY IN MICRO 
AND SMALL BUSINESSES OF PATOS- PB
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1  INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo a compreensão do comportamento humano e sua relação com

a produtividade estão alavancando vários debates. No contexto da Administração, busca-se 

entender as necessidades que movem as pessoas, suas satisfações e suas atitudes no âmbito 

organizacional em direção aos comportamentos de liderança. Segundo Bergamini (2008) um dos 

desafios de estilos comportamentais é a compreensão daquilo que faz com que as pessoas sejam, 

ao mesmo tempo, únicas na sua maneira de ser, mas semelhantes em alguns aspectos 

comportamentais. E neste Cenário as mulheres vêm ocupando seu espaço no mundo dos 

negócios. 

Diante do exposto, surgem os seguintes questionamentos: Existem diferenças de gênero 

no que diz respeito à liderança? Quais os principais estilos de liderança exercidos por profissionais 

femininas que gerenciam micro e pequenas empresas? 

Considerando que as práticas de liderança influenciam no comportamento organizacional, 

é mister destacar a relevância de ampliar os conhecimentos acerca do assunto como uma forma 

de ascensão mercadológica e estratégica. 

Partindo-se da problemática elegida para o estudo, a pesquisa apresenta como objetivo 

geral identificar os estilos de lideranças de mulheres gestoras de micro e pequenas empresas da 

cidade de Patos- PB. Quanto aos objetivos específicos, tem-se: 1) Identificar se as mulheres, 

desenvolvem um estilo singular quando administram 2) se existem diferenças de Gênero 3)  se 

elas são preocupadas mais com as pessoas ou com as tarefas.  

A palavra líder vem do latim, ducere, cujo significado é conduzir. (KUGELMEIER, 2009). 

Desde muito tempo a humanidade precisou, esperou ou relatou exemplos de pessoas que as 

conduzissem para o caminho certo.  

Várias explicações foram propostas para decifrar a essência de ser um líder, as primeiras 

teorias sob a liderança são datadas entre 1904-1948 e comandadas por Stogdil e Mann, que 

afirmavam que pessoas já nasciam líderes, essa abordagem ficou conhecida como a Teoria dos 

Traços. A respeito, Vergara (2007) afirmava que, nesta teoria quem nascesse com determinadas 

características (traços físicos, intelectuais, sociais) seria um grande homem em relação aos demais. 

Por não conseguir comprovar cientificamente que os traços de líderes eficazes e não 

eficazes estavam associados à liderança, chegou-se à conclusão de que um bom líder não 

dependeria de traços determinados, mas sim do quanto estes traços estavam dispostos às 

exigências situacionais. Sendo assim, no início da década de 50, pesquisadores das Universidades 

2  LIDERANÇA: CONCEITUAÇÃO, APROXIMAÇÃO TEÓRICA E SEUS ESTILOS
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de Ohio e Michigan, passaram a ser os principais responsáveis pelas investigações sobre liderança. 

Surge, então, um nova tentativa de explicação teórica, cujo foco não incide mais em tentar dizer o 

que é um líder, mas sim responder o que um líder faz. Nasceu a teoria comportamental.  

Estudos começaram e as Teorias X e Y de McGregor que foi professor de Administração no 

Massachusetts Institute of Tecnology e pesquisador, defendiam que indivíduos eram acomodados 

por natureza compreendendo a teoria X, e a teoria Y afirmava que as condições de trabalho 

favoreciam uma produtividade maior por estimularem motivações para agirem de maneira mais 

dedicado ao trabalho.  

Os estudos da Universidade de Ohio identificaram várias dimensões interdependentes do 

comportamento do líder e chegaram a caracterizá-las em duas: Estrutura de Iniciação e Estrutura 

de Consideração (Robbins, 2005). A Estrutura de Iniciação ou de tarefa, consiste em um líder de 

grande inclinação para o desenvolvimento de trabalhos detalhados, criador de rotinas que sabe 

delegar atividades. Já a Estrutura de Consideração refere-se ao nível em que o líder se preocupa 

mais em estabelecer bons relacionamentos entre pessoas no trabalho ou no grupo.(NOGUEIRA, 

2012). Ou seja, um líder voltado mais para as pessoas e seus anseios.  

Nessa Abordagem deu-se a formação de quarto estilos de administração que se 

desenvolvia com as combinações das duas dimensões, conforme vislumbrado na Figura 1.  

Figura 1: Estilo de liderança da Universidade de Ohio 

Os pesquisadores de Michigan apontaram ser mais favoráveis ao comportamento 

orientado para as pessoas, tendo em vista que com esse estilo de liderança os elementos como 

produtividade e satisfação no trabalho eram elevados e a rotatividade e o absenteísmo eram mais 

baixos, concluindo que os líderes poderiam obter maior desempenho da equipe com esse estilo 

(ROBBINS, 2005).  

O Grid de Liderança Gerencial, é uma outra abordagem que trata dos estilos de liderança e 

foi desenvolvida pelos estudiosos Robert R. Blake e Jane S. Mouton nos anos 60. Os principais 

elementos foram baseados na escola clássica de administração e no movimento das relações 

humanas (Gil, 2008). Maiores detalhes ver Figura 2: 
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Figura 2: O Grid gerencial, de R. Blake e J. Mouton 

O Grid consiste em um diagrama com a variação entre o eixo X voltado para o trabalho e o 

eixo Y voltado para as pessoas, e que segundo Nogueira (2012), cada posição no Grid representa 

um possível estilo de liderança, criando cinco possibilidades principais, variando desde 1.1 como 

uma liderança mínima e fraca tanto para as tarefas quanto para as pessoas a 9.9 com um líder 

gerenciando as duas dimensões gerando satisfação e produtividade no trabalho. 

No início da década de 60 surge a Abordagem Contingencial ou Situacional, dentro da qual 

emergem várias teorias apresentando que o sucesso de um líder em um grupo estava muito ligado 

às questões das exigências situacionais (do ambiente) e, sua relação com o estilo de liderança e às 

necessidades dos subordinados, entre elas o Continuum de liderança, de Tannenbaum e Schmidt, 

o Modelo de Fiedler, o Modelo Caminho-meta, de House e Mitchell, e a Teoria Situacional da

Liderança, de Hersey e Blanchard (GIL, 2006).

No início dos anos 80 outras teorias administrativas chegaram com novas ideias e 

concepções, influenciando no estudo da liderança. Nesse contexto, emerge o estudo da Liderança 

Política, pesquisado por Burns (1978, apud NOGUEIRA, 2012), que caracterizou os líderes em: 

transformacional “inspira seus seguidores a transcender seus próprios interesses para o bem 

comum da organização e que é capaz de causar um efeito profundo e extraordinário sobre os seus 

liderados” (ROBBINS, 2005, p. 285)  e transacional que é caracterizada por troca de favores, que 

consiste em recompensas tanto econômicas como psicológicas e até políticas, em um sistema de 

ganho e perdas (MAXIMIANO, 2011).  Esses novos modelos enfatizam não somente os líderes, a 

forma como as decisões são tomadas ou os liderados, mas o tipo de recompensa que os líderes 

oferecem a seus seguidores. 

 Outra teoria desse período é a liderança carismática que, embora a liderança 

transformacional possua a característica do carisma, elas se diferenciam uma da outra 

principalmente no sentido que a segunda gera um processo de transformação ou de mudança nos 

seus seguidores (BRYMAN, 2009).  

No mundo atual está havendo ambiguidades sobre nascer líder ou ser transformado em 

um líder, e isso se deve a um emaranhado de teorias que tentaram explicar esse fenômeno.  
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Contrariamente às teorias dos traços de personalidade, que se referem àquilo que o líder 

é, estas teorias abordam o que o líder faz.  A teoria dos estilos de liderança foi estuda pelo 

psicossociólogo alemão Kurt Lewin, que dividiu-a em 3 categorias a serem abordadas: Autocrática, 

Democrática e Liberal ou “laissez-faire” (CHIAVENATO, 2003).  

Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Em 2009, a taxa de 

participação das mulheres com mais de 16 anos para o mercado de trabalho era de 58,9%, 

enquanto a dos homens era de 81,6%, ou seja, as mulheres ainda sofrem com as diferenças de 

Gênero. O plano Estratégico Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres, (CPLP) é um 

grande marco para o firmamento das mulheres no mercado de trabalho, principalmente no que se 

diz respeito as comissões que foram feitas para eliminar as diferenças de gêneros até então 

existentes, dentre elas a Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW), o Comité para a Eliminação 

da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), e a Divisão para o Progresso das Mulheres (DAW), 

que vieram para alavancar debates sobre a igualdade de gêneros. 

O percurso metodológico “é mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a 

serem utilizados, indica as conexões e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro 

teórico e de seus objetivos de estudo” (MINAYO, 2007, p. 46). 

Este estudo se configura como uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem 

quantitativa. 

3.1  Local do estudo e participantes 

A análise de campo foi realizada no centro comercial e entorno de Patos-PB com universo 

da pesquisa de 30 mulheres entre 20 e 64 anos, gestoras de micro e pequenas empresas do ramo 

comercial entre 6 e 33 anos de atuação e possuindo níveis de formação que variam de médio, 

técnico e superior. Para tanto, foi considerada uma amostragem não probabilística por 

conveniência, assim, neste caso, a seleção de elementos para a amostra não é necessariamente 

feita com o objetivo de ser estatisticamente representativa da população. 

3.2  Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

Para realização da coleta de dados, foi adotado como instrumento, um questionário 

proposto por Maximiano (2000), composto por 35 questões objetivas respondidas em uma escala 

de respostas variando de N = Nunca; R = Raramente; O = Ocasionalmente; F = Frequentemente; S 

= Sempre. Tal instrumento foi adotado tendo por base o estudo sobre Estilos de Liderança 

Feminina, de Nogueira (2012) que contou com a participação de gestoras do ramo têxtil. 

3.3  Análise dos dados 

3  PERCURSO METODOLÓGICO
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Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e foram realizados os 

cálculos devidos para identificação dos estilos de liderança. Os dados são apresentados em 

gráficos e tabelas, e os resultados apresentam os estilos de liderança de cada uma das 30 gestoras 

em termos percentuais, bem como o perfil do grupo como um todo.    

Assim, serão analisadas cada uma das dimensões de liderança individualmente de cada 

gestora: Comunicação, Motivação, Autonomia e Liderança detalhando cada uma delas para que se 

possa exaurir o máximo possível de informações, pois sendo de extrema importância sua 

relevância para as organizações. 

4.1 Comunicação 
Tabela 1: Percentual de respostas das gestoras na dimensão Comunicação. 

QUESTÃO N R O F S TOTAL % 

1 Eu atuo como porta-voz dos meus 
colaboradores. 

16,6 0 6,66 23,3 53,3 100% 

7 Eu falo como representante do grupo. 6,66 6,66 3,33 13,3 70,0 100% 

9 Eu coloco minhas ideias para que o grupo as 
discuta. 

3,33 0 16,6 23,3 56,6 100% 

13 Eu falo pelo grupo se houvesse visitantes. 0 6,66 10,0 16,6 66,6 100% 

18 Eu represento o grupo em reuniões externas. 16,6 13,3 13,3 3,33 53,3 100% 

30 Eu recuso a explicar minhas ações. 53,3 10,0 16,6 13,3 6,66 100% 

35 Eu peço que o grupo siga regras e 
regulamentos padronizados. 

16,6 6,66 10,0 16,6 50,0 100% 

4.2 Motivação 
Tabela 2: Percentual de respostas das gestoras na dimensão Motivação. 

Nº QUESTÃO N R O F S TOTAL 
% 

6 Eu incentivo o grupo a vencer grupos 
competidores. 

13,3 0 20,0 23,3 43,3 100 

8 Eu incentivo o grupo a se esforçar cada vez 
mais. 

0 0 6,66 6,66 86,6 100 

11 Eu incentivo para que consigam uma 
promoção. 

13,3 6,66 10,0 16,6 53,3 100 

21 Eu incentivo o grupo a produzir cada vez mais. 3,33 0 3,33 10,0 83,3 100 

26 Eu estou disposto a fazer mudanças. 3,33 0 10,0 16,6 70,0 100 

27 Eu peço aos membros do grupo que trabalhem 
mais vigorosamente 

10,0 10,0 20,0 16,6 43,3 100 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES
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 4.3 Autonomia 

Tabela 3: Percentual de respostas das gestoras na dimensão Autonomia. 

Nº QUESTÃO N R O F S TOTAL 
% 

2 Eu procuro fazer o grupo trabalhar horas 
extras. 

36,6 33,3 30,0 0 0 100 

3 Eu permito completa liberdade de trabalho 
aos membros do grupo. 

13,3 6,66 23,3 6,66 50,0 100 

5 Eu permito aos membros do grupo que usem 
seu próprio julgamento na resolução de 
problemas. 

26,6 23,3 26,6 6,66 16,6 100 

10 Eu deixo que os membros do grupo façam 
seu trabalho como acham melhor. 

43,3 20,0 10,0 10,0 16,6 100 

14 Eu mantenho o trabalho num ritmo rápido. 6,66 10,0 20,0 20,0 43,3 100 

15 Eu dou total autonomia e digo apenas “agora 
é com vocês”. 

20,0 30,0 6,66 20,0 23,3 100 

19 Eu tenho receios em permitir liberdade de 
ação aos membros do grupo. 

50,0 16,6 6,66 6,66 20,0 100 

20 Eu decido o que deve e como deve ser feito. 0 6,66 23,3 36,6 33,3 100 

22 Eu deixo que alguns membros tenham um 
pouco de minha autoridade. 

13,3 26,6 30,0 10,0 20,0 100 

24 Eu deixo que o grupo tenha um alto nível de 
iniciativa. 

6,66 0 13,3 26,6 53,3 100 

25 Eu atribuo aos membros do grupo tarefas 
específicas. 

10,0 0 16,6 26,6 46,6 100 

28 Eu confio na capacidade de julgamento dos 
membros do grupo. 

33,3 33,3 16,6 20,0 56,6 100 

29 Eu programo o trabalho a ser feito. 10,0 6,66 0 3,33 80,0 100 

32 Eu permito que o grupo estabeleça seu 
próprio ritmo de trabalho. 

26,6 6,66 30,0 20,0 16,6 100 

34 Eu ajo sem consultar o grupo. 70,0 13,3 6,66 6,66 33,3 100 

4.4 Classificação dos estilos de liderança 

Na tabela 4 será apresentado os dados conseguidos das gestoras com sua análise, e em 

conseguinte os gráficos com a classificação dos seus estilos de liderar. Analisando a tabela do 

quesito liderança as questões 4, 23 e 12 são voltadas para as tarefas e é perceptível uma liderança 

voltada mais para a autocracia, destacando um poder centralizado nas mãos das gestoras. 

3433



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Simpósio de Extensão 

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IFRN 

% 

4 Eu procuro fazer o grupo usar procedimentos 
padronizados. 

10, 0 23,3 16,6 50,0 100% 

12 Eu sou tolerante com adiamentos e incertezas. 36,6 6,66 20,0 16,6 13,3 100% 

16 Eu resolvo os conflitos que surgem no grupo. 6,66 0 13,3 16,6 63,3 100% 

17 Eu me deixo absorver pelos detalhes. 16,6 26,6 16,6 16,6 23,3 100% 

23 As coisas acontecem, via da regra, de forma como 
eu prevejo. 

3,33 13,3 3,33 50,0 30,0 100% 

31 Eu procuro convencer o grupo das vantagens de 
minhas ideias. 

3,33 0 20,0 23,3 53,3 100% 

33 Eu insisto que o grupo supere seu desempenho 
anterior. 

3,33 6,66 10,0 30,0 50,0 100% 

Os gráficos foram feitos de acordo com o modelo de Maximiano (2000, p. 240), e os dados 

de acordo com a pesquisa de cada gestora sendo avaliados de forma individual caracterizando 

cada gestora. 

Nº QUESTÃO N R O F S TOTAL 

Tabela 4: Percentual de respostas das gestoras na dimensão Liderança. 
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Gráfico 1: Estilos de lideranças 

Analisando os Gráficos, pode-se perceber que mais da metade das gestoras são orientadas 

para as tarefas mostrando um comportamento voltado para a produção, com centralização 

das decisões e um certo controle de comando único das ações, com isso mostrando que 

poucas gestoras são democráticas, contraria-se Robbins (2010) e outros autores que enfatizam 

que as mulheres tenham tendências a adoção de um estilo mais democrático com orientação 

voltada para as pessoas. 
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Conclui-se que uma liderança bidimensional em que hora se precise de uma autoridade 

maior e hora mereça uma autoridade compartilhada, um bom líder que saiba ser utilizável em 

momentos oportunos trará uma  maior vantagem em termos de competição na corrida pelo o 

sucesso e uma confiança de seus liderados que o acompanharam não pelo que ele manda, mas 

pelos seus exemplos apontados e por sua capacidade de se importar com as necessidades do 

outro.  
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RESUMO 

O cravo-da-índia (Syzygium aromaticum, Myrtaceae) é uma especiaria 
muito apreciada desde a antiguidade, não só por seu sabor e qualidades 
culinárias, mas também pelas suas atividades microbianas, antioxidantes, 
dentre outras. Pesquisas mostram o grande número de aplicações 
possíveis do óleo essencial extraído desta espécie, o eugenol. Óleos 
essenciais e produtos derivados de vegetais são matéria-prima de um 
mercado emergente em todo o planeta. Pesquisas mostram o grande 
número de aplicações possíveis dos óleos essenciais, devido as suas 
atividades microbianas, antioxidantes, dentre outras. Os óleos essências são 
extraídos de plantas aromáticas por diversos métodos. O projeto visa 
demonstrar um dos métodos mais simples e eficazes da extração de óleos 
essenciais, que é a extração através do uso de uma cuscuzeira 
modificada como método artesanal da destilação por arraste a vapor. O 
trabalho também aborda aspectos gerais destes óleos como, 
quantidade de óleo extraída nos procedimentos, bem como a quantidade média 
das extrações realizadas. 

Palavras-chave: Extração; Óleo essencial; Cravo-da-índia; Arraste a vapor;

EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DO 
CRAVO DA ÍNDIA 

(Syzyguim aromaticum)
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RESUMO 

O estudo do nosso sistema de numeração posicional se inicia logo nos 
primeiros anos do ensino básico. É a partir da sua compreensão que nos 
tornamos capazes de fazer e escrever Matemática. No entanto, com o 
passar do tempo, este sistema, tal como o conhecemos, vai tornando-se 
uma verdade absoluta, como se fosse um modelo único, pronto e acabado 
de se registrar quantidades. Imaginar uma forma diferente de se escrever 
uma quantidade está longe de parecer algo natural quando mudamos a base 
do nosso sistema posicional, ou seja, a quantidade de objetos que iremos 
agrupar no nosso sistema. O software de matemática interativa Ábaco Multi-
Base foi desenvolvido inicialmente com o intuito de servir como material 
didático para auxiliar professores e alunos dos cursos de informática no 
estudo das conversões e das operações de números escritos em base 
decimal em outras bases que não só as bases binária, octal e hexadecimal, 
que são as mais usuais em linguagens de máquinas. No entanto, este ábaco 
se mostra como uma ferramenta capaz de auxiliar também na compreensão 
dos conceitos matemáticos que estão por trás de tais transformações, 
fazendo com que o aluno, de fato, perceba os princípios aritméticos 
envolvidos nos algoritmos de conversões pré-estabelecidos. Este ábaco 
favorece aos usuários a compreensão das operações elementares da 
aritmética desenvolvidas em outras bases numéricas, bem como também 
possibilita trabalharmos até mesmo os critérios de divisibilidade de números 
inteiros. Para tanto, durante a construção ábaco, desenvolvemos um website 
no qual disponibilizamos o próprio software para download, bem como 
instruções de como proceder à sua instalação, dentre outras dicas, 
informações sobre os autores e colaboradores do websites, artigos 
e materiais relacionados ao tema.  

Palavras-chave: Ábaco; Numeração Posicional; Matemática.

DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE MATEMÁTICA 
INTERATIVA E DE UM WEBSITE PARA SERVIREM COMO MATERIAL 
DIDÁTICO NO ESTUDO DO SISTEMA POSICIONAL DE NUMERAÇÃO 
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RESUMO 

No projeto “Allquímica: um sistema de informações para suplementar o 
ensino-aprendizagem da química no ensino médio” deseja aliar educação ao 
enorme processo de globalização e inclusão digital nas mais variadas 
massas populacionais. Tendo em vista que o acesso à internet se torna cada 
vez maior, ele pode (e deve) servir como ferramenta facilitadora em diversos 
âmbitos. A partir disso criamos uma plataforma de educação com foco na 
disciplina de Química do ensino médio, onde através de vídeo-aulas, 
apostilas, listas e afins, consiga-se adeptos que busquem suprir suas 
dificuldades nessa disciplina, levando em consideração que perspectiva de 
aprendizado quanto a ela é sempre vista como uma das mais difíceis.  
. 

Palavras-chave: Química; Ensino a distância; Informatização; Educação.

ALLQUÍMICA: UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA 
SUPLEMENTAR O ENSINO-APRENDIZAGEM DA QUÍMICA NO 

ENSINO MÉDIO 
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RESUMO 

A alimentação é uma necessidade básica e tem relação direta à saúde. Assim, 
ela deve ser saudável, completa e variada. No IFRN Campus Pau dos Ferros, 
as refeições são planejadas semanalmente com a nutricionista e os 
responsáveis da empresa licitada que faz as refeições. Estas são servidas na 
cantina do campus e o cardápio semanal é fixado em murais da instituição. 
Essa divulgação nem sempre é eficiente, pois muitos dos alunos não estão 
atentos as informações dos murais. Esse método de divulgação dificultava o 
conhecimento, pelos alunos, das refeições que são servidas diariamente na 
instituição. Além disso, caso houvesse alguma mudança no cardápio durante a 
semana, o cardápio já divulgado nos murais teria que ser reelaborado e 
recolocado à disposição dos alunos. Desta maneira, este projeto tem como 
objetivo melhorar a divulgação do cardápio da cantina do IFRN, campus Pau 
dos Ferros, por meio de um aplicativo móvel que permite melhor acesso ao 
cardápio das refeições servidas na instituição. Os smartphones consistem em 
uma tecnologia bastante utilizada nos dias atuais, os quais permitem acesso 
mais rápido e fácil à informações de amplas categorias. Assim, o 
desenvolvimento do aplicativo Cardápio App foi pensado à usuários de 
smartphones com o sistema operacional Android, por ser de código livre e 
popular. O aplicativo acessa aos dados das refeições de uma planilha online e 
exibe as informações do cardápio por dia da semana. Ao final do trabalho, o 
aplicativo foi publicado na Google Play Store e divulgado no portal do IFRN (na 
área Pau dos Ferros). 

Palavras-chave: Aplicativo; IFRN; Cardápio; Android.

APLICATIVO MÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DO CARDÁPIO 
DA CANTINA DO IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS
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RESUMO 

O magnetismo é um assunto estudado na matéria de Física no ensino médio 
sendo seu uso não restrito a compreensão de conceitos, pois é utilizado em 
grande escala diariamente em diversas aplicações científicas e tecnológicas 
da sociedade. O seu uso abrange desde adesivos em geladeira, 
componentes de motores rotativos e em aplicações mais elaboradas, como 
em usinas geradoras de energia elétrica, e até em inovações, como na 
levitação magnética. A levitação magnética pode ser causada pela repulsão 
entre campos magnéticos de polos iguais que geram uma força magnética 
equilibrando a força gravitacional. Tal fenômeno pode ser obtido com a 
aproximação de dois ímãs permanentes adequadamente posicionados com 
polos de mesma polaridade resultando numa força magnética repulsiva 
agindo entre os ímãs. A levitação magnética apresentada neste trabalho 
será de natureza supercondutora, a qual é utilizada nos trens MAGLEV de 
alta velocidade. Esses trens já estão em funcionamento em países como 
Japão e Alemanha realizando o transporte sem contato com os trilhos. Um 
exemplo da levitação supercondutora no Brasil em construção é o MAGLEV 
Cobra, que será mais econômico e rápido que os trens comuns. A 
supercondução é um fenômeno que ocorre em sistema com temperaturas 
extremamente baixas nas quais a resistência elétrica praticamente se anula. 
Com essas condições são produzidos campos magnéticos altos que podem 
repelir outros campos magnéticos. A levitação magnética supercondutora é 
bastante eficaz, uma vez que não dissipa energia e não exige que os corpos 
em suspensão não possuam campos magnéticos elevados. O trabalho 
também expõe experiências didáticas sobre o fenômeno da levitação 
magnética supercondutora e do fenômeno magnético de ferro fluido.  

Palavras-chave: Levitação Magnética; Trem Maglev; Efeito Meissner.

LEVITAÇÃO MAGNÉTICA
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RESUMO 

A reciclagem de papel reveste-se de caráter totalmente sustentável, ela 
pode ser a base tecnológica para a produção de elementos filtrantes de 
matriz celulósica, com incrementos de minerais classificados como argilas, 
modificadas quimicamente ou não, com a possibilidade de formação de 
compósitos, empregados para tratamento da água e remoção de poluentes 
diversos, como metais pesados e hidrocarbonetos que conferem elevado 
grau de toxicidade à água e que deve ser retirado da mesma. Neste 
trabalho, o papel foi reciclado inicialmente de forma artesanal, com o 
emprego de elementos constituintes extras, como resíduos da agroindústria, 
que permitem alteração na textura, na aparência, na resistência e na 
aplicação do material obtido. Foram empregados o pó extraído da casca de 
coco verde, bem como a seiva de quiabo e tecido em tela, que foi aplicado 
como suporte para fabricação de elemento filtrante. Diferentes 
procedimentos foram utilizados para conferir estruturas distintas ao elemento 
filtrante, tais como a organofilização de argila bentonítica e sua fixação a 
tecido que permitisse flexibilidade suficiente para confecção de cartucho 
cilíndrico. Testes foram realizados com resultados que demonstraram a 
simplicidade para obtenção de elementos filtrantes com características 
diversas, acessibilidade devido ao baixo custo, sustentabilidade e que 
revelaram uma grande eficiência na remoção de hidrocarbonetos da água, a 
partir da utilização de amostras de água produzida. A eficiência do 
dispositivo filtrante foi comprovada a partir de análise gravimétrica, técnica 
referendada pelo Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater.  

Palavras-chave: tratamento da água, reciclagem, elementos filtrantes, 

hidrocarbonetos.

TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA UTILIZANDO PAPEL 
RECICLADO E APROVEITANDO RESÍDUOS
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RESUMO 

Campanhas informativas de saúde são um importante instrumento no 
combate e prevenção de doenças, sendo um forte aliado do serviço de 
atenção básica nas unidades básicas de saúde (UBS) e programas de 
saúde da família (PSF). Todavia, as campanhas de saúde nem sempre 
atingem todo o público para a qual são destinadas, muitas vezes por falta de 
visibilidade nos postos de saúde, ou pouca atratividade, ou ainda por não 
utilizarem a linguagem adequada. Logo, faz-se necessário que a educação 
para a saúde por meio da divulgação de campanhas informativas 
acompanhe a rápida evolução tecnológica que vivemos, de modo a 
aproveitar todo o potencial que essas ações poderiam ter dentro da 
sociedade de forma digital. Desse modo, o uso das novas tecnologias 
disponíveis para a uma educação e divulgação de conteúdos de maneiras 
mais eficientes, deve ser analisado e implantado no sistema público de 
saúde. Nesse sentido, este projeto propõe desenvolver um terminal 
interativo, dotado de um televisor com um dispositivo câmera acoplado com 
tecnologia de reconhecimento de movimento e um mascote digital batizado 
de TED que irá interagir com os usuários das UBS para promover 
campanhas informativas de saúde. O objetivo da implantação da plataforma 
TED é aproveitar os ambientes de espera e corredores das UBS para 
divulgar, de forma interativa, informações sobre cuidados com a saúde e 
prevenção de doença àqueles que aguardam atendimento ou visitam as 
UBS. Pretende-se com isso fortalecer as políticas de promoção a saúde dos 
municípios alvos desta pesquisa aplicada, contribuindo com o trabalho dos 
agentes de saúde e usuários das UBSs e PSFs destes municípios. Além 
disso, espera-se fomentar uma maior educação na saúde e uma 
comunicação mais eficaz para as campanhas de saúde desses municípios, 
direcionadas aos pacientes, família, comunidade e demais usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Palavras-chave: Terminal interativo; Promoção à saúde; Digitalização de 

campanhas de saúde.

TED: TERMINAL EDUCATIVO DIGITAL DE PROMOÇÃO A SAÚDE 

3445



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Mostra Tecnológica do IFRN 

Claudio da Cruz Silva Junior 
Aluno de IC 

Ítalo Gomes Vieira 
Aluno de IC 

Pedro Victor da Costa Freire 
Aluno de IC 

Diego Silveira costa nascimento 
Orientador 

Cesimar Xavier de Souza Dias 
Coorientador 

RESUMO 

A adoção de animais domésticos ou de companhia nas famílias vem crescendo 
notoriamente no Brasil e em parte do mundo. Cada vez mais, esses animais 
estão sendo humanizados, e passam a compartilhar de alguns dos mesmo 
privilégios de pessoas comuns, como poder circular em lugares públicos, ter 
acesso a saúde e tratamento médico especializado, bem como, dispor de uma 
rede de lojas dedicadas a oferecer uma variedade de produtos e serviços para 
esse novo mercado de consumo. Diante da nova mudança de comportamento, 
e visando um mercado futuro promissor, ePuppy é um projeto de pesquisa e 
inovação que é destinado à criação de uma rede social de animais de 
estimação. A ideia possibilita reunir em um único espaço informações dos 
animais, veterinários, fornecedores de produtos, clínicas e hospitais. O sistema 
interligará todos os usuários do sistema criando uma grande rede interna em 
conjunto com as mais variadas redes sociais, com o intuito de facilitar e agilizar 
a integração entre as demais clinicas, hospitais, veterinários entre outros, 
assim disponibilizando aos demais usuário uma maior proximidade e 
familiaridade com o ambiente. O sistema ainda reunirá formas de ajudar seus 
clientes a acharem seus animais de estimação (caso estes estejam 
perdidos/desaparecidos), por meio de coleiras personalizadas e codificadas, 
através de um QR Code. Com foco nas funcionalidades o ePuppy (Back-End) é 
responsável por atuar nas regras de negócios, webservices e APIs de 
aplicações (facebook, twitter e google+), além de realizar a interatividade entre 
os usuários do sistema e a integração dos mesmos com a interface 
desenvolvida pelo ePuppy (Front-End). 

Palavras-chave: Rede Social; Animais; QRCode; Geolocalização; Back-End.
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RESUMO 

Em uma sociedade em que as cidades e as pessoas estão cada vez mais 
conectadas à internet, observa-se a possibilidade de desenvolver soluções que 
aprimorem o contato da população com os setores de assistência médica e 
policial. Tecnologias voltadas para estes órgãos possibilitam, além de uma 
maior flexibilidade para atender as demandas, um gerenciamento efetivo de 
informações. O objetivo deste projeto é contribuir para o desenvolvimento de 
cidades inteligentes a partir de soluções direcionadas a flexibilização do 
atendimento de ocorrências de situações críticas, bem como facilitar o 
mapeamento de tais ocorrências para contribuir na tomada de decisões pelos 
órgãos competentes. Para tanto, foi implementado um sistema, denominado 
FastHelp, destinado ao gerenciamento e atendimento de solicitações de ajuda 
em situações críticas, tais como: atendimentos de urgência e emergência, 
assaltos, furtos, incêndios, agressões ou acidentes de trânsito. O FastHelp é 
composto por duas aplicações, a saber: uma web, destinada ao gerenciador do 
órgão público, na qual é possível obter informações sobre a localização exata 
dos usuários conectados a ferramenta, visualizar mapa de ocorrências, bem 
como estabelecer uma comunicação direta com o solicitante do chamado via 
chat de mensagens instantâneas; e um aplicativo móvel (app), pelo qual o 
usuário pode visualizar os chamados abertos, registrar uma nova ocorrência, 
comunicar-se com o gerenciador do órgão via chat everificar quais os órgãos 
de atendimento mais próximos. Vale salientar que a versão web do FastHelp é 
responsiva, ou seja, tem a capacidade de adaptar seu conteúdo e seu layout 
para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Dessa forma, o FastHelp 
oferece um espaço comum para uma variedade de usuários com perfis 
diversificados. Outrossim, o sistema desenvolvido contribui para o estudo do 
uso de tecnologias da informação em prol da solução de problemas cotidianos 
da sociedade. 

Palavras-chave: Tecnologia; Sistema; Aplicativo; Georreferência; Atendimento.
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RESUMO 

A alocação de recursos é uma técnica passível de sistematização e é 
importante em inumeráveis setores. O conceito predominante é o da relação 
entre tempo, objeto e utilizador, ou seja, um utilizador obtém posse de um 
objeto durante um determinado intervalo de tempo. A relação e distribuição 
desses três atuantes são feitas por meio da alocação de recursos. Este projeto 
tem a finalidade de apresentar um sistema computacional aplicado para gestão 
de reservas de recursos físicos, audiovisuais e tecnológicos do IFRN Campus 
Apodi. Atualmente, no referido campus, a Coordenaçãode Apoio Acadêmico 
(COAPAC), setor responsável pela gestão de tais recursos, utiliza planilhas 
digitais e impressas para fazer controle dos recursos disponíveis na instituição. 
É notório que as planilhas não oferecem facilidade de acesso ou modificação 
de uma reserva, restringindo a confiabilidade e a credibilidade das informações. 
A partir dessa problemática, foram definidas as conceituações, metodologias e 
tecnologias utilizadas durante a execução deste projeto. Vale salientar que o 
desenvolvimento do sistema de alocação de recursos exigiu a ampliação e o 
aprofundamento dos conhecimentos sobre a dinâmica organizacional do 
ambiente escolar. Foram utilizadas tecnologias livres para implementação do 
sistema ora proposto. Outrossim o BOOWNOW, sistema obtido deste projeto, é 
responsivo, ou seja, tem a capacidade de adaptar seu conteúdo e seu layout 
para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Dessa forma, oferece um 
espaço comum para uma variedade de usuários com perfis diversificados. Por 
fim, obteve-se um sistema computacional que compreende e soluciona a 
demanda do processo de alocação de recursos do IFRN. O sistema foi 
implantado na estrutura computacional do instituto assim como foi levado à 
apreciação dos servidores e responsáveis dos setores COAPAC e 
Coordenação de Laboratório (COLAB). 
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RESUMO 

O acesso a dispositivos biomédicos na atualidade é quase sempre feito a partir 
de soluções embarcadas. Esse modelo de projeto adotado causa mais 
problemas do que soluções, pois o desenvolvimento de sistemas que precisam 
acessar esses equipamentos fica restrito à vontade das empresas que lançam 
esses produtos no mercado, sempre atrasando a evolução dos softwares na 
área. É nesse contexto que este trabalho propõe melhorar a visualização das 
informações, facilitar a compreensão de certos tipos de dados e aumentar a 
acessibilidade a estes, permitindo que possam ser vistos a partir de aparelhos 
populares com acesso à Internet a qualquer momento, em qualquer lugar do 
planeta. Consiste no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 
móveis, o BIOAPP, que visa à construção de interfaces mais simples de 
acesso aos dados provenientes de dispositivos médicos, como o oxímetros de 
pulso, com o intuito de tornar esse acesso mais fácil e compreensível. Para 
tanto, este projeto se baseou na arquitetura transparente, chamada SOA-DB, 
proposta por Lacerda (2010), onde se abstrai os mecanismos individuais de 
escrita e leitura, fazendo uso de um padrão adotado universalmente: o XML. 
Aproveitando dessa abstração, tem-se como foco explorar ferramentas 
consagradas (principalmente o HTML5) para o desenvolvimento de aplicativos 
robustos e intuitivos, com interfaces ricas e de fácil leitura. Com isso, tem-se o 
objetivo de não só melhorar a visualização das informações, como facilitar a 
compreensão de certos tipos de dados e aumentar a acessibilidade a estes, 
permitindo que possam ser vistos a partir de aparelhos populares com acesso 
à internet a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. 

Palavras-chave: Monitoramento de pacientes; interfaces gráficas; dispositivos 

móveis.

BiIO-APP - INTERFACE GRÁFICA PADRÃO PARA 
MONITORAMENTO DE PACIENTES
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RESUMO 

Diante da atual demanda por conhecimento, as tecnologias de comunicação 
e informação são fortes aliadas no processo de aprendizagem e formação 
sócio cognitivo dos aprendizes. Nesse contexto, é essencial que o professor 
se aproprie de saberes advindos com a presença dessas tecnologias digitais 
para sistematização de sua prática pedagógica. A biologia, semelhante às 
demais disciplinas do ensino médio, já desfruta de recursos e ferramentas 
de informática para difusão do conhecimento. Todavia, quando se trata dos 
seres vivos e mais especificamente dos macroinvertebrados marinhos, ainda 
carecem de uma melhor exposição e apresentação lúdica. Este projeto teve 
como objetivo a construção de uma plataforma de ensino e aprendizagem 
WEB, com destaque para conteúdos relacionados aos macroinvertebrados, 
oferecendo conteúdos digitais, vídeo aulas, fóruns de discussão, jogos 
eletrônicos e simulados com avaliação online e possibilidade de 
ranqueamento de usuários. Com o intuito de unir aprendizado e 
entretenimento, um dos destaques da plataforma WEB é o jogo Vita 
Polypus, criado e desenvolvido no âmbito do projeto e que visa demonstrar, 
através de fases, o ciclo de vida de um polvo. O público alvo dos conteúdos 
e recursos disponibilizados pela plataforma são alunos de escola pública, 
privada e professores de biologia que queiram reciclar e aprimorar suas 
metodologias de ensino com conteúdos exclusivos. Em termos de 
tecnologia, o projeto foi desenvolvido utilizando linguagens e ferramentas 
como: Construct II, PHP, HTML5, Javascript e CSS3 com Bootstrap, um 
framework front-end. Diante do que foi exposto, acredita-se que experiências 
nesse campo de estudo são de grande valor pedagógico e de motivação 
para alunos e professores.  

Palavras-chave: biologia; macroinvertebrados; plataforma WEB; site; jogo.

AS NOVAS TECNOLOGIAS E O ESTUDO DOS ANIMAIS 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de produzir um biossorvente 
a partir da biomassa seca de macrófitas aquáticas provenientes do Rio 
Piranhas-Açu no município de Ipanguaçu, sendo elas das espécies Eichhornia 
crassipes e Pistia stratiotes. Os estudos conduzidos até então comprovam a 
grande disponibilidade dessas plantas nos ambientes naturais da localidade, o 
que, em excesso, representa um risco ambiental, comprometendo a qualidade 
do rio, afetando, assim, o ecossistema. Sua rápida proliferação ocorre em 
virtude, principalmente, do processo de eutrofização, o qual caracteriza-se pela 
alta concentração de nutrientes nos corpos d’água, em especial, nitratos e 
fosfatos. Dentre os principais danos promovidos pelo excesso dessas algas 
nos cursos d’água pode-se destacar a elevada produção de cianotoxinas; o alto 
consumo de O2 e CO2 (acidez natural do corpo hídrico); barreira à penetração 
de luz solar no ambiente subaquático. Observou-se, durante as atividades de 
pesquisa desenvolvidas, características de grande potencial do biossorvente, 
entre as quais a textura, hidrofobicidade e baixa umidade, fatores essenciais 
para a eficácia do material, que apresenta-se, inclusive, como uma alternativa 
mais efetiva que produtos sintéticos empregados comercialmente. A biomassa 
passa por um processo de secagem e moagem e, posteriormente, é submetida 
a classificação por granulometria, buscando-se avaliar nos estudos e 
aplicações uma melhor absorção/adsorção, em razão da diferença dos 
tamanhos das partículas. Nesse contexto, é aplicada e testada em águas 
artificialmente contaminadas por óleo diesel para verificação do seu potencial. 
Os resultados obtidos mostraram que a remoção de óleo pelas raízes e folhas 
das macrófitas foram superiores a 80%, mesmo no experimento menos exitoso, 
alcançando taxas de remoção superiores a 99% em condições otimizadas. Não 
obstante, este material, depois de utilizado, pode ser empregado como 
elemento para produção de biocombustíveis, procedimento que compõe a 
próxima etapa de pesquisa a ser desenvolvida. 
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RESUMO 

O projeto em questão surgiu da necessidade em aperfeiçoar uma prática 
que vem sendo valorizada ultimamente: o cultivo de hortaliças em pequenos 
espaços domésticos com economia de água. De acordo com a Associação 
Brasileira de Horticultura, a Horta Vertical Orgânica é um projeto inovador, já 
testado e aprovado, que pretende difundir a técnica de cultivo orgânico em 
regiões urbanas em que há pouco espaço disponível para manutenção de 
hortas convencionais e que necessitam, portanto, do aproveitamento do 
espaço vertical. Para evitar o desperdício de água na irrigação da horta, será 
montado um protótipo feito com pedaços de tubos, mangueiras, conectores, 
registros e gotejadores, com o objetivo de conseguir reutilizar a água de 
drenagem, através do processo de percolação.  

Palavras-chave: Reuso; Irrigação; Horta; Água; Percolação.
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RESUMO 

O trabalho desenvolvido durante o período referente ao ano de 2015 visa 
analisar a acuidade do uso de um Dicionário Mobile Biológico, Etimológico e 
Circunstanciado no processo de ensino-aprendizagem da biologia, na esfera do 
ensino propedêutico. Tal ferramenta se encontra ainda em construção e porta, 
até agora, cerca de dois mil verbetes referentes ao conteúdo de biologia dos 
três anos do ensino médio – é um recurso de aprendizagem destinado aos 
alunos desse período, que oferece instrumentos para a aquisição de um 
vocabulário especializado, imprescindível para obter conhecimentos 
elementares e científicos no tocante dessa disciplina. O Dicionário, estruturado 
em linguagem de programação Java, apresenta uma definição e etimologia. 
Por fim, essa proposta corrobora com uma maneira contemporânea de 
estimular os alunos, propondo o modelo online, de acesso livre e irrestrito 
através de um aplicativo, enquanto o padrão tradicional está voltado para a 
publicação impressa, o qual se encontra obsoleto. Espera-se que ao fim do ano 
de 2015 o dicionário esteja completo, portando além dos verbetes referentes ao 
conteúdo de todos os três anos do ensino médio uma plataforma acessível e 
eficiente aos estudantes. 
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RESUMO 

Educação é um elemento fundamental na vida das pessoas, e a trajetória 
acadêmica transcreve o processo de ensino/aprendizado de cada um, desde 
criança em ritmo de constante avanço. A vida cotidiana também contribui e 
oferece um aprendizado em nosso comportamento, complementando o que se 
vive em sala de aula. O professor nos revela os caminhos do saber, sendo 
assim, também é preciso ser autodidático para adquirir um conhecimento mais 
apurado, dependendo da área acadêmica e profissional, é viável uma 
constante atualização das informações para não ficar parado no tempo, como é 
o caso do processo de desenvolvimento na área tecnológica. As dificuldades
giram em torno de que estudar é chato, não é uma atividade empolgante ou
que contagie a pessoas, como também a falta de conhecimento cotidiano pode
contribuir para a formação de pessoas com baixo conhecimento profissional em
determinada área, e isto pode prejudicar toda a profissão generalizando a
desconfiança em pessoas que buscam por tais serviços. Este projeto de
pesquisa visa elaborar um jogo acadêmico que envolve perguntas e respostas
adaptado para a disciplina de Suporte e Manutenção em Informática, como
também adaptado para as diferentes disciplinas. Simula situações de
determinada área de atuação profissional, neste caso manutenção e suporte
em informática, podendo ser adequado para outras áreas, sendo possível a
realização de um diagnóstico pessoal e vocacional alusivo à sua área de
atuação acadêmica. Propõe-se ainda, desenvolvê-lo tanto de forma manual
para ser utilizado de maneira lúdica, resgatando as brincadeiras de antes da
era digital, quanto de forma virtual para ser utilizado em dispositivos eletrônicos
como computadores, smartphones e seus similares, visando realizar uma
política de relação entre estudo e diversão para estudantes.

Palavras-chave: Jogo; Diversão; Profissão; Disciplinas.
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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa visa refletir e implementar ações com o intuito 
de permitir a inovação pedagógica para a formação de professores e qualidade 
do Ensino Médio, aglutinando professores em formação inicial, continuada e 
em atuação na área de Ciências Naturais e Matemática com as novas 
diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educacão/MEC. Para tanto, 
particularizamos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte/IFRN - Campus Macau, o qual oferta o Curso de Licenciatura 
Plena em Biologia e o Curso de Especialização em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática (Lato Sensu). Partimos do pressuposto da necessária 
existência de um isomorfismo entre a formação e o contexto do exercício da 
atividade profissional, propiciada por reflexões didáticas explícita e crítica para 
o atendimento das transformações exigidas pela escola nos dias atuais. O
intuito particular é aproximar o formando de seu contexto de atuação
profissional e promover a reflexão da práxis também ao docente em atuação,
evidenciando reflexões epistemológicos sobre as ciências.
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RESUMO 

O projeto que hora se apresenta consiste em uma pesquisa exploratória 
descritiva com vistas a produzir um diagnóstico da construção de sentido 
(Sensemaking) por parte dos gestores de escolas públicas de ensino médio da 
zona norte de Natal, em relação ao papel da gestão escolar no contexto de 
uma sociedade de consumidores. Para promover a pesquisa em questão 
partiu-se do pressuposto que a “função social” antes exercida pelas escolas 
tem se transformado em “missão institucional” no contexto da sociedade de 
consumidores. As mudanças no ambiente e no comportamento dos indivíduos 
influenciam na dinâmica das organizações, acarretando assim, uma mudança 
na postura e atuação dos gestores. Para operacionalização da pesquisa serão 
considerados os gestores das escolas públicas de nível médio da Zona Norte 
de Natal. Os dados conseguidos serão tabulados e analisados a partir de uma 
abordagem quantitativa embasada em um referencial teórico proposto por 
autores como BAUMAN, LEVITT e ZIZEK, apresentando também um aspecto 
qualitativo que permita o aprofundamento de dimensões particulares e 
subjetivas, que influenciam na autoimagem dos gestores. Neste sentido a 
presente pesquisa segue também o modelo de sensemaking, que pode ser 
definido como a construção e a desconstrução de significados das partes 
envolvidas, estabelecendo um quadro de significados para entender a natureza 
da mudança de uma organização, de modo que evidencia o caráter social da 
construção de sentido nas organizações. Assim através do diagnóstico busca-
se mapear, também, como os gestores das escolas pesquisadas constroem o 
sentido subjetivo de sua própria ação no contexto de uma sociedade de 
consumidores fortemente influenciada por demandas de mercado. 
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A FUNÇÃO DA ESCOLA NA SOCIEDADE DE CONSUMIDORES: 
A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE 

NÍVEL MÉDIO DA ZONA NORTE DE NATAL QUANTO À 
TRANSFORMAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL EM MISSÃO 

INSTITUCIONAL

3458



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Mostra Tecnológica do IFRN 

Yasmim Beatriz Marques 
Aluno de IC 

Daniele de Melo Silva 
Aluno de IC 

Aílton Torres Câmara 
Orientador 

RESUMO 

A realidade atual dos índices de evasão no instituto é considerável, 
principalmente nas modalidades voltadas para a educação onde a 
defasagem de idade do discente é avançada, como acontece na 
modalidade subsequente de nível técnico da instituição. O objetivo principal 
deste projeto consiste na iniciativa de analisar as causas da evasão escolar 
na modalidade subsequente no curso de Manutenção e Suporte em 
Informática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, Campus Natal –Zona Norte. Para isso, será realizada uma 
pesquisa descritiva, a fim de analisar as causas do problema em questão. 
Buscou-se identificar os principais problemas que levaram a evasão na 
modalidade subsequente uma vez que o elevado índice de evasão escolar 
nesse nível de ensino demonstra a necessidade de atenção por parte da 
instituição, como também a partir da realização da pesquisa com os alunos 
residentes na instituição, além de com os alunos que já se evadiram da 
mesma, para que assim se obtivesse maior compreensão e veridicidade dos 
dados obtidos, tendo os mesmos como amostra do estudo. Quanto aos 
métodos adotados, no que se refere aos procedimentos a pesquisa se 
classifica como um estudo de caso que terá como amostra os estudantes 
residentes e evadidos do curso em questão. Para a obtenção de dados, se 
usará do método exploratório, são utilizados questionários individuais 
elaborados pelos próprios autores. A natureza da pesquisa se classifica 
como do tipo aplicada, para que os conhecimentos adquiridos durante o 
estudo sejam aplicados na prática para solucionar os problemas descritos.  
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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo a socialização e diálogo 
sobre a situação da mulher envolvida com a produção literária e acadêmica 
de Ceará-Mirim durante meados do século XIX a início do século XX. Após 
produzir vários itens tecnológicos de divulgação dos trabalhos intelectuais 
dessas pensadoras, pretende-se expor essa produção em eventos e 
espaços culturais a nível regional, nacional e internacional permitindo maior 
visibilidade da voz de mulheres que historicamente sofreram pressão social 
para que se mantivessem no silencio devido as características marcantes de 
uma época em que a voz do homem determinava o modo de ser da vida 
ocidental. Os elementos desenvolvidos no projeto são os seguintes: teatro, 
mangá, documentário, santinhos, marcadores de livros, camisas, livretos, 
paródias, exposição fotográfica e de utensílios diversos e uma logomarca. 
Os itens que não puderem ser executados no momento do evento serão 
apresentados na forma de vídeo cujo conteúdo será preparado 
especificamente para o evento. O trabalho surgiu em em evento de extensão 
desenvolvido no Campus do IFRN de Ceará-Mirim e a ideia se estendeu a 
esse projeto reunindo outras atividades desenvolvidas inicialmente na 
disciplina de Filosofia I a exemplo da produção do mangá. Desse modo, o 
público alvo desse projeto não é só os conhecidos e familiares dessas 
pensadoras, mas a comunidade em geral e principalmente as mulheres que 
de um modo ou outro vivenciam ainda qualquer tipo de preconceito ou 
repressão de pensamentos. Através dessas ações abre-se uma porta de 
visibilidade a um grupo de mulheres que se esforçaram e conseguiram ir 
além dos preconceitos de seu tempo.  

Palavras-chave: Mulheres; Ceará-Mirim; Literatura; Cultura.
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RESUMO 

O projeto apresentado baseia-se em uma pesquisa quantitativa que objetiva 
produzir um diagnóstico da atual situação da educação financeira dos jovens e 
adultos da cidade de Natal/RN, explanando o nível de endividamento e 
demonstrando a forma como as dívidas interferem na qualidade de vida da 
população. A necessidade de tal pesquisa surgiu a partir da análise de dados e 
do pressuposto existente na sociedade de que há um consumo exagerado por 
parte dos jovens e adultos, que costumam gastar mais do que ganham, 
gerando assim, um aumento no número de inadimplentes no país. Para a 
execução da pesquisa será utilizado um formulário eletrônico, através da 
ferramenta Google Forms, que será disponibilizado via redes sociais como, por 
exemplo, Facebook e e-mails. Espera-se que cerca de 200 pessoas, entre 
jovens e adultos de Natal, preencham o formulário da pesquisa. Os dados 
coletados com o preenchimento do formulário serão tabulados e analisados e 
servirão como base para a elaboração de uma cartilha, voltada para a 
comunidade de Natal, contendo dicas de educação financeira e respostas para 
as principais dúvidas constatadas com o recolhimento e a análise dos dados da 
pesquisa. Ademais também servirá como embasamento para a aplicação de 
palestras sobre educação financeira, que serão ministradas pelos alunos 
engajados no projeto e por consultores financeiros convidados, além da 
realização de minicursos com alunos do ensino fundamental da rede pública. 
Por meio dessas ações educativas e orientadoras pretende-se conscientizar as 
famílias natalenses, incentivando o consumo racional e planejado, implantando 
uma nova forma de agir economicamente e melhorando a economia local 
através da educação financeira. 

Palavras-chave: Consumo. Endividamento. Inadimplência. Educação 
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RESUMO 

Este relatório apresenta como objetivo geral analisar as relações entre os 
estilos de cultura organizacional e as tipologias de estratégia organizacional 
presentes em lojas dos shopping centers da cidade de Natal/RN. Quanto 
aos procedimentos metodológicos, o presente estudo é classificado como do 
tipo explicativo, de natureza quantitativa, conduzido por meio de uma survey 
analítica. A amostra utilizada será do tipo probabilística, aleatória simples 
composta por 286 (duzentos e oitenta e seis) gestores lojistas de 6 (seis) 
shopping centers da cidade de Natal/RN, a aplicação do instrumento se dará 
no período de maio a julho de 2015 (dois mil e quinze). Os dados coletados 
serão analisados objetivando identificar a natureza das relações entre 
cultura organizacional com o posicionamento estratégico presente nas 
organizações estudadas, para tal, utilizar-se-á a análise de regressão 
múltipla. Como hipóteses, pretende-se identificar nas organizações 
estudadas quais os estilos culturais predominantes, transitando do estilo 
afiliativo ao empreendedor. Em relação às tipologias estratégicas, almeja-se 
identificar perfis predominantes, contudo transitando do estilo analítico ao 
prospector, ou seja, apresentando aspectos de maior observação e análise 
de mercado para o estilo analítico e aspectos de uma construção de 
mudança e inovação para as do tipo prospector. Como resultados, espera-
se a indicação de uma forte influência do estilo cultural na definição do 
posicionamento estratégico das organizações. A partir da ratificação dessas 
hipóteses, avalia-se uma necessidade de se promover um alinhamento do 
posicionamento estratégico da organização com a sua cultura. Sendo esta o 
segredo do sucesso ou fracasso da implantação das estratégias em uma 
organização.  

Palavras-chave: Cultura Organizacional; Estratégia Organizacional; Shopping 

Centers.

3462



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Mostra Tecnológica do IFRN 

FORMAÇÃO ESCOLAR E MERCADO DE TRABALHO: UMA 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 

ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA NORTE DE 
NATAL 

Nicholas de Oliveira Silvestre 
Aluno de IC 

Gessiaria Mariana da Silva 
Aluno de IC 

Viviane Assunção Campelo 
Aluno de IC 

Pablo Moreno Paiva Capistrano 
Orientador 

Karla Angélica Dantas de Lima 
Coorientador 

RESUMO 

O presente projeto se constitui em uma pesquisa exploratória descritiva, com 
abordagem de análise da produção do sentido (sensemaking). Objetivando-
se a realizar um diagnóstico, no universo das escolas públicas de nível 
médio da Zona Norte de Natal acerca da percepção dos alunos quanto papel 
da escola pública na sua formação para o mercado de trabalho e 
consequente inserção na sociedade de consumidores. Para tanto, utilizar-
se-á para a coleta de dados a aplicação de questionários com os alunos 
concluintes do nível médio dessas escolas. Os dados serão analisados com 
enfoque quantitativo, porém também devem apresentar um aspecto 
qualitativo que permita o aprofundamento de dimensões particulares e 
subjetivas, que influenciam na auto imagem desses alunos. A partir do 
resultado dessa análise, busca-se fornecer subsídios que permitam às 
escolas públicas enfrentarem os desafios pedagógicos apresentados na 
sociedade contemporânea, na medida em que se viabiliza o conhecimento 
acerca da auto percepção do aluno em um contexto altamente competitivo, 
marcado pela comodificação do trabalho e pela fluidez do conceito de 
empregabilidade, possibilitando, assim, a construção posterior de 
mecanismos de inovação pedagógica que permitam à escola pública 
enfrentar os desafios postos por uma sociedade de consumidores.  
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RESUMO 

A motivação individual gera um ambiente organizacional harmonioso e 
consequentemente a prestação de um serviço de maior qualidade. Sabe-
se que a empresa tem como peça fundamental do seu funcionamento, o 
colaborador. Entender e conhecer o que lhe mantém na organização são 
pontos chaves, ou seja, compreender o que lhe motiva ou desmotiva é 
necessário, não apenas para mantê-lo, mas criar as condições favoráveis 
para que possa elevar seu desempenho ao máximo. Considerando ainda 
a competitividade no mundo atual, as organizações devem promover a 
motivação de seus funcionários como forma de impulsionar o sucesso 
empresarial. Em virtude dessas razões, o presente estudo objetiva 
descrever, diagnosticar e analisar quais fatores influenciam a satisfação e 
o grau de motivação dos funcionários do CMEI- Maria Cleonice Alves
Pontes, Centro de Educação Infantil do município de Natal. A metodologia
utilizada na pesquisa tem caráter exploratório e descritivo, além de
características de um estudo de caso. Foram discutidas definições para o
entendimento sobre o conceito de motivação, suas principais teorias e
como essa ferramenta de gestão auxilia o desempenho das instituições.
As informações foram coletadas por meio da aplicação de questionários
com 27 questões objetivas. Baseado pela teoria dos “Dois Fatores de
Herzberg”, contou com a participação de 10 fatores, 5 deles Motivacionais
e 5 Higiênicos. Os resultados obtidos apontam que os colaboradores
estão motivados para o trabalho. Os Fatores Motivacionais que mais
contribuíram para a satisfação foram “realização pessoal e profissional” e
“relacionamento”. Dentre os Higiênicos destacou-se a “estabilidade”. O
único fator apontado como não contribuinte para a motivação dos
servidores foi o “salário e benefícios”. O diagnóstico permite ao gestor
conhecer profundamente como se dá a motivação de seus colaboradores,
e diante disto direcionar esforços naquilo que traga retorno para o
funcionário e a população que usufrui desse serviço, evitando o ócio de
investimento.
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RESUMO 

A análise inicial foi referente à mobilidade reduzida dos cadeirantes, que torna 
diversas situações cotidianas bastante complexas. Posteriormente, foi 
observado tal problema na praia, ponto turístico mais visitado nas cidades 
litorâneas. Esse local de lazer é esquecido pelo poder público com relação à 
infraestrutura de acessibilidade aos usuários de cadeira de rodas. Diversos 
entraves dificultam o acesso do cadeirante à praia, dentre eles, a facilidade das 
cadeiras de rodas tradicionais atolarem em solo arenoso. As orlas, além de 
serem extensas, contêm irregularidades devido às ações naturais, por 
exemplo, chuvas e marés. Como solução, o projeto Crab propõe um veículo de 
esteiras movido à energia solar objetivando acessibilidade e independência. 
Inicialmente, foi desenvolvido o protótipo de tamanho pequeno com a finalidade 
de obter bases fundamentadoras para uma possível construção do veículo em 
escala real. No protótipo, circuitos eletrônicos foram utilizados em conjunto com 
os painéis fotovoltaicos, garantido melhor aproveitamento da energia fornecida 
pelos módulos, a carga das baterias e o acionamento dos motores CC. 
Conversores de energia elétrica CC/CC com razão cíclica ajustável, controlador 
de carga, circuito ponte H, sensores de distâncias e algoritmos de MPPT foram 
estudados, desenvolvidos e aplicados. Atualmente, o objetivo do projeto 
consiste na construção do veículo em escala real, em fase de desenvolvimento. 
Os resultados obtidos sugerem a possibilidade de utilização em escala real, 
que é a perspectiva futura, pois é uma problemática relevante e tem 
interferência direta na vida dos usuários de cadeira de rodas. 
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RESUMO 

O projeto consiste na construção de um sistema de micro geração de 
energias renováveis: fotovoltaico e eólico, para suprir possível escassez de 
energia elétrica, a residências localizadas em comunidades rurais da região 
Agreste e Sertão do Nordeste brasileiro, como exemplo a micro região do 
Trairi, que não são atendidas pela rede concessionária de energia elétrica. 
Além disso, residências de famílias de baixa renda que têm dificuldade em 
pagar a conta de energia elétrica. Segundo ABEEÓLICA (Associação 
Brasileira de Energia Eólica),Sabe-se também que as regiões Agreste e 
Sertão do Nordeste brasileiro possuem grande potencial de energia solar, 
potencial de energia solar em torno de 700 a 800 w/m2, Já no segmento 
eólico segundo a ANEL ( Agência Nacional de Energia Elétrica), temos 
projetos como Alegria I e II que geram 51 Mw/h e 108 Mw/h situados na 
cidade de Guamaré. Dessa forma, o projeto visa a utilização das fontes de 
energia renováveis para produzir energia elétrica, em princípio, para um 
sistema de iluminação básica baseado em lâmpadas de LEDs, que possuem 
um consumo exponencialmente baixo, de maneira a diminuir a potência 
consumida pelos usuários, mensalmente. Com isso conseguimos diminuir o 
preço da energia posto pela concessionária e beneficiar o meio ambiente. 
Salientando que os dados fornecidos são relativos a um protótipo 
demonstrativo com escala, em relação ao real, é de 10:1, aproximadamente.  
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RESUMO 

A economia agropecuária, santa-cruzense, especificamente o setor de 
aviculturae, ganhou projeção no cenário econômico estadual, pelo aumento da 
produção de aves destinadas à produção de ovos (poedeiras) e principalmente 
para produção de carne (corte). A cadeia produtiva do frango, em Santa Cruz e 
região, submete-se alógica predominante das grandes empresas 
agropecuárias, concorrendo para uma maior concentração de renda e para 
desarticulação do produtor independente. O projeto AVITEC – IFRN, em 
parceria com a UFRN, SEBRAE, IDIARN e ADPNAS tem como meta promover 
a (re)adequação sócio técnica que se encontram fragilizadas por estarem fora 
do sistema de produção integrada e pelos e feitos da seca, por meio de 
oficinas, desenvolvimento de metodologias participativas, produção de 
chocadeira automatizada de baixo custo e barragem subterrânea, como a 
reafirmação da responsabilidade de cada indivíduo nas ações coletivas e 
utilização de tecnologia social. Observando a precária articulação com o 
circuito comercial local e regional, elegemos as comunidades, Caiçara do 
Carneiro, Açude Alívio, Riacho do Feijão, Assentamento Alto da Colina e Sítio 
Tanques todas situadas no município de Santa Cruz como realidades alvo das 
ações do projeto, na finalidade intervir positivamente para a consolidação de 
práticas de autogestão. Para isso, além dos recursos do Proext/IFRN 
contaremos com o fomento do SEBRAE Santa Cruz financiando 80% de toda 
tecnologia do projeto que subsidiarão as metas executoras durante os sete 
meses de vigência do projeto. 
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RESUMO 

A homeostase da colônia ou termorregulação colonial, nas abelhas Apis 
mellifera está relacionada ao controle da temperatura da colônia e da 
umidade relativa. Para sobrevivência dos insetos com organização social a 
homeostasia é um dos grandes desafios (LOLI, 2008). Para um bom 
desenvolvimento das crias, a temperatura da colônia deve ser de 34ºC e não 
deve ultrapassar os 36ºC. Com a redução ou aumento da temperatura, as 
operárias iniciam uma série de comportamentos com o objetivo de manter o 
ambiente da colônia ideal, pois estas oscilações provocam má formação e 
diminuição da vida dos indivíduos adultos (ROLDÃO, 2011). A apicultura no 
Rio Grande do Norte tem surgido como uma alternativa econômica para 
diversas famílias de produtores rurais. Por se tratar de uma atividade com 
impactos ambientais em sua maioria benéficos, passa a ser uma opção 
estratégica, tanto na geração de renda, como na manutenção de condições 
ambientais favoráveis (OLIVEIRA et al. 2007).  
Nesse contexto, esse projeto propôs o desenvolvimento de um sistema de 
coleta eletrônica de dados e uma posterior análise das condições desses 
animais em que o sistema de monitoramento está instalado. As variáveis 
que está sendo monitoradas são: temperatura, umidade relativa e nível de 
gás carbônico nas colmeias. Além disso o sistema possibilita a coleta dos 
parâmetros em tempo real através de um aplicativo para dispositivos 
Android com tecnologia Bluetooth. Além da coleta em tempo real, o sistema 
aloca os parâmetros em um cartão de memória para uma posterior analise 
em um software desenvolvido em Java que possibilita a geração de gráficos 
através dos parâmetros alocados. Conforme exposto acima, tais 
informações ajudarão a entender o comportamento das abelhas e a 
qualidade de seus produtos quando exposto a determinadas condições 
ambientais, fornecendo subsídios para melhorias das práticas de manejo 
produtivo.  
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RESUMO 

Hodiernamente, o petróleo atinge lugar de destaque como fonte energética 
mundial, tornando-se extremamente importante não só na função de 
combustível para os mais diversos tipos de veículos de locomoção, assim 
como matéria-prima em inúmeros produtos comercializados. Todavia, no 
estado em que é obtido, óleo cru, o petróleo não tem muitas aplicações. Tal 
situação exige que o mesmo percorra operações físicas e químicas de refino, 
assegurando assim o seu potencial energético e sua comercialização para uma 
vasta gama de aplicações. Essas operações, no entanto, são consideradas de 
alto risco e, apesar todo avanço tecnológico e medidas de segurança para 
prevenir acidentes e desastres, estes persistem em ocorrer. Isso se dá devido 
a inúmeros fatores, tais como falhas no manuseio de produtos tóxicos ou 
inflamáveis, os quais podem gerar dispersões de nuvens tóxicas, explosões e, 
consequentemente, grandes prejuízos às empresas. Notoriamente, o perigo 
iminente nessas condições de trabalho torna necessário mensurar os riscos e 
analisar se determinada área está comprometida, garantindo assim a 
segurança dos operários. Dessa forma, o presente projeto tem como intuito 
elaborar um módulo detector de gases capaz de informar, quando houver, a 
ocorrência de algum vazamento em determinado espaço, bem como se 
locomover por todos os locais da indústria petrolíferas a fim de realizar o 
monitoramento. Na situação da confirmação de algum sinistro, este é 
comunicado ao usuário por tecnologia GPRS. 

Palavras-chave: VANT, Petróleo, Arduino.
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RESUMO 

É importante encontrar uma maneira com que se gere energia elétrica de 
modo que satisfaça as necessidades humanas e que não cause um grande 
impacto no ambiente natural em que vivemos. Como o petróleo, a maior 
fonte de energia desde séculos, está em fase de esgotamento, se vê 
necessários novos meios para a obtenção da eletricidade. Com isso, cada 
vez mais existe um aumento no estudo sobre como obter um meio para a 
obtenção de energia elétrica. Em virtude de sua importância, procura-se 
maior eficiência desde sua geração até a utilização, considerando sua 
interação condizente com o meio ambiente. A principal barreira enfrentada 
por tecnologias de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas 
ou não convencionais é sua inserção competitiva num mercado aberto, pois 
são ainda caras e necessitam de um grande investimento. Uma promissora 
aplicação no mundo das tecnologias de conversão de energia que utilizam 
os recursos renováveis, como o solar e o eólico, a nossa região apresenta-
se bastante propícia aos estudos que envolvem o uso dessas tecnologias, 
pois possuem ótimos índices de insolação, que atende o sistema solar e um 
razoável regime de ventos que atende o sistema eólico, o que justifica e 
motiva o desenvolvimento de estudo nessa área aplicados a nossa região. O 
principal objetivo do projeto é realizar testes de monitoramento de energia a 
partir de microcontroladores, pois atualmente há uma necessidade do uso 
de microcontroladores para facilitar e melhorar atividades como, por 
exemplo, o nosso projeto, o Arduino que vem tendo uma crescente 
utilização, foi utilizado para realizar medições a fim de comprovar a eficácia 
e o rendimento dos geradores de energia. Através do Arduino, medimos 
valores de tensão, corrente e potência no aerogerador de nossa instituição.  

Palavras-chave: Energias renováveis; Arduino; microcontroladores; 

monitoramento; Sistema eólico.

MONITORAMENTO DE SISTEMA RENOVÁVEL POR MEIO DE 
UM MICROCONTROLADOR
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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo principal auxiliar os deficientes visuais que 
dependem de transporte público coletivo, informando-os as linhas de ônibus 
que se aproximam através da construção e utilização de um sistema sonoro 
auditivo (SISADEV), que proporcionará uma maior inclusão e proteção para 
os indivíduos que possuem cegueira ou visão subnormal. O sistema proposto 
possibilita a locomoção dos deficientes visuais por cidades que não contém 
uma estrutura adequada, realizando uma integração do sistema sonoro 
auditivo com o transporte coletivo, ou seja, será instalada em todos os ônibus 
um SISADEV transmissor, que tem como sua função enviar dados a respeito 
do transporte em questão, como sua linha e destino, esta informação deve 
chegar ao SISADEV receptor, este que deverá está sob posse do deficiente 
visual, com isso, através de um player de áudio conectado a uma placa micro 
controladora (Arduino), seria informado por comando de voz, qual o ônibus 
que se aproxima, informando a linha e o destino do mesmo, após está ação 
se o deficiente desejar utilizar o transporte, o mesmo deve pressionar um 
botão que enviará um sinal de volta, para que o motorista saiba que na 
parada existe um usuário do sistema que deseja usufruir do ônibus. O 
sistema sonoro auditivo receptor, conta, ainda, com a instalação de dois 
sensores ultrassônicos, que tem como propósito auxiliar os usuários do 
sistema no momento de caminhada pelos centros urbanos, informando se 
existe algum obstáculo a frente, como telefones públicos, ou objetos que a 
bengala não pode identificar, evitando assim alguns incidentes. Para tanto, 
está sendo construído e testado um protótipo que tem como finalidade 
demonstrar a potencialidade do projeto e a eficácia do sistema proposto.  

Palavras-chave: Deficientes visuais; Transporte público; Arduino; Sistema 
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SISADEV – SISTEMA SONORO AUDITIVO PARA DEFICIENTES 
VISUAIS

3472



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

III Mostra Tecnológica do IFRN 

PRANCHA MOTORIZADA PARA SALVAMENTO E ALIMENTADA 
POR CÉLULAS SOLARES 

Arthur Felipe Medeiros Cunha 
Aluno de IC 

Daniel Lima de Melo Batista 
Aluno de IC 

Victor Lopes Paiva 
Aluno de IC 

Jefferson Doolan Fernandes 
Orientador 

RESUMO 

O projeto consiste na elaboração e desenvolvimento de uma prancha para 
auxílio à salva-vidas. A prancha possui motores que aperfeiçoarão a 
locomoção no ato de salvamento, tornando o trabalho do salva-vidas mais 
eficiente e seguro. Utilizamos painéis fotovoltaicos na parte superior da 
prancha, para fornecer a energia necessária para acionar os motores do 
protótipo. Enquanto essa energia não é utilizada pelos motores, é 
armazenada em baterias LiPo (Lithium Polymer) afim de suprir as 
necessidades energéticas num casual resgate de emergência. O projeto 
possui várias etapas de elaboração que podem ser resumidas em: estudo e 
dimensionamento adequado dos painéis solares utilizados, programação do 
arduino, juntamente da confecção de placas de circuitos elétricos, 
dimensionamento do motor, projetar um sistema Jet Drive no AutoCad, além 
de confeccionar um sistema de vedação eficiente, para não comprometer os 
circuitos elétricos do protótipo. Na fase atual da pesquisa, estão sendo feitos 
testes com uma prancha em escala real confeccionada pelos bolsistas, que 
possui o mesmo funcionamento quando comparado a prancha com o 
material definitivo. Paralelamente está sendo feito o projeto da prancha 
definitiva, aonde será utilizado um shape de prancha (fun board) de 7’2”, 
painéis solares mais robustos e um recipiente que será acoplado a prancha 
contendo a devida vedação para os componentes eletrônicos. Ao final do 
projeto o grupo pretende apresentar um modelo que redefina os conceitos 
em salvamento de vítimas de afogamento. A prancha será sustentável, 
robusta, prática, de baixo custo e terá eficiência no ato do resgate. Estas 
qualidades são de suma importância para a manutenção da segurança no 
litoral brasileiro.  

Palavras-chave: Energia Solar; Baterias LiPo; Salva Vidas; Prancha 

Motorizada.
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RESUMO 

No Brasil, país de clima tropical com temperaturas elevadas de verão e intensa 
radiação, os materiais a serem utilizados para a confecção das coberturas 
devem permitir bom isolamento térmico para que o ambiente interno das 
instalações seja menos influenciável pela variação climática. Através de 
observações pode-se notar que é de grande frequência o uso de telhas 
onduladas de fibrocimento nas construções, fazendo seu uso na cobertura de 
algumas edificações. Apesar de seu uso difundido, também é de conhecimento 
que este provoca desconforto térmico, dependendo do local em que é utilizado 
bem como, em função de sua coloração. Diante desse panorama, o presente 
trabalho tem como objetivo estudar por meio de um experimento prático as 
influências que as telhas onduladas de fibrocimentos podem trazer no conforto 
ou desconforto térmico. Além da própria telha nas condições em que são 
fornecidas no comércio da construção civil, o presente trabalho optou por 
também realizar uma avaliação da influência da pigmentação das telhas bem 
como da umidade sobre as telhas na temperatura do interior das edificações. 
Para isso seis protótipos foram confeccionados e cobertos com as telhas. As 
cores escolhidas foram a cor natural (acinzentada), branca e preta. As casas 
foram feitas em duplicatas para que os telhados fossem umidificados. A 
avaliação se deu por meio da coleta de dados de temperatura na parte superior 
da telha, na parte interior da telha, e na meia altura do pé direito de cada 
edificação. Os dados estão sendo coletados por um período de trinta dias no 
horário entre 7h e 17h. Os resultados apontam como que o uso da cor branca 
bem como da umidificação do telhado são os fatores que mais impactam na 
melhoria do conforto térmico do ambiente. 

Palavras-chave: Telha de fibrocimento; conforto térmico; pigmentação; 

umidade.
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RESUMO 

Baseado na influência dos agregados na formação do concreto, 
desenvolvemos um estudo que apresenta a importância desses materiais na 
composição dos concretos estruturais, através de uma sequência de ensaios 
e testes. Primeiramente, por meio do ensaio de abrasão ‘’Los Angeles” - 
NBR NM/51/2011, determinamos a persistência ao esmagamento de 
agregados graúdos com diferentes especificações, assim como o índice de 
lameridade e outras características desses materiais. Em seguida, 
executamos testes para estudar melhor as influências no concreto com a 
utilização dos agregados com as mais variadas características. Com o 
resultado em mãos, elaboramos e divulgamos o artigo contendo, 
detalhadamente, as informações de todo o processo, objetivando o 
reconhecimento e uso do estudo para a comunidade científica. Assim, o 
projeto qualifica, caracteriza e dá retorno à comunidade da construção civil 
brasileira. Buscando melhorar a qualidade e produtividade da construção 
civil em seu insumo mais consumido após a água, que é o concreto.  

Palavras-chave: Agregado; Britas; Concreto; Construção Civil; Qualidade do 
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RESUMO 

A maioria das micro e pequenas empresas (MPE) apresentam problemas de 
gestão devido à estrutura organizacional deficiente e a pouca ênfase dada 
ao planejamento e controle da produção. Nesse contexto, os indicadores de 
desempenho surgem como elementos importantes para melhoria dos 
processos internos, pois permitem a gestão focalizada a partir da 
comparação do desempenho real da operação e o ótimo. A presente 
pesquisa objetiva o desenvolvimento de um modelo de referência que 
permita a criação, seleção e priorização de indicadores para avaliação do 
desempenho da gestão da produção de MPE. O modelo proposto será 
aplicado e validado em pequenos negócios de São Gonçalo do Amarante 
(SGA) e regiões próximas. A pesquisa se justifica pela importância 
econômica das MPE para o Brasil, o Rio Grande do Norte, assim como, 
para o munícipio de SGA. Como resultados esperados, o projeto apresenta 
as contribuições à literatura por meio da abordagem proposta, bem como, 
benefícios a comunidade local em que se encontra o Campus IFRN - São 
Gonçalo do Amarante.  

Palavras-chave: Indicadores; Micro e pequenas empresas; Gestão da 
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RESUMO 

Sabe-se que a água, recurso indispensável na vida de todos, encontra-se 
cada vez mais escassa nos dias de hoje. O desperdício, a falta ou o uso 
inadequado desse recurso pode ocasionar uma série de problemas à 
determinada população ou área seja a nível local ou regional. A partir da 
preocupação com a situação de várias famílias brasileiras que ficam sempre 
desamparadas quando seus reservatórios chegam a um estado crítico, foi 
desenvolvido um sistema de controle de água por alunos do curso técnico 
em Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Natal 
Central o qual faz uso de tecnologias práticas, baratas e eficazes com o 
intuito de evitar danos causados pelo uso inadequado da água ou amenizar 
consequências decorrentes de catástrofes naturais. Desta forma, o 
“AQUAMED – Sistema de Controle Hídrico” assume a função de realizar o 
controle de reservatórios de água como cisternas e caixas d’água através de 
sensores interligados, provendo um histórico de dados e auxiliando a 
população que vive em locais periféricos a gerirem seus recursos. Os 
sensores permitem ao usuário verificar o nível de seus reservatórios em 
tempo real e avisam quando estes atingem um nível considerado crítico, 
prevenindo-o de surpresas e dando tempo para que possam ser tomadas as 
devidas providências.  

Palavras-chave: Água; Controle; Volume; Monitoramento.

AQUAMED: SISTEMA DE CONTROLE HÍDRICO
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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo diminuir as perdas de alimentos ocorridas 
durante as etapas de colheita, manuseio e comercialização através da 
construção e utilização de uma Estação Mista para Alimentos (EMA) que 
proporcionará proteção para o manuseio de forma mais adequada dos 
produtos agrícolas e servirá de expositor para comercialização em feiras livre. 
A EMA possibilitaria a manutenção dos produtos manuseados dentro de uma 
determinada margem de temperatura proporcionando maior conservação e, 
assim, aumentando sua a vida útil. Conta, ainda, com a instalação de painéis 
solares em sua cobertura (tornando o produto autossuficiente) fornecendo 
energia para alimentação do sistema de controle de temperatura e da 
iluminação forçada adequada ao trabalho e dando destaque aos produtos 
comercializados, além da conexão de dispositivo auxiliares úteis durante todo 
as etapas através de portas USB. Para tanto, será construído e testado um 
protótipo que demonstrará a potencialidade do projeto e a eficácia do sistema 
proposto. O conversor elétrico CC/CC BOOST com a técnica de rastreamento 
de máxima potência (MPPT) será utilizado para a maior eficiência no uso dos 
painéis solares, e conversor elétrico CC/CC BUCK para regular a tensão, 
através de um controlador PID, a saída e permitir a manutenção da tensão de 
alimentação dos dispositivos auxiliares próximos ao valor nominal. Com um 
sistema de controle de temperatura utilizando a pastilha termoelétrica Peltier, 
será possível reduzir o impacto térmico de origem solar no espaço de 
manuseio e exposição de produtos agrícolas. 

Palavras-chave: Perdas de alimentos; Painéis solares; Controle de 
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EMA – COLHEITA, MANUSEIO E COMERCIALIZAÇÃO
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RESUMO 

A atividade de perfuração de poços de petróleo em terra (on shore) produz 
grande quantidade de resíduos, como, por exemplo, os resíduos sólidos 
chamados comumente de cascalhos de perfuração, os quais não têm ainda 
destinação adequada, o que gera um grande impacto ambiental para os 
diversos atores envolvidos no processo: estados, municípios e empresas 
produtoras. Por outro lado, tem-se o setor da construção civil que necessita 
cada vez mais de técnicas e materiais alternativos devido ao grande impacto 
que o setor promove na realização de suas atividades. Assim exposto, o 
objetivo dessa pesquisa é esverdear a confecção de blocos de concreto para 
alvenaria não estrutural por meio da substituição parcial do cimento pelo 
cascalho incinerado (CI) e do agregado miúdo por cascalhos não incinerados 
(CNI), avaliando a influência destas substituições na sua resistência e 
absorção. A pesquisa justifica-se diante dos quesitos socioambiental, 
acadêmico e econômico, visto que esta apresenta uma alternativa adequada 
para a destinação dos resíduos de perfuração de poços de petróleo on shore; 
para o quesito social considera-se que os CNI´s são aterrados, agredindo a 
vegetação do seu entorno devido ao grande número de saís presente em sua 
composição, e os CI´s passam por um processo de combustão que gera 
considerável emissão de CO2, logo, possuí alta capacidade de agressão ao 
meio ambiente; acadêmico pois visa contribuir para a base de dados dos 
ensaios tecnológicos  de artefatos de cimento colaborando para demais 
estudos e economicamente, pois visa a produção de um bloco com menor 
custo devido a redução do uso de cimento em sua confecção. Do ponto de 
vista de sua natureza a pesquisa classifica-se como aplicada, pois gera 
conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 
específicos, possuí uma abordagem quantitativa e qualitativa por meio de 
explicações com um método experimental. 
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RESUMO 

Esse resumo surge como um recorte de uma investigação maior em que 
objetivou-se analisar a(s) relação(ões) entre a RDS Ponta do Tubarão 
(RDSEPT) e a comunidade escolar da cidade de Macau/RN. Os resultados 
mostraram que existe um distanciamento entre as escolas públicas da cidade e a 
RDSPT, haja vista que não acontece aulas de campo na reserva, bem como poucos 
professores problematizam a respeito do tema em sala de aula (MORAIS et.al 
2013). A RDS Ponta do Tubarão é uma reserva localizada entre os distritos de Diogo 
Lopes, Barreiras e Sertãozinho, compreendendo os municípios de Macau e 
Guamaré-RN (CUNHA, 2006). Na reserva é possível observar uma rica 
biodiversidade de animais e vegetais, bem como diversas formações geológicas, o 
que possibilita temas variados para aulas de Ciências e Biologia (NOBRE, 2005). 
Haja vista essa problemática, pensou-se em desenvolver um software 
educacional que possibilitasse uma maior interação entre a comunidade escolar e as 
discussões biológicas da RDSPT. Logo, essa pesquisa configura-se como uma 
proposta pedagógica direcionada para professores e estudantes da educação 
básica da cidade de Macau-RN, haja vista que essa comunidade foi o lócus da 
pesquisa desenvolvida anteriormente. O software foi pensado como uma 
ferramenta didática para o professor, em que nele, estaria um conjunto de 
informações e atividades para que o docente utilizasse em sala de aula, a partir da 
metodologia de ensino que melhor se enquadrasse com o tema trabalhado. Por 
isso, prezou-se por uma linguagem de fácil compreensão, com assuntos pertinentes 
à área da Biologia, como por exemplo os ecossistemas locais, a história do povo e a 
cultura da localidade. Desenvolveu-se também atividades para que o professor 
utilize com seus alunos. Como proposta futura, pretende-se apresentar o 
software para os professores da cidade de Macau-RN, bem como desenvolver 
um curso de capacitação para utilizar a ferramenta. 
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RESUMO 

A temática do corpo, apesar de objeto de estudo largamente discutida nos dias atuais, 
tem sido pouco considerada pela sociedade em geral, como fonte na constituição 
de saberes, conhecimentos e como nossa fonte primordial de ser e estar no mundo. 
Fato esse, é revelador da ausência do conhecimento sobre o corpo e sua 
complexidade, necessário a formação dos sujeitos.  O corpo vem, há muito tempo, 
sendo um território construído a partir de diferentes práticas sociais e culturais. 
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi investigar as concepções de corpo 
construídas ao longo da história, desde da sociedade grega até os dias atuais. Trata-
se de um trabalho de revisão de literatura com a proposta de traçar uma reflexão 
sobre os sentidos e significados do corpo construídos ao longo do tempo pela 
sociedade. Os resultados apontam que as concepções de corpo passaram por diversas 
transformações, sendo fortemente influenciados por fatores políticos, religiosos, 
econômicos e sociais de cada período. Na Grécia antiga havia uma preocupação com 
o corpo saudável, forte, belo e a harmonia dos movimentos com a natureza. Os 
gregos valorizavam a harmonia entre o corpo e a alma. Na idade média a igreja 
exercia o controle sobre o corpo submetendo-o a rígidas regras morais, sendo alvo 
de repúdio e condenação. Durante esse período as autoflagelações eram práticas 
comuns para a purificação da alma. Na idade moderna, o corpo passa a ter um 
novo papel social, iniciando a libertação dos interesses da igreja. Porém, o corpo 
continua a ser controlado. Com o surgimento de um novo modo de produção: o 
capitalismo, a modernidade se configurou como um período de competitividade, que 
buscou manipular e preparar o corpo com o objetivo aumentar a 
produtividade e assim gerar lucros e a consolidar o capitalismo. Nesse período, a 
beleza do corpo é novamente explorada, surgindo grandes artistas como 
Leonardo da Vinci, responsável pela criação das regras proporcionais do corpo. Na 
atualidade, o corpo é exaltado, existe um interesse exacerbado pelo mesmo, visto a 
possibilidade exploratória para o consumo. A mídia, hoje é quem determina 
qual o estereótipo de corpo que deve predominar na sociedade, ditando normas, 
costumes e padrões de beleza. Os indivíduos perderam a noção da sua essência 
significativa no mundo se entregando a um consumismo desenfreado, na busca do 
ideal de beleza divulgado pelos meios de comunicação e informação. Em cada 
momento histórico houve concepções de corpo diferentes, sempre no sentido de 
controlar e explorar o mesmo. Entretanto, vislumbramos um novo olhar sobre o corpo, 
considerando sua complexidade, a diversidade dos indivíduos e das culturas. O corpo 
como espaço primeiro de visibilidade humana é o ponto de partida para o 
desenvolvimento pessoal, o corpo em suas formas, gestualidades e complexidade é 
linguagem para si e para o outro 
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RESUMO 

Sabe-se que o envelhecimento é um processo extremamente complexo, causado por 
diferentes fatores, causando consequências das mais variadas para o corpo que 
envelhece e a sociedade em geral. Com a crescente expectativa de vida, cresce o 
número de idosos, configurando ao país e ao mundo um novo desenho demográfico. 
Os idosos são os que mais apresentam doenças crônico- degenerativas e suas 
consequentes sequelas, implicando maior demanda para o sistema de saúde. Parte 
expressiva dos idosos apresenta altas taxas de vulnerabilidade, dependência e declínio 
da capacidade funcional. O que leva a perda da autonomia e consequentemente 
dificuldade de realizar as suas atividades cotidianas. Nesse contexto, o sistema de 
saúde pública tem um grande desafio pela frente que é garantir um envelhecimento 
saudável para o contingente de idosos que fazem parte do País. Diante disso, o 
presente trabalho, teve como objetivo investigar a percepção do idoso sobre o 
envelhecimento saudável. Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada com 30 
idosos. O grupo alvo da pesquisa foram os idosos do Município de Santa Cruz (RN), 
moradores da área mais populosa da cidade, o bairro paraíso. Para coleta de dados foi 
utilizado uma entrevista semiestruturada. Na análise do material, utilizamos a 
abordagem de análise de discurso. Para os idosos a representação sobre o 
envelhecimento saudável está relacionado ao manter-se ativo, participar das atividades 
domésticas, estar em harmonia com a família, praticar exercícios físicos e a ausência de 
doenças. Observa-se uma percepção positiva sobre o envelhecimento, a referência a 
uma vida ativa, independente funcionalmente e o bem estar familiar, traz uma visão 
positiva da velhice, uma nova identidade para esse grupo populacional. A velhice ativa, 
com possibilidades de realizações, de respeito, de visibilidade e de interação com os 
demais grupos populacionais e a sociedade em geral vem ganhando proporções 
importantes, o que se opõe a tradicional visão do idoso passivo. Os idosos estão se 
conscientizando e aprendendo a relevância de adotar hábitos de vida ativo e saudável 
na perspectiva de alcançar uma vida melhor, com saúde e qualidade de vida. Observa-
se um movimento de empoderamento e de reivindicação de visibilidade na sociedade. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é expor a confecção de um jogo didático 
produzido para auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem na disciplina da 
Biologia, abordando os filos do reino animália, ministrado para alunos de Ensino 
Médio, respectivamente no 2º ano. Neste trabalho esta descrita como se 
desenvolve o jogo Circuito Biológico do Reino Animalia, desde a quantidade de 
participantes, o material utilizado para realizar o jogo, o modo de jogar e como 
este pode ser aplicado. Este jogo oferece a oportunidade de desfazer as abstrações 
vislumbradas pelos discentes, uma vez que a ludicidade torna a aula profícua e 
menos cansativa. A utilização de jogos didáticos nas aulas de Biologia além de 
reforçar o processo de ensino aprendizagem, esta também pode contribuir para 
que os alunos desenvolvam algumas atitudes sociais, o jogo didático Minicircuito 
Biológico configura-se como um material adicional nas aulas do Reino Animallia na 
disciplina de Biologia, estimulando a aprendizagem por parte dos alunos e auxiliando 
os professores nas aulas de Biologia. 
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RESUMO 

A reciclagem visa à transformação de materiais usados em novos produtos para o 
consumo. Esta necessidade foi acordada pelos seres humanos, a partir do momento 
que percebeu-se os benefícios que este procedimento trás para o planeta Terra. Com 
o crescimento da quantidade de lixo sendo destinado de forma incorreta, na 
maioria das vezes, em pleno céu aberto, verificou-se que as pessoas não estão 
sabendo destinar corretamente tantas embalagens e objetos em desuso, 
gerando lixo, e com isso, acabam poluindo ruas, rios, solos, etc. Dessa forma, 
a sociedade está causando sérios impactos ambientais, promovendo a 
degradação do meio ambiente. Nesse cenário degradante, viu-se que além da 
preservação do meio ambiente a reciclagem promove o crescimento econômico 
devido à reutilização de materiais não biodegradáveis. Analisando essa 
conjuntura, este trabalho propõe a implantação da reciclagem aliada ao 
contexto socioeconômico de muitas famílias, as quais não possuem dinheiro 
suficiente para a compra de sua casa própria. Com isso, temos como objetivo 
construir um protótipo de uma casa, para fins de residência unifamiliar, 
utilizando materiais não biodegradáveis descartados (lixo) com intuído de diminuir 
os efeitos dos impactos ambientais e sociais. Utilizando materiais cotidianamente 
descartados pela sociedade (lixo), dentre eles: pneu, papelão, garrafas PET e de 
vidro, resíduos de construção civil, sucata de ferro, pedaços de madeira, entre 
outros. Assim, acreditamos que a reciclagem incorporada ao contexto 
socioeconômico pode mostrar resultados positivos e capazes de transformar a 
realidade de muitas famílias que não possuem sua casa própria, como também, 
minimizando os impactos ambientais resultantes da destinação incorreta 
dos materiais não biodegradáveis.  
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RESUMO 

A Educação Profissional no Brasil é uma modalidade de ensino que 
transversaliza os níveis da Educação Básica, sendo específica no Ensino 
Superior. Assim, realiza a relação educação x trabalho no processo de ensino-
aprendizagem escolar. Contudo, essa relação tem sido desconsiderada em termos 
quantitativos e qualitativos no Brasil no sentido em que é negado aos jovens um 
Ensino Médio que integre Educação Geral com Educação Profissional 
conforme dados oficiais da educação. Diante deste contexto, objetiva-se 
refletir, neste trabalho, sobre os indicadores da Educação Profissional nos 
anos 2013 e 2014, observando-se as discrepâncias existentes entre a Educação 
Profissional e o Ensino Médio. Os dados serão problematizados no sentido 
de promover discussões situadas em torno do uso dos indicadores educacionais do 
Brasil na Licenciatura em Matemática, notadamente no campo da Educação 
Matemática. Adota-se como metodologia a busca de indicadores já tratados 
estatisticamente no Anuário Brasileiro da Educação Básica, editado pela Editora 
Moderna nos anos de 2014 e 2015 que trazem dados dos anos respectivamente 
anteriores. Esses indicadores são transformados em situações-problemas, 
problemas matemáticos e exercícios matemáticos no sentido de problematizar às 
questões à luz da leitura crítica, tanto da educação matemática, quanto da 
Educação Profissional e do Ensino Médio. Partindo-se dessas problematizações as 
diferenças existentes entre a Educação Profissional e o Ensino Médio, em relação ao 
total de matrículas dos anos de 2013 e 2014 aparecem principalmente, porque 
entre essas existem formas de articulação tais como: concomitante, subsequente 
e integrada ao Ensino Médio nas redes pública e privada, foi com essa constatação 
que foi elaborado este trabalho. Também foi adotada a pesquisa bibliográfica, a 
qual se direciona para explicar a pesquisa aplicada, pois ao transformar os dados 
dos indicadores oficiais encontrados, em situações-problemas, exercícios e 
problemas matemáticos, eles podem ser utilizados no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, bem como em todas as modalidades de ensino a estes 
vinculadas. Por fim, considera-se que os indicadores da Educação Profissional em suas 
relações com o Ensino Médio trazem em si uma mostra da realidade da educação 
brasileira por denotar que a Educação Profissional mesmo com a expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a criação de vários 
Institutos direcionados a atender esta modalidade, o país, ainda não atende 
minimamente os jovens que necessitam de educação integrada. Este trabalho resulta 
de uma atividade de iniciação científica, desenvolvida na Licenciatura em Matemática 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
Campus Santa Cruz. 
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RESUMO 

Relata-se neste trabalho a experiência de uma Atividade Experimental 
realizada pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), em parceria com o Grupo de Astronomia do Trairi (GAT), com 
alunos de todos os anos do Ensino Médio de escolas públicas dos municípios 
de Santa Cruz/RN e São Bento do Trairi/RN. Nesta atividade apresentamos aos 
alunos, em sala de aula, uma breve história sobre o surgimento e evolução dos 
estudos da astronomia, desde seus primórdios até a corrida espacial ocorrida na 
segunda metade do século XX, que instigou a disputa tecnológica para 
desenvolvimento de sondas espaciais e foguetes tripulados visando a supremacia 
tecnológica na conquista e exploração do espaço para realização de estudos 
científicos. Através de modelos didáticos de foguetes explicamos os conceitos da 
astronomia e das leis da Física que estão envolvidos diretamente com sua decolagem 
e vôo em nossa atmosfera e no espaço. Aplicando o conhecimento em prática, 
ministramos oficinas de construção de foguetes didáticos de baixo custo com os 
alunos das escolas envolvidas, por meio da qual foi realizado todos os 
procedimentos de construção dos modelos utilizando apenas garrafas pet e pastas 
porta arquivo. Com calhas de alumínio, construímos uma base de fixação que oferece 
opções de escolha de ângulos de inclinação para lançamento dos mesmos. Como 
combustível para os lançamentos, utilizamos água, na câmara de combustível do 
foguete, onde a pressão interna é altamente elevada, com a ajuda de uma simples 
bomba utilizada para encher pneu de bicicleta, com o auxílio de um monômetro 
acoplado a esta para controlamos a pressão suportada pela garrafa pet e necessária 
à decolagem do foguete. Em um segundo momento, realizamos o lançamento 
destes, seguida da explicação relacionando a teoria com a prática, focando assim 
nesta atividade como uma estratégia didática para o Ensino de Física e, mais 
especificamente, para o Ensino de Astronomia. Acreditamos que essa atividade prática 
pôde, sem dúvida, proporcionar uma estratégia mais interativa e dinâmica de abordar 
alguns conceitos de Astronomia, além de promover a educação científica nestas 
comunidades escolares e contribuir para um melhor Ensino de Física e Astronomia, 
favorecendo, dessa forma, uma aprendizagem mais significativa por parte do aluno. 
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RESUMO 

O projeto consiste em oficinas, que são intituladas de “Show da química”, onde 
a ciência da química é apresentada nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental 
e também do Ensino Médio nas escolas públicas de Santa Cruz, com intuito 
dos estudantes e professores aprenderem experimentos químicos com 
materiais tradicionais do cotidiano. Nós mostraremos que é possível realizar 
experiências na área da Química em escolas mesmo que não possua o material ideal, a 
intenção do projeto é aproximar a teoria da prática para facilitar o entendimento da 
química. As atividades que serão realizadas durante o desenvolvimento do projeto 
serão  as seguintes: trabalhar o conhecimento na área da Química com professores e 
alunos das escolas que serão visitadas, ajudar aos professores que trabalham em 
escolas com carência de infraestrutura (ausência de laboratório ou espaço em escolas 
com carência de infraestrutura (ausência de laboratório ou espaço disponível para 
realização de aulas experimentais) e trabalhar preferencialmente em escolas 
localizadas em bairros de periferia e/ou com baixo poder aquisitivo, para dar 
maior acesso aos conteúdos e práticas que não tenham sido enfatizadas em 
sala de aula. O procedimento experimental consiste na elaboração de oito 
experimentos químicos denominados de: E1= água que muda de cor, E2= pasta de 
elefante, E3= experimento do isopor, E4= varinha mágica, E5= cupcake químico, 
E6= tornado de fogo colorido, E7= serpente de faraó e E8= tinta invisível. A 
Realização desses experimentos do Show da Química acontecerão inicialmente 
na Escola Estadual Pedro Severino Bezerra-Ensino Fundamental CAIC e 
Escola Estadual João Ferreira de Souza- Ensino Fundamental e Médio. O presente 
estudo é qualitativo e quantitativo, pois procuraremos mostrar as teorias e 
assuntos que serão abordados nas práticas/experimentos, onde levarão 
aprendizados e bons embasamentos aos alunos. O nosso intuito é 
transmitir conhecimentos relacionados na área da Química e ensinar como 
pratica-los com materiais que são utilizados em nosso cotidiano.  
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RESUMO 
Este trabalho foi realizado com o intuito de, observar os indicadores da 
educação brasileira dos anos de 2013 e 2014 e, especificamente no que trata-se da 
modalidade espacial/inclusiva. E a partir dessas informações obtidas nos indicadores, 
realizar reflexões acerca dos índices da pesquisa, fazendo uma análise se as 
políticas públicas, que cuidam da situação desses indivíduos no qual precisam de 
assistência especial. Portanto se as políticas estão ajudando os indicadores a 
melhorarem seus registros e também sobre as contribuições dessas informações dos 
indicadores para a gestão da escola. A pesquisa será desenvolvida por meio de 
estudos bibliográficos e estatísticos, fazendo uma análise situada por nível e 
modalidade de ensino. Notou-se que de acordo com a meta do PNE (Plano Nacional 
de Educação), ressalta a Universalização, para a população de 4 a 17 anos, o 
atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede 
regular de ensino; vem dando certo, já que as matrículas de crianças com 
deficiência crescem ano após ano, cada vez mais em classes comuns da rede 
regular de ensino, em especial da rede pública. Observou-se também que na 
Educação Especial é a tendência de crescimento do número de alunos com 
deficiência nas classes comuns, em oposição às classes especiais e às escolas 
exclusivamente especializadas está bem claro, e vem aumentando anualmente. 
Como mostra a pesquisa, as políticas vêm realmente dando certo, pois as metas 
postas estão sendo alcançadas de forma rápida, até demais. Isso mostra, que o 
esforço em melhorar cada vez mais a qualidade de ensino para esse público 
especial, está no caminho certo. Os índices afirmam o direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A 
educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção 
de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, 
e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.   
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RESUMO 

O presente trabalho deriva-se de um microprojeto de pesquisa que procura 
transformar informações acerca da educação brasileira em conhecimentos para 
o ensino da matemática, estudando as implicações e contribuições de indicadores 
educacionais para a gestão escolar. A pesquisa é desenvolvida no Curso de Licenciatura 
em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz. Tem como objetivo promover reflexões 
sobre a importância dos indicadores para a melhoria da educação e também do 
ensino da matemática. Espera-se que os resultados possam contribuir para que se 
compreenda a gestão escolar e também a relevância de transformar informações em 
conhecimento, principalmente no ensino da matemática. A metodologia utilizada 
trata-se de um estudo analítico por meio de leituras ativas e pesquisas dos anuários da 
educação, com dados sobre a permanência e conclusão do ensino fundamental, que é 
o objeto em questão. Os indicadores compõem uma das formas de avaliar se o 
sistema educacional propicia àqueles que se matriculam na Pré-Escola ou no 1° ano 
do Ensino Fundamental o progresso escolar adequado ao longo dos anos e, por isso, 
faz parte das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). 

De acordo com os dados estudados, percebe-se que de 2001 à 2012 houve 
aumento e quase uma igualação do número de matriculas em/entre todas as 
regiões, que antes era desproporcional de uma região para outra. O percentual de 
jovens de 16 anos que concluem o Ensino Fundamental tem aumentado no Brasil a 
um ritmo de cerca de 2% ao ano, porém, o ritmo com que se dá essa evolução é muito 
lento, diante do objetivo de que um maior número de jovens conclua a trajetória 
escolar na idade recomendada. Embora os índices tenham melhorado, ainda existem 
vários jovens repetentes, e, portanto, irão atrasar tanto sua vida acadêmica quanto 
profissional. É possível que essa repetência ocorra devido a inexistência de uma 
correlação entre o que se vê em sala de aula e o cotidiano dos alunos, o que, 
segundo o teórico Vygotsky, prejudica a aprendizagem e a fixação dos conteúdos, ele 
afirma que "O saber que não vem da experiência não é realmente saber", para ele 
é preciso que haja interação entre aluno e professor, e ressalta 
a importância da instituição escolar na formação do conhecimento.  
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Por esse motivo, foram elaboradas questões que servirão como modelo para que os 
professores se baseiem e busquem uma forma de correlacionar os outros conteúdos 
repassados, em aulas posteriores, ao cotidiano dos alunos. Por exemplo: 

posteriores, ao cotidiano dos alunos. Por exemplo: 

1) O gráfico a seguir aponta para a porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 
anos matriculados no Ensino Fundamental nos anos de 2007 e 2012, por raça e 
renda:

Analisando o gráfico, e supondo que o número de matrículas continue aumentando 
no mesmo ritmo, o número de alunos pardos matriculados no ano de 2022 será de: 

a) 97.3% b) 96.3% c) 87.7% d) 100% e) 65.8%

Palavras-chave: Indicadores do Ensino Fundamental, Taxas de Matrícula, Anuários da 
Educação, Elaboração e Resolução de Questões. 

Em sua concepção, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam 
espontaneamente. 
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RESUMO 

No Rio Grande do Norte, a agropecuária representa um importante segmento 
econômico pelos cultivos de bovino, caprino e Ovino o mercado da pecuária 
leiteira está em constante crescimento (IBGE, 2013). Em virtude da escassez em 
áreas de pasto, da pouca disponibilidade hídrica e das características climáticas 
do semiárido brasileiro, os produtores começaram a praticar o confinamento e 
o semi-confinamento dos animais com o intuito de tornar a atividade competitiva 
no mercado e controlar os fatores causadores de poluição ambiental e possibilitar 
alternativas mitigadoras de impactos ambientais. Contudo, o sistema de criação 
intensiva de bovinos tem contribuído para o surgimento de problemas ambientais 
devido ao elevado descarte de resíduos e falta de pavimentação dos 
confinamentos. Uma unidade experimental de biodigestão na produção de biogás 
e biofertilizantes será investigada durante a execução desse projeto. O reator de 
biodigestão será usado para o tratamento de excrementos de vacas em lactação 
manejadas dentro do IFRN-Campus Ipanguaçu. Aproximadamente 30 Kg diários de 
estercos serão processados pelo biodigestor e encaminhados com tempo de 
retenção hidráulica (TRH) de aproximadamente 35 dias e volume interno de cerca de 
3000 litros. Durante os experimentos serão invesigados o efeito da temperatura, 
taxa de aplicação superficial e teor de água afluente ao reator. A temperatura será 
monitorada em faixas entre 25 e 40°C em estudos de laboratório. A taxa de aplicação 
do reator piloto será alterada em experimentos sazonais, para identificar a 
influência desse parâmetro e do tempo de residência na produção de biogás. 
Todas essas variáveis serão estudadas em função da qualidade e quantidade do 
biogás e biofertilizantes produzidos. A análise de eficiência do reator será 
monitorada por experimentos em laboratório pela equipe de alunos vinculada ao 
projeto, como também pelo auxílio de técnicos da instituição. 

Palavras-chave: Esterco; Biogás; Biofertilizantes.

ESTUDO DE BIODIGESTOR NA PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES E 
APROVEITAMENTO DE BIOGÁS
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RESUMO 

Não faltam opções de colorações, alisamentos, relaxamentos, e diversas 
outras mudanças capilares acessíveis nos salões de beleza. Todavia, alguns 
desses procedimentos químicos podem resultar na perda de características essenciais 
dos fios, e riscos mais sérios à saúde que podem ser acometidos pelos clientes. Tendo 
em vista essa problemática, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a 
atuação de alguns produtos utilizados nos salões, sua composição química e os 
resultados que vão muito além do que ocorrem no exterior dos fios. Para tanto, 
pesquisas bibliográficas foram realizadas para identificar a composição da estrutura 
capilar e entender o funcionamento e a reação dos fios a estímulos, 
principalmente, químicos. As fibras capilares são constituídas de três estruturas: A 
cutícula é a parte exterior formada por proteínas que atuam na proteção dos fios 
contra as agressões químicas e físicas; o córtex que é formado por células 
queratinizadas, sendo responsável principalmente pela elasticidade e resistência dos 
fios, contendo a melanina, que dita à coloração natural do cabelo; a medula que é 
a estrutura mais interna da fibra capilar, onde nasce o fio. Existem variados 
tipos de cabelo: os lisos, pouco ondulados ou muito ondulados, entretanto, o 
desejo humano pelas mudanças faz com que a procura por produtos com 
substâncias químicas aumente cada vez mais. Dentre os quais podemos destacar 
a amônia, que impulsiona a tumefação e abertura das cutículas, proporcionando a 
fixação da cor no cabelo. Sua aplicação pode provocar problemas como dermatites 
alérgicas. Há também o formol, que enrijece a queratina do cabelo, retirando 
água e gordura, funcionando como um fixador, além de criar uma capa 
impermeabilizante nos fios. Entretanto, suas reações podem ser tóxicas, inflamáveis 
ou até mesmo cancerígenas. O chumbo nos produtos capilares aparece na forma de 
acetato de chumbo, sendo preferível nos tingimentos de cabelos grisalhos. 
Quantidades consideráveis de chumbo no organismo podem causar anemia e atrofia 
muscular. Há também a solução de peróxido de hidrogênio que provoca o inchamento 
da cutícula, destruindo o pigmento natural, atribuindo-lhe falta de brilho e resistência. 
O uso exagerado desses produtos, assim como irregularidades nas dosagens 
constituintes, ocasionam o aumento da porosidade, ressecamento e outros problemas 
capilares, pela necessidade das tinturas chegarem a atingir o córtex do fio. Tratando-se 
dos processos de alisamento, é importante destacar que estes precisam quebrar as 
ligações químicas mais fortes para poderem mudar a constituição dos fios. Os danos 
são acumulativos e, após o processo, o cabelo possui pouca ou praticamente nenhuma 
capacidade de recuperação natural. Em vista dos argumentos apresentados, as 
pessoas precisam estar atentas e tomar cuidado com os produtos que utilizam nos 
salões, pois muitas vezes a procura pela estética capilar, considerada ideal, não reflete 
a verdadeira saúde dos fios e do organismo do indivíduo.

Palavras-chave: Córtex, amônia, formol, tinturas, alisamento.  
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RESUMO 

É apresentado neste trabalho o resultado de uma atividade que foi solicitada pela 
professora da disciplina de Psicologia da Educação do Curso de Licenciatura 
em Química do IFRN- Campus Ipanguaçu. O formato da apresentação 
seguiu os critérios de um trabalho acadêmico de seminário. Tratou-se, 
objetivamente, das contribuições da escola psicológica behaviorista e suas relações 
com a formação docente, tendo por base os principais conceitos e perspectivas 
dessa escola. Utilizou-se, ainda, como ferramentas de exemplificação, uma mídia 
criada pelos próprios seminaristas (licenciandos) com intuito de desenvolver 
uma melhor construção nos processos de aprendizagem sobre a temática.  

O termo behaviorismo surgiu nos Estados Unidos em meados de 1913, pelo então 
psicólogo John B. Watson (1878-1958). Inspirado por Ivan Pavlov, Watson 
define behaviorismo como o estudo do comportamento que vem em contraposição 
ao estudo objetivo da alma, ou do consciente até então muito defendida pela 
psicanálise. Nessa perspectiva behaviorista, Wartson propõe que a psicologia estude 
a conduta humana de maneira a observar os atos a fim de descrevê-los. Desenvolve 
concepções como as de ESTÍMULO e RESPOSTA, além de explicações sobre 
a compreensão dos reforçamentos positivo ou negativo do comportamento.  

 O referente trabalho proporcionou aos licenciandos a reflexão sobre essa escola 
da Psicologia e sua articulação com os aspectos educacionais. Buscou-se, enfatizar as 
relações da escola behaviorista aos processos de ensinar e aprender.  

Palavras-chave: Behaviorismo, ensinar-aprender, formação docente.  
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RESUMO 

O Brasil é um grande produtor mundial de frutas e entre aquelas com maior 
produção no país pode-se destacar a manga. Considerável parte dessa 
produção é destinada ao processamento em agroindústrias que produzem um 
volume excessivo de resíduos, formado principalmente pelas cascas. 
Considerando que esses resíduos são normalmente ricos em nutrientes, 
poderiam ser utilizados como uma fonte alimentar alternativa. A proposta do 
presente trabalho foi desenvolver um estudo para obtenção da farinha da casca da 
manga (Mangifera indica L.) Aplicar as farinhas de cascas obtidas na 
formulação de biscoitos do tipo “Cookies”, avaliar o produto quanto à 
preferência sensorial e ver a possibilidade de aceitação do biscoito produzido nas 
indústrias alimentícias que utiliza a manga do tipo “espada” como produto de 
venda ao consumidor. Os biscoitos tipo cookies formulados com 
substituição parcial da farinha de trigo por farinha de casca de manga 
apresentaram grau de preferência entre preferência igual a referência (cookies de 
farinha de trigo) e ligeiramente melhor que a referência para sabor e textura quando 
substituídos por 10% de farinha de casca. As farinhas de casca apresentaram-
se como alternativa viável para a complementação e/ou suplementação de 
nutrientes importantes a alimentação, podendo ser utilizadas como ingrediente na 
preparação de novos produtos alimentícios. Os resultados encontrados nesse projeto 
indicam que o aproveitamento integral da manga deve ser incentivado. 

Palavras-chave: Resíduos da agroindústria; Farinha de resíduos de frutas; Biscoito 
cookies; Análise sensorial. 

APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS (BISCOITOS COOKIES), ELABORADOS A 
PARTIR DA FARINHA PRODUZIDA DE CASCAS DE MANGA TIPO "ESPADA" 
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RESUMO 
O conhecimento acerca da Matemática Financeira pode nos proporcionar 
inúmeros benefícios na vida cotidiana, como também nos prejudicar quando pode 
nos levar a decisões incertas e/ou errôneas para se sobressair das dificuldades 
encontradas, por exemplo, a tomada de decisão de fazer uma compra de um 
produto, a prazo ou a vista, essa decisão nos leva a colocar as experiências da 
Matemática Financeira em prática, e saber utilizá-las, cabe a cada um. Nessa 
perspectiva, o conhecimento sobre Matemática Financeira pode nos auxiliar, 
por meio desse, podemos ser capazes de analisar criticamente situações 
relacionadas a tomadas de decisões, compras e vendas, dívidas, economias, etc. 
Objetivando comprovar o que falamos acima, é que realizamos uma pesquisa 
com pessoas de diferentes idades e níveis de escolaridade, e essas tiveram a 
oportunidade de responder algumas perguntas que foram elaboradas de forma a 
investigar os conhecimentos e a capacidade de associação da Matemática financeira 
a situações corriqueiras, nas quais podemos estar expostos diariamente. A 
princípio fizemos uma pesquisa bibliográfica acerca das fontes para aprendizagem 
da Matemática Financeira, nesse caso alguns livros didáticos, o que nos mostrou 
representação limitada, transmitida através de aplicações de fórmulas, contudo, 
pouco se assemelham ao cotidiano. A partir de então, optamos por verificar se as 
pessoas que já tiveram contato com o ensino da Matemática Financeira são 
capazes de verificar a melhor forma de resolver impasses comuns no dia-a-dia. 
Então partimos para fase da coleta de dados, que se deu por meio de entrevistas, nas 
quais 10 pessoas com faixa etária entre 16 e 40 anos de idade foram 
consultadas, respondendo as mesmas perguntas sem que tivesse acesso às essas 
antecipadamente ou as respondessem com a ajuda de outra pessoa. As perguntas 
eram referentes a situações de compras, nas quais eram apresentadas 
duas opções como saída para uma decisão a ser tomada diante de uma negociação, 
pois entendemos que esse tipo de tomada de decisão é mais comum independente da 
idade ou escolaridade de uma pessoa. No decorrer das entrevistas foi observado o 
comportamento dos entrevistados, no caso, como esses faziam para chegar à 
conclusão sobre o que seria mais vantajoso, se eram capazes de relacionar o conteúdo 
de Matemática Financeira as perguntas feitas e as respostas que deveriam dar. Foi 
perceptível, na maioria dos casos, o quanto essas pessoas foram incapazes de associar 
as perguntas ao conteúdo já estudado, inclusive alguns demonstraram através de suas 
respostas a incapacidade em analisar criticamente as propostas de financiamento, 
juros e prazos, para assim, tomar decisões satisfatórias. Portanto, com base nos 
resultados apresentados nas respostas coletadas nas entrevistas, consideramos que o 
fato de não relacionar a Matemática Financeira as situações apresentadas, na maioria 
dos casos deve-se a forma como o conteúdo foi transmitido às pessoas, pois, no final 
ao relatarmos pra essas qual seria a melhor resposta e porque, a maioria respondeu 
que ao estudar o conteúdo supracitado, nunca encontraram sentido para além da sala 
de aula.    

Palavras-chave: Cotidiano; Decisões; Matemática Financeira; Situações; 3498
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RESUMO 
Analisar os processos históricos pelos quais o ensino passou é fundamental, 

diante da necessidade de refletir sobre o processo de ensino dos dias atuais, ainda 

mais quando o ensino em questão é referente à Matemática, já que essa muitas vezes é 

vista principalmente por alguns alunos como algo que alguém “inventou” e que 

nunca foi transformado ou modificado. Através da realização de pesquisas, podemos 

constatar que o Movimento da Matemática Moderna (MMM) trouxe impactos, 

reformas e modernização para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, 

principalmente porque trazia como um de seus objetivos principais o desejo 

de uma nova linguagem Matemática. Considerando-se que o Movimento 

citado acima trouxe reformas e mudanças na estrutura, nos conteúdos e no ensino 

da Matemática, e que essas foram de suma importância para que a Matemática 

pudesse ser pensada de outra forma, objetivamos analisar os propósitos e as 

contribuições do movimento supracitado para que pudéssemos através de fatos 

e fatores investigar as marcas da Matemática Moderna nas práticas escolares. 

Para embasarmos nosso estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica, na qual 

buscamos fundamentação nos trabalhos de alguns autores, dentre os quais 

destacamos Burigo (1989), Miorim (1995) e Pinto (2005), que realizaram trabalhos 

acerca dos fatores que contribuíram para a criação desse movimento no Brasil.
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Ressaltamos ainda, os diversos grupos de professores criados para difundir tal 

movimento no país, dando ênfase ao Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática (GEEM), que teve relevância, pois foi um dos principais 

propagadores do MMM, através da realização de cursos para professores e 

publicação de livros para introduzir a Matemática Moderna nas escolas. Após nossa 

pesquisa, obtivemos resultados que nos mostravam que apesar de ter ocorrido 

outras reformas do ensino de Matemática no Brasil, ainda assim, o Movimento da 

Matemática Moderna pode ser considerado o mais “famoso”, com divulgação por 

todo o País, o que não implica afirmar que esse tenha sido “perfeito”, muito menos 

aceito como Moderno por parte de todos os interessados neste, já que 

alguns consideraram “exageros” algumas propostas desse movimento. Portanto, após 

esse breve estudo acerca do Movimento da Matemática Moderna, podemos concluir 

que passos importantes foram dados em direção ao que hoje temos como base 

no ensino de Matemática, no entanto, apesar se não acontecer da forma a 

qual se esperava, já que o movimento não resolveu grande parte dos problemas 

almejados, é preciso estudar e avaliar as marcas deixadas pelo MMM no processo 

de ensino da Matemática.  

Palavras-chave: Efeitos; Grupos de professores; Movimento da Matemática 

Moderna; Mudanças. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido por bolsistas (PIBID/CAPES) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Santa 
Cruz em parceria com o Grupo de Astronomia do Trairi (GAT). O mesmo foi realizado 
através de pesquisas bibliográficas tendo por objetivo relatar a influência dos 
astros nas navegações marítimas, levando em consideração que esses eram utilizados 
pelos navegadores como meio de orientação de percurso e, ainda, mostrar as 
dificuldades encontradas na utilização desse recurso em tempos chuvosos. Antes 
da criação dos novos recursos tecnológicos relacionados a orientação de 
posição (Norte, Sul, Leste e Oeste) os navegantes a determinavam através de 
observações das estrelas, no entanto em tempos de grandes tempestades tornava-se 
praticamente impossível a observação delas o que dificultava a navegação. Portanto, 
tendo em vista que a navegação marítima possibilitou grandes avanços 
industriais e tecnológicos facilitando a comunicação entre povos distintos, a 
partir das orientações dos astros, visto que nosso planeta é constituído de uma 
enorme porcentagem de água torna-se indiscutível a relevância desse conteúdo 
na contemporaneidade, pois esse método de orientação marítima deu o 
pontapé inicial no desenvolvimento científico. 

Palavras-chave: Pesquisa, astronomia. 
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RESUMO 

    O experimento do condicionador de ar caseiro é uma alternativa bem 
econômica para resfriar ambientes em tempos de altas temperaturas. Por ser um 
experimento de fácil confecção e de preço acessível para maior parte da 
população, decidimos utiliza-lo na exposição para mostrar que com materiais de 
fácil aquisição e com um pouco de conhecimento da física, podemos amenizar 
a temperatura em certos ambientes de maneira barata e bastante simples. 
    A construção condicionador de ar é bem simples. Este experimento é 
constituído de: uma caixa de isopor, da média; dois coolers de computador, uma 
fonte de 12 volts e sacos de “didin” com água congelada. O experimento também 
funciona como um instrumento didático explicações da primeira lei da 
termodinâmica. Os dois coolers, quando inseridos no isopor, jogam o ar quente para 
dentro da caixa, onde ficam localizados os “dindins” congelados. Esse processo 
resfria o ar que é jogado para dentro do isopor, o qual é posteriormente 
lançado para fora por uma abertura feita na lateral do isopor. 
   Esse experimento foi realizado na disciplina de laboratório de fluidos e 
termodinâmica do 4° período do curso de licenciatura em física. Os resultados foram 
satisfatórios foi sentida uma redução da temperatura e da sensação térmica nas 
proximidades da caixa de isopor. 
   Podemos afirmar que dependendo da quantidade de coolers, do tamanho da caixa 
de isopor, da quantidade de gelo dentro da caixa e da posição em que for colocada o 
condicionador de ar, o experimento pode resfriar um ambiente fechado, uma sala 
de tamanha médio, por exemplo. 

Palavras-chave: Condicionador de ar, temperatura, termodinâmica, cooler, isopor. 

CONDICIONADOR DE AR CASEIRO
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS TAXAS DE RENDIMENTOS ENTRE AS 
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN  

 Derick da Costa Ferreira¹ 
IFRN. Aluno de Graduação 

Francisco das Chagas de Sena² 
IFRN, Professor Orientador 

RESUMO

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada como parte da avaliação da 
disciplina de educação inclusiva do curso de licenciatura em matemática e  tem como 
objetivo apresentar as taxas de rendimento 2014 das escolas públicas e privadas do 
município de santa cruz junto com uma análise comparativa qualitativa entre os índices 
das escolas para a comunidade local. Com os indicadores educacionais de aprovação, 
reprovação e abandono, construir tabelas e gráficos comparado as taxas de rendimento 
entre as escolas públicas e privadas, realizando uma análise qualitativa de cada 
comparação. Com as análises foi possível perceber que existe um considerável 
distanciamento entre 
o rendimento das escolas privadas e públicas. Nas escolas privadas a taxa de
aprovação, reprovação e abandono em média são respectivamente: 96%; 3% e 1%, e
das públicas: 70%, 14%, 16% respectivamente variando de escola para escola. Diante
desses números é fácil ver que o auto índice de abandono e reprovação são alarmantes
e é preciso que os governos estaduais e municipais prestem uma assistência e uma
atenção maior a esse problema.

Palavras-chave: Taxa de Rendimento, Educação, Santa Cruz, Escolas Públicas, 
Escolas Privadas. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um microprojeto de pesquisa que procura transformar 
informações acerca da educação brasileira em conhecimentos para 
o ensino da matemática, estudando-se sobre as implicações e contribuições de 
indicadores educacionais para a gestão escolar. Desenvolvido no curso de Licenciatura 
de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – IFRN Campus Santa Cruz, a finalidade dessa pesquisa é analisar e investigar 
os indicadores da educação brasileira fazendo referência à Educação Infantil no Anuário 
Brasileiro da Educação Básica dos anos de 2013 e 2014, promovendo atividades 
reflexivas para o aperfeiçoamento da educação brasileira no âmbito da gestão escolar, 
perceptivelmente no enfoque de melhorias no ensino da matemática. Deste modo, os 
indicadores da educação nacional passam de meras referências informacionais para 
colaboradores ativos no processo de aprendizagem dos alunos. Em geral, o ensino de 
matemática encontra cada vez mais desafios, comumente interligados. Um exemplo 
disso são as tradicionais técnicas metodológicas no ensino da matemática, 
concomitantemente com a falta da modelagem de problemas em sala de aula, 
desencadeando desmotivação dos alunos. Esses acreditam que matemática é uma 
disciplina sem relação com o mundo em que vivem, tendo em vista que na escola são 
pouco trabalhados exercícios matemáticos vinculados com a realidade.  Diante disso, 
percebe-se a necessidade de integrar, no meio estudantil, a resolução de questões 
contextualizadas e de cunho prático, dando assim uma maior significação do conteúdo 
para os alunos. Sendo assim, esse trabalho reúne questões de matemática elaboradas a 
partir de indicadores da educação infantil regular, com um recorte para a educação 
infantil quilombola e infraestrutura das creches e pré-escolas. A pesquisa foi 
desenvolvida por meio de estudos bibliográficos e estatísticos, fazendo uma análise na 
modalidade de educação básica, nível educação infantil em relação ao objetivo 
proposto; a coleta de dados foi realizada nos Anuários supracitados. 
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Assim, foi feita uma matematização dos gráficos, através da elaboração de 
exercícios ligados a diversos temas da matemática, além de serem feitas relações 
com assuntos transversais como educação quilombola e infraestrutura das 
escolas, reforçando o senso crítico-social nos alunos. As questões produzidas 
utilizam-se da contextualização de conteúdos já estudados anteriormente pelos 
alunos (porcentagem e regra de três), principiando-se desses para desenvolver 
conceitos básicos em análises gráficas, tais como taxa de variação e medidas de 
tendência central, e, posteriormente, estudos em probabilidade. É 
importante lembrar que além de serem trabalhados conteúdos exclusivamente 
matemáticos, foram produzidas questões interdisciplinares, essas por sua vez 
envolvendo argumentação através de estatística, instigando os alunos para a 
compreensão da sociedade através de conceitos matemáticos. Espera-se que os 
resultados dessa pesquisa possam contribuir para a compreensão da 
importância dos indicadores educacionais para gestão escolar, e da relevância desses 
para a área de matemática. Além disso, busca-se possibilitar para os professores 
novos métodos para o ensino, com o intuito de melhorar a assimilação de 
conceitos matemáticos no domínio quali-quantitativo, promovendo a eficácia 
na aprendizagem da disciplina a partir da elaboração de questões concretas e em 
correspondência com a realidade.  

Palavras-chave: Matematização; Indicadores da Educação Básica; Estatística; 
Elaboração e Resolução de Problemas. 

3505



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC 

Airton Viana da Silva (IFRN, Bolsista PIBID) 
Alcione Maria de Azevedo (IFRN, Bolsista PIBID) 
Pedro Barbosa da Fonseca (IFRN, Bolsista PIBID) 

Maria Emilia Barreto Bezerra (IFRN, Coordenadora de área PIBID) 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o relato de atividade vivenciada pelos bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de 
Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte - Campus Santa Cruz e teve como objetivo proporcionar 
uma ideia correta do tamanho dos planetas e do Sol, bem como a noção de distâncias 
entre estes astros por meio de uma atividade prática. Esta atividade foi desenvolvida 
e aplicada em três aulas na Escola Estadual João Ferreira de Souza localizada na 
cidade de Santa Cruz/RN com alunos do 1° ano do Ensino Médio. Observamos que 
os alunos participaram ativamente das atividades propostas, o que resultou na 
visualização da gigantesca diferença de tamanho e volume existente entre o Sol e 
os planetas sem recorrer aos valores reais dos mesmos. Este tipo de 
abordagem motiva e desperta o interesse dos alunos em estudar Física. 
Certificamos, ainda, que esta mediação propicia aos alunos um despertar para o 
mundo em sua volta, além de aguçar a sua imaginação. 

Palavras-chave: PIBID, Ensino de Física, Sistema Solar, Atividade Prática. 
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RESUMO 
Podemos dizer que tudo o que acontece no nosso dia-a-dia, nossas tarefas, trabalho, 
é movido a energia. Desde os tempos da descoberta da eletricidade, os cientistas 
vêm estudando formas de transformar outros tipos de energia em energia elétrica. 
Uma das formas para obter eletricidade é usando painéis solares. Sabemos que 
quanto mais radiação solar, melhor ambiente para a produção da energia 
fotovoltaica. Entretanto, foi percebido que as altas temperaturas apresentadas 
por esses painéis reduzem a eficiência de sua produção de energia. É com o 
objetivo de diminuir a temperatura média dos painéis e, consequentemente, 
aumentar a eficiência da produção de energia pela placa que usaremos a superfície 
seletiva de frequência (FSS). 
A nossa FSS é constituída por uma placa de vidro e por uma tela de antena parabólica 
acoplada ao vidro. Usamos uma abertura do tipo rejeita faixa, função da antena 
parabólica, que rejeita uma certa faixa de frequência de ondas. Nosso objetivo é 
impedir ao máximo que ondas as ondas de calor (infravermelhas) ultrapassem a FSS. A 
radiação infravermelha está compreendida entre a faixa  1011   a  4𝑥1014.  
Nos primeiros testes realizados, analisamos primeiramente a intensidade 
(potência por unidade de área) de radiação que a FSS diminuiu em relação à 
intensidade do painel sem a FSS, para isso utilizamos um solarímetro. O 
objetivo é aumentar o rendimento da placa, mesmo sabendo que com a placa a 
quantidade de radiação que chega ao painel diminui um pouco. Ao todo, foram usadas 
três placas com aberturas diferentes. A primeira placa diminuiu 45,5% , a segunda 
placa 32,4% e  terceira 22,9% da potência produzida pelo painel sem a FSS.  

Palavras-chave: FSS, painéis solares, energia solar, eficiência. 

USO DE SUPERFÍCIE SELETIVA DE FREQUÊNCIA (FSS) NA PRODUÇÃO DE 
ENERGIA SOLAR.
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RESUMO 

O presente artigo expõe o estudo das situações didáticas, sob a abordagem 
piagetiana, relacionado aos conteúdos que norteiam o plano cartesiano. Nele são 
apresentadas novas situações didáticas que contribuem para o 
aprendizado dos alunos de forma mais prazerosa, conforme o interacionismo de 
Jean Piaget e Guy Brousseau. Continuando, é relatada a importância do 
envolvimento lúdico no processo de aprendizagem e há também uma breve 
definição de sistema de coordenadas, além de mostrar algumas de suas 
aplicações no cotidiano. Diante desses desafios, o objetivo principal desse artigo 
é a criação de novas situações didáticas que contribuam para a 
aprendizagem dos alunos, referentes aos conteúdos que envolvem o plano 
cartesiano e outros conteúdos correlacionados, os quais são explicitados no 
trabalho, por meio de tabela e gráficos, no sentido de ajudar aos professores do 
Ensino Médio a se apropriarem de novos métodos com base na abordagem piagetiana. 
Para isso a metodologia adotada foi aplicar um questionário com seis perguntas 
abertas e assim identificar as principais dificuldades nos conteúdos 
mencionados à mostra foi de 10 alunos do terceiro ano do Ensino Médio de três 
escolas da rede pública da cidade de Santa Cruz (RN) no qual foi diagnosticado o baixo 
desempenho dos educandos, na primeira questão por se tratava de uma questão de 
nível elementar. No entanto, somente 63,33% acertaram; na segunda questão o 
Teorema de Pitágoras era uma alternativa para a resposta, mas apenas 5 acertaram; 
Na questão de número 03 o objetivo de identificar a capacidade dos alunos em 
localizar esse ponto através de métodos algébricos ou noções geométricas 
intuitivas apenas 30% dos alunos acertaram; Na questão de número 04 apenas 6,66% 
dos alunos acertam e nas questões de número 05 e 06, desejava-se 
respectivamente verificar o alinhamento entre três pontos do plano e obter a 
equação da reta que passa por dois pontos já fornecidos, o resultado foi  amargo e 
nenhum aluno acertou tendo como objetivo na questão de número 05 a identificação 
de que o aluno seria capaz de confirmar o alinhamento dos pontos através de 
argumentos válidos, e na questão de número 06, identificar se o aluno seria capaz de 
encontrar a equação da reta. Nesta última, esperava-se resultados mais satisfatórios, 
tendo em vista se tratar de um conteúdo que envolve função do 1º grau que é 
bastante visto durante o Ensino Médio. Em relação às duas proposições, embora o 
nível das questões tenha apresentado um grau de dificuldade mais elevado, não era 
esperado um resultado tão amargo (0% de acertos). 

Palavras-chave: Plano Cartesiano. Processo de Aprendizagem. Situações Didáticas. 3508
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RESUMO 

Este artigo é resultado de uma pesquisa exploratória no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Zona 
Norte efetuada por alunos do curso de Comércio, na modalidade Técnica 
Integrada, a fim de apresentar para o consumidor uma forma mais dinâmica de 
conhecer seus direitos e compreender melhor o universo do consumo. Será 
utilizado como base o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90) 
e dados sobre o E-commerce (comércio eletrônico), com o intuito de esclarecer 
de modos simples ambos os pontos para o consumidor que venha a ler a 
cartilha, manual ou virtual, desmistificando pontos desconhecidos ou de difícil 
entendimento, atendendo a todos os que se sentirem prejudicados antes, durante 
ou após a compra. As mudanças da linguagem e estrutura na apresentação dos 
direitos e deveres do consumidor auxiliarão com mais ênfase o alcance de público-
alvo, para buscar facilitar a absorção de conteúdos aos demais leitores, por ter 
uma linguagem mais direta, que o leva a uma leitura mais confortável. A cartilha 
terá como seu diferencial o uso de exemplos (na manual), por meio de 
representações visuais, para uma maior ilustração, além de realçar tópicos (na 
virtual) para simplificar a busca de informações almejadas, todas as maneiras 
com proposito de esclarecer os conceitos básicos e situações frequentes, 
vivenciadas no mundo do consumo, para que cada vez diminua mais o 
número de problemas para os consumidores, nessas relações com as 
empresas, pois quando se tem conhecimento acerca de algo, fica mais fácil 
plausível a resolução.  

Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor; Vendas; Processo de Compra; E-
commerce.
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RESUMO 

Cidadania Cultural – O ensino da Arte-Educação em escolas públicas de 
Sapucaia do Sul e Esteio, objetiva identificar se as práticas de arte-educação, no 
ensino fundamental, fomentam a formação de cidadania cultural ativa em escolas 
públicas de Sapucaia do Sul e Esteio. Cidadania cultural envolve todos os direitos dos 
cidadãos perante a cultura. Entretanto, este projeto enfatiza o cenário artístico-
cultural relativo à apreciação artística. Visto que, conforme aprendizagens 
permeadas pela Gestão Cultural, percebe-se que o fomento da cidadania cultural 
está caracterizado de forma debilitada. Para tal, foram selecionadas técnicas 
qualitativas, a fim de investigar as três esferas da comunidade escolar: corpo 
docente, discente e responsáveis. A metodologia é composta por grupo de 
discussão, questionário, entrevista e análise documental. O grupo de discussão, 
trabalhado com estudantes, possibilitou a verificação do reconhecimento, ou não, 
de locais e manifestações artístico-culturais na região metropolitana de Porto 
Alegre. As entrevistas, destinadas ao corpo docente, serviram de complemento para 
identificar o interesse desses quanto aos espaços e manifestações artístico-
culturais; e quais as disciplinas eles consideram relevantes na formação escolar, como 
forma de verificar onde a arte aparece neste cenário – do mesmo modo que 
os questionários, dedicados aos responsáveis. Análise documental foi prevista 
para o Plano Político Pedagógico das escolas, a fim de identificar a forma como 
a arte-educação é planejada e executada no decorrer do ano letivo, no que tange 
formação para cidadania cultural ativa. As análises preliminares dos dados 
evidenciam: baixa frequência do público infanto-juvenil a manifestações 
culturais; que visitas a espaços artístico-culturais tendem a não constar como 
prioridade no plano de ensino das escolas; e despreparo por parte dos espaços para 
receber este mesmo público. Tendo em vista a relevância da formação elaborada 
para a contemplação da arte, a pesquisa poderá contribuir com o cenário artístico-
cultural regional, quanto às práticas educativas pró-apreciação artística. 

Palavras-chave: Cidadania Cultural; Arte-educação; Ensino; Cultura; Gestão Cultural.

CIDADANIA CULTURAL - O ENSINO DA ARTE-EDUCAÇÃO EM ESCOLAS 
PÚBLICAS DE SAPUCAIA DO SUL E ESTEIO

3511



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC 

Maria Luiza Albuquerque dos Santos Aluno 
de IC 

Maria Eduarda Albuquerque dos Santos 
Aluno de IC 

João Paulo Costa de Medeiros Orientador 

RESUMO 

Neste estudo iremos focar nas dimensões organizacionais a fim de diagnosticar a 
partir de levantamento de dados, todo o funcionamento da organização 
selecionada, a CONAB e também levar soluções aos problemas detectados no 
diagnóstico afim de levar isso as outras sedes. A CONAB surgiu da fusão de três 
empresas sendo elas, a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), a Companhia 
de Financiamento da Produção (CFP) e a Companhia Brasileira de Armazenamento 
(Cibrazem), que eram empresas públicas e que atuavam nas áreas de 
abastecimento, fomento à produção agrícola e armazenagem, respectivamente. 
Atualmente, a companhia, que está ligada diretamente ao Governo Federal, atua 
na distribuição de grãos, tanto dentro quanto fora do país. Para a realização de 
tais tarefas a companhia se utiliza de diversos programas e políticas públicas. É 
dividida em 25 superintendências regionais e mais de 90 unidades armazenadoras por 
todo pais assim também tendo suas divisões regionais das superintendências iremos 
focar na sua filial do município de João Câmara na região do mato grande 
norteriograndense. Por ser uma empresa pública a Conab não prioriza arrecadação, 
mas sim metas propostas por projetos de ajuda social. Sendo assim não sendo 
concorrente ativa das outras empresas do ramo de distribuição de grãos e muitas 
vezes fornecendo a elas para a adequação da balança comercial no mercado de 
abrangência. 

Palavras-chave: Melhorias; Diagnóstico; Funções publicas

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DA EMPRESA FEDERAL CONAB - JOÃO 
CÂMARA

3512



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC

Autor1: Emilly Nayara de Santana

Aluna do 3º ano do curso Técnico Integrado em Logística. Bolsista 

voluntária do PROPI. e-mail: emilly.ifrn@hotmail.com; 

Autor2: Luana Pereira da Cunha

Aluna do 3º ano do curso Técnico Integrado em Logística. Bolsista do 

PROPI. e-mail: luanapcunha@hotmail.com; 

Orientadora: Fernanda Barreto de Almeida Rocha Mariz 

Professora dos Cursos Técnico e Tecnólogo em Logística – IFRN. e-mail: fernanda.barreto@ifrn.edu.br

INDICADORES DE DESEMPENHO PARA O GERENCIAMENTO DA 
PRODUÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: PROPOSIÇÃO DE UM 

MODELO DE REFERÊNCIA

RESUMO 

A maioria das micro e pequenas empresas (MPE) apresentam problemas de gestão 
devido à estrutura organizacional deficiente e a pouca ênfase dada ao planejamento 
e controle da produção. Nesse contexto, os indicadores de desempenho surgem 
como elementos importantes para melhoria dos processos internos, pois permitem a 
gestão focalizada a partir da comparação do desempenho real da operação e o 
ótimo.  A presente pesquisa objetiva o desenvolvimento de um modelo de referência 
que permita a criação, seleção e priorização de indicadores para avaliação do 
desempenho da gestão da produção de MPE. O modelo proposto será aplicado e 
validado em pequenos negócios de São Gonçalo do Amarante (SGA) e regiões 
próximas. A pesquisa se justifica pela importância econômica das MPE para o Brasil, 
o Rio Grande do Norte, assim como, para o munícipio de SGA. Como resultados 
esperados, o projeto apresenta as contribuições à literatura por meio da abordagem 
proposta, bem como, benefícios a comunidade local em que se encontra o Campus 
IFRN - São Gonçalo do Amarante.

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas; Indicadores de desempenho; Gestão da 
produção. 
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RESUMO 

Nos tempos de hoje a tecnologia é fundamental para a educação. Se tem a 
necessidade dos alunos do 8ª serie, precisarem da internet para disciplina de Língua 
portuguesa, onde ao mesmo tempo essa tecnologia ajudara de uma certa forma 
para aprimorar seu conhecimento, nisso tendo em vista estre projeto vai 
identificar a parte problemática onde o ensino estar falhado, para que as TI´s 
possa se encacha como métodos de ensino e aprendizagem. Tendo em vista 
que a educação estar pouco defasada por meio, de administradores que não 
investe na formação dos professores em sentido de tecnologia. E ter mais ponto de 
vista, pós cada dia que passa a tecnologia vem evoluindo, e as mesma passa a ser 
ferramenta de estudo, e mesmo tendo os TI´s em nosso favor, mais sempre 
ficamos imunes dos avanços. A cada informação que podemos sugar da 
mesma, para o nosso crescimento educacional é valido, pois não se pode parar 
no tempo se elas mesma evolui, temos que se evoluir e aproveitar o máximo 
que a tecnologia tem a nos oferecer. 

Palavras-chave: Tecnologia; Aprendizagem; Língua Portuguesa.

TI´S NA EDUCAÇÃO: UMA FERRAMENTA PARA O PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM
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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de auxiliar os alunos do 
primeiro ano do curso técnico de nível médio em comercio, na modalidade 
integrada, do IFRN campus Natal Zona-Norte na compreensão dos variados 
conceitos de marketing existentes na literatura. O conjunto desses conceitos é 
importante para esses futuros técnicos em comércio, porque o Marketing e suas 
concepções fundamentais se referem às atividades conduzidas pelas organizações 
e indivíduos que operam por meio de um conjunto de instituição e processos para 
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas de mercado (AMA, 2007). Nesse sentido, 
se faz necessário que os futuros técnicos compreendam como utilizar os elementos 
conceituais existentes nas relações de troca e as ferramentas de marketing que 
serão aplicadas para analisar as necessidades e desejos dos clientes, se posicionando 
no mercado de forma positiva e criando diferenciais competitivos, para obter êxito 
em sua área de atuação. Visando viabilizar o entendimento desses conceitos, 
foram realizadas pesquisas em livros, artigos e internet para definir o que era 
marketing e compreender a sua importância para o comércio, utilizando os 
conceitos de Peter Drucker que foi um dos primeiros autores a definir o marketing 
como uma força poderosa a ser considerada por administradores focados no 
mercado. Após essas pesquisas foram elaborados quadros explicativos que foram e 
poderão ser utilizadas com fins educacionais, pois compreendem diversos 
conceitos dos tipos de marketing mais utilizados no mercado e de alguns 
tipos adjacentes que também são importantes e estão sendo aplicados nas 
organizações à medida que elas passam a perceber o benefício que pode ser 
proporcionado através da aplicação dos mesmos. Finalizado a elaboração dos quadros, 
foi apresentada uma aula explicativa do conteúdo trabalhado e, com o intuito de fixar 
de maneira eficaz o conteúdo desenvolvido, foram entregues copias do relatório da 
pesquisa para os alunos e para facilitar ainda mais o aprendizado desses estudantes, 
foram elaboradas sete perguntas que resumiam as partes mais importantes do 
conteúdo em questão, objetivando contribuir para o aprendizado desses alunos, 
norteando-os à compreender a real importância dos conceitos trazidos por elas para a 
sua atuação no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Marketing, Comércio, Fins Educacionais. 3515
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RESUMO  

Este trabalho mostra as etapas de implantação do programa 5S em um âmbito 
domiciliar, objetivando demonstrar como esta técnica pode ser aplicada aos 
mais diferentes tipos de ambiente, sendo esses empresas de grande porte ou 
não, trazendo resultados visíveis quanto a organização, melhor aproveitamento 
dos espaços e por consequência um ambiente mais propício à produtividade. A 
escolha do âmbito domiciliar foi proposital para desmistificar o conceito de que o 
programa 5S só é indicado para empresas de grande porte e que o custo para 
aplicação do mesmo não viabiliza sua implementação. Quanto ao tipo de 
pesquisa, o presente estudo trata-se de uma pesquisa ação de caráter 
intervencionista, visto que os pesquisadores, interviram diretamente na 
realidade, modificando-a. Foi realizado um diagnóstico inicial da área estudada, 
identificando os principais problemas ali existentes. A partir de então, foi iniciada 
a aplicação do programa 5S, sequenciada pelos cinco sensos (Utilização, 
Ordenação, Limpeza, Saúde e Autodisciplina). Antes e depois da aplicação do 
programa, os ambientes foram fotografados, de modo à registar as mudanças 
ocorridas e os benefícios adquiridos quanto à organização do ambiente, melhor 
aproveitamento dos espaços, redução de tempo para realização das atividades e 
sensação de bem-estar, proporcionada com a aplicação do 5S, demonstrando 
assim sua importância prática. Através deste estudo, pode-se comprovar a 
viabilidade de implantação do Programa 5S em pequenos ambientes e que o seu 
custo de implantação é quase inexistente, possibilitando a sua aplicação em 
empresas de pequeno porte.
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APRENDENDO LIBRAS: “O DESPERTAR PARA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 
EM SANTA-CRUZ/RN” 

O minicurso Aprendendo LIBRAS: “O despertar para a educação dos surdos em Santa 
Cruz-RN” visa difundir a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) dentro do Campus e 
na comunidade de Santa Cruz. De acordo com dados divulgados pelo IBGE 
Censo 2010, a cidade possui aproximadamente 1100 pessoas surdas e/ou 
com deficiência auditiva (D.A); os dados  apontam que o maior número de surdos 
e/ou D.A estão dentro da faixa etária escolar, porém menos de 1% deste grupo 
estão matriculados nas escolas regulares.  Diante desse cenário e em 
cumprimento ao Decreto Lei 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que 
regulamenta a Lei 10.436 de abril de 2002, a proposta do minicurso 
Aprendendo LIBRAS: “O despertar para a educação dos surdos em Santa Cruz-RN” é 
viabilizar aos interessados o contato com a comunidade surda por meio da LIBRAS, 
como também apresentar a realidade dos surdos na cidade de Santa Cruz, induzindo 
os participantes a uma reflexão inclusiva. 

O conteúdo será ministrado com base nas 79 configurações de mãos disponibilizadas 
pelo INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos. Será apresentado um breve 
resumo sobre a história dos surdos no Brasil. Apresentação de vídeo de 
sensibilização sobre a educação dos surdos, alfabeto manual e sua estrutura, cores, 
objetos, produção de frases com a Língua de Sinais e exploração dos pontos de 
articulação dentro do espaço de sinalização e expressões faciais. 

Os resultados esperados são a ampliação do número de pessoas com 
conhecimento “mínimo” em Libras, a sensibilização dos participantes e o despertar   
para a inclusão social dos surdos na cidade de Santa Cruz. 

Palavras-chave: Libras, Surdos, Configurações de mãos. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um ensaio avaliativo de livros didáticos de 
biologia distribuídos na rede pública de ensino. Utilizando como critérios 
avaliativos os propostos pelos autores Vasconcellos e Souto (2003), que 
propuseram a realização desse processo nos seguintes eixos prioritários: 1 – 
Conteúdos Teóricos; 2 – Recursos Visuais; 3 – Atividades Propostas e 4 – 
Recursos Adicionais. A partir desses eixos foi escolhido como temática 
norteadora de avaliação, o conteúdo sobre a membrana plasmática, por causa de 
inicial afinidade com esses conceitos. Logo, foram avaliados nesse processo 
cinco livros didáticos de primeira serie do ensino médio, distribuídos na rede pública 
educacional. Ao final verificamos a necessidade de capacitação profissional desde a 
formação inicial para o exercício de avaliação de livros didáticos pelos professores. 
E que de acordo com os resultados do estudo os livros de volume único de ensino 
médio foram que mostraram mais fragilidades em todos os critérios avaliados. E os 
que se mostraram melhores estruturado foram os livros Amabis e Martho, Linhares e 
Gewandsznajder, exemplares das editoras Mordena e Ática respectivamente. 

Palavras-chave: Avaliação, livros didáticos, biologia.

AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DISTRIBUÍDOS NA REDE 
DE ENSINO PÚBLICO. TENDO COMO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES OS 
FORMULADOS NOS TRABALHOS DE VASCONCELOS E SOUTO (2003) 
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RESUMO 

A presente pesquisa apresenta como objetivo geral verificar a existência e a 
influência de padronização de processos na qualidade das atividades de 
produção da merenda escolar de uma escola pública da cidade do Natal. Dessa 
forma, pode ser enquadrada como um Estudo de Caso, de caráter qualitativo e 
descritivo. Visando obter êxito no trabalho o grupo seguiu cinco etapas 
metodológicas: pesquisas bibliográficas; elaboração de aulas expositivas; 
apresentação das aulas expositivas; observação direta do ambiente; e 
concepção de diagnóstico situacional. A primeira etapa foi feita com o intuito de 
capacitar-se para a realização do trabalho supracitado, os pesquisadores 
aprofundaram os seus conhecimentos por meio de pesquisas acadêmicas, em livros, 
artigos e internet, relacionadas aos conceitos da gestão da qualidade e da 
ferramenta padronização de processos, estudando suas concepções e variáveis 
para avaliar, corrigir e estruturar as formas de uso e aplicação da mesma. Após a 
fase de pesquisa e capacitação, iniciaram-se as etapas de observações e analise 
que levaram os pesquisadores a duas conclusões, a primeira é a inexistência da 
padronização no modo de preparo dos lanches e a segunda foi à existência 
de desperdício de tempo e movimento. Porém, dois motivos justificavam a não 
utilização da ferramenta na visão dos preparadores/funcionários e do grupo 
pesquisador, o primeiro consiste na falta de treinamento e manuais explicativos 
sobre a maneira de executar as etapas de cada processo, pois para atingir o 
máximo de produtividade quando se direciona ao alcance de objetivos é necessário 
que os processos estejam definidos e que a sua execução esteja de acordo com o 
estabelecido, já o segundo é que o tempo para a realização da tarefa, mesmo esta 
não sendo padronizada, é equivalente a duas vezes mais rápida o tempo necessário, 
sendo assim, da parte dos funcionários, não poderia existir preocupação em 
regularizar o tempo de preparo. No entanto, o grupo pesquisador considera que o 
principal problema é a falta de conhecimento da escola sobre a possibilidade de 
reduzir os custos e desperdícios na execução dos seus processos, por falta de 
conhecimento dos benefícios que são acarretados pela padronização de processos. 
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RESUMO 

Introdução: Em 1984 foi lançado o Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher, representando a ruptura biologizante materno-infantil e fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde, a mulher passou a ter assistência integral em todas as fases 
da vida1. Nesse sentido, com vistas à assistência social e proteção dos direitos em 
2004 foi criado o Sistema Único da Assistência Social. Assim, o projeto de extensão  
“Atenção  Integral  à  Saúde  da  Mulher:  ações  de  promoção  da  saúde, prevenção 
de agravos e educação em saúde no município de Santa Cruz/RN - renovação I” tem 
desenvolvido atividades educacionais no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) integrando, portanto, as ações de saúde com as de 
assistência social, fortalecendo as redes no referido município. Objetivo:  Relatar    a    
experiência    de    alunos    bolsistas    e    voluntários    no desenvolvimento  do  
projeto  de  extensão  “Atenção  Integral  à  Saúde  da  Mulher: ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e educação em saúde no município de Santa Cruz/RN” 
por meio de ações educativas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado por graduandos do 9° período do Curso de Enfermagem e do 7° período de 
Nutrição da UFRN/FACISA, no município de Santa Cruz/RN, no desenvolvimento de 
ações educativas no CREAS nos grupos Bromélias e  Resgate.     Nos  meses  de  maio  e  
junho  de  2015,  no  turno  vespertino, quinzenalmente  para  cada  grupo.  Utilizou-se  
slides  ilustrativos,  panfletos,  peças anatômicas, preservativos feminino e masculino, 
dinâmicas e rodas de conversas. Resultados: Os membros da equipe do CREAS deram 
todo apoio para realização das atividades. Os temas trabalhados foram propostos 
pelos integrantes do projeto e pelas participantes, foram eles: direitos da mulher 
relacionados à saúde, higiene doméstica, autoestima, redução de danos e doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Houve oportunidade de entender como se davam as relações de gênero na vida 
daquelas  mulheres  e  isso  fomentou  nosso  amadurecimento  intelectual e  moral. 
Conclusão:  O  ambiente  criado  no  CREAS  favoreceu  a  livre  expressão  de 
sentimentos,  dúvidas,  angústias  e  ansiedades  das  participantes,  fortalecendo  o 
convívio do grupo e o vínculo ensino-serviço-comunidade. Os temas trabalhados e a 
metodologia   empregada   contribuíram   para   promover   o   empoderamento   das 
participantes.  Todas  se  reconheceram  como  multiplicadoras  intrafamiliares  e 
fortaleceram a expansão das ações por meio do convite que fizeram para familiares e 
vizinhas. 

Palavras-chave: saúde da mulher, educação em saúde, promoção da saúde. 
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RESUMO 

Neste projeto de pesquisa, apresentamos uma proposta de análise de um 
instrumento de ensino que representa novidade para o modo como a didática e as 
instituições de ensino comumente organizam seus procedimentos e métodos 
de ensinar/aprender. Nele também se aponta a possibilidade de dotar os estudantes 
pesquisadores de habilidades que outrora ficavam restritas às atividades 
acadêmicas do ensino superior. Quer dizer, o que se propõe com esta pesquisa é 
analisar filosoficamente as percepções dos estudantes acerca da inserção do 
fanzine como ferramenta pedagógica capaz de ensejar a experiência de 
pensamento e, consequentemente, a criação de conceitos. Esta proposta se 
encontra articulada a outra, qual seja, dotar os estudantes pesquisadores do 
ensino médio de uma habilidade de análise e exame científico da realidade a 
partir do trabalho com a metodologia científica de pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. Para a efetivação deste projeto de pesquisa procederemos a 
partir da revisão bibliográfica e de pesquisa de campo. A revisão bibliográfica se 
dará em torno de Japiassu (1999); Magalhães (1993) ; Nascimento (2007) e Gazy 
(2014). A pesquisa de campo ocorrerá em uma turma de 1º ano do ensino médio 
integrado do IFRN/Mossoró. Como resultados esperamos confirmar que o 
fanzine seja um recurso que pode auxiliar como procedimento de ensino nas 
aulas de filosofia, contribuindo com a produção dos conhecimentos dos estudantes. 
Além de demonstrar que essa ferramenta é importante aliada para proporcionar uma 
reflexão, não como uma mera prática didática, mas sim algo que associe teoria e 
prática, escola e sociedade, formando o estudante como entendedor do seu papel 
social. 

Palavras-chave: Fanzine; Ensino de Filosofia; Pesquisa.

FANZINE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DE FILOSOFIA: UM OLHAR 
SOBRE AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO IFRN/MOSSORÓ
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma investigação sobre a utilização dos 
laboratórios de informática para o ensino de geometria espacial e as 
dificuldades encontradas para tal. Essa investigação se deu nas Escolas 
Estaduais de ensino médio do município de Santa Cruz/RN, nesse município há 
apenas 3 (três) Escolas Estaduais de ensino médio, logo, 3 (três) professores 
responderam a um questionário tendo a pesquisa atingido seu objeto de estudo. 
O estudo foi feito com professores que lecionam no 2º ano do ensino médio, período 
esse em que o conteúdo de geometria espacial é abordado em sala de aula. 
Como procedimento metodológico foi utilizado além da pesquisa bibliográfica, um 
questionário com questões objetivas e questões subjetivas, o mesmo foi aplicado 
aos professores de matemática das escolas escolhidas. Esse questionário tem a 
finalidade de apresentar as dificuldades encontradas para o uso do laboratório no 
ensino de geometria espacial nessas escolas. Foram feitas as analises dos dados 
coletados no questionário após sua aplicação, e constatou-se que todas as escolas 
possuem laboratório de informática, uma ferramenta tecnológica vista como 
auxilio no ensino aprendizado. Alguns autores como Almeida (2001), Mercado 
(2002), Moraes (2000) reconhecem as potencialidades da área da informática, e 
concordam que o uso dos computadores pode favorecer no auxilio e aprendizado do 
aluno. O uso do laboratório de informática é visto pelos professores 
entrevistados como um facilitador para o ensino do conteúdo de geometria espacial, 
isso se não houvesse as dificuldades para o uso do mesmo, as dificuldades relatadas 
pelos professores foram: O mau funcionamento da rede elétrica, a falta de 
funcionário habilitado para o funcionamento do laboratório e horários 
incompatíveis para o uso do laboratório, essas foram algumas das dificuldades citadas 
pelos professores. O avanço tecnológico atuais vem sempre numa perspectiva 
crescente, logo é inconcebível que em pleno século XXI dificuldades como essas sejam 
empecilhos para o ensino é aprendizados dos alunos. 

Palavras-chave: Geometria Espacial; Laboratório de informática; Dificuldades; Escolas 
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RESUMO 

Jornal Movimento Sonoro é um projeto que iniciou no ano letivo de 2014.1 com a turma de 
Informática 2013.1 Matutino do IFRN - Campus Santa Cruz, é uma iniciativa que busca 
aprimorar as produções textuais, artísticas e musicais dos discentes, dando autonomia e maior 
circulação de informações e divulgação dessas produções culturais e artísticas. O projeto 
partiu da ideia das apresentações de Seminários dos alunos durante as atividades da disciplina 
de Arte – Música. De onde a principal ideia do seminário era resgatar a origem e os diversos 
gêneros da musica brasileira. Após as apresentações dos trabalhos sentiu-se a necessidade de 
estimular as produções textuais e construção dos valores, essa pratica de produção textual 
deu inicio ao “jornal movimento sonoro”, que foi construído por todos da turma, sendo um 
trabalho cooperativo entre os integrantes de cada grupo. O jornal teve seu principal objetivo 
aprimorar as produções textuais, artísticas e musicais dos discentes, além de aprenderem 
conteúdos específicos da linguagem musical (noções básicas da escrita musical e o 
desenvolvimento da música dentro da (s) sociedades, assim como a música brasileira e seus 
diversos gêneros e influencias musicais. 

Os principais resultados obtidos pelo projeto foi, que a turma respondeu a todas as 
expectativas com relação a maior autonomia com relação a pesquisa e escrita dos textos, e a 
construção de apresentações artísticas dentro do campus, com banda SystemMusic  formada 
por alunos da turma. E a criação do jornal online, onde vamos publicar textos e informações 
construídos pela turma. O projeto mostrou-se ser uma alternativa pedagógica eficiente para o 
ensino e aprendizagem, fazendo com o que o aluno possa aprender os conteúdos de forma 
significativa desenvolvendo a visão crítico-reflexiva do aluno. 

Palavras-chave: Informação, produção textual, autonomia, Dinâmica. 

JORNAL MOVIMENTO SONORO
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ONDE O INIMIGO É QUEM DECIDE: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A 
REPRESENTATIVIDADE AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

MATTHAUS CALAÇA ALVES MEDEIROS 

Curso Técnico Integrado em Informática – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

CARLOS ALBERTO DE NEGREIRO (Orientador) 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em Literatura e Língua Portuguesa – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Como se não bastassem séculos de escravidão, a parcela negra da população 

mundial hoje se encontra nas margens da sociedade, contando com oportunidades 

escassas e falta de tolerância, ou simplesmente mal representada. OBJETIVOS: Analisar, 

com foco no cenário brasileiro, como se estabelece a representatividade negra, 

principalmente nas mídias de massa, e como as imagens acessíveis sobre a parcela 

afrodescendente afeta a vida dos integrantes desse grupo étnico. METODOLOGIA: 

Esta pesquisa foi desenvolvida com técnicas de levantamento bibliográfico, de leitura, 

de fichamento e de resenha. Como base, serão tomados, analisados e 

interpretados três livros, dois de autores afrodescendentes e um tratando de 

temas relacionados, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, a palestra “o perigo de uma história única”, de Chimamanda Ngozi Adichie, 

e produções musicais que se relacionam ao tema. RESULTADOS: Percebeu-se que, 

mesmo no pós-abolição, as parcelas brancas mantém o privilégio e a influência, fato 

visto primeiramente na presença política. No Brasil, mais da metade da população é 

negra, mas apenas quarenta e seis dos quinhentos e treze deputados federais são 

negros, uma porcentagem de 8.9%. 
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Talvez seja nesse meio que comece a marginalização das parcelas afrodescendentes, visto 

o desejo da parcela branca de manter sua maioria, mas é importante também analisar as 

escolas e as mídias. Quanto às escolas, o Brasil já é, em teoria, um exemplo, levada em 

conta a Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira 

e africana. Na prática, porém, não o é, visto que a maioria dos professores, 

principalmente na rede pública, não possuem formação no conteúdo. Quanto às mídias, 

até mesmo mundialmente os exemplos são escassos. A Suíça poderia ser tomado como um, 

considerando que a presença de negros em suas mídias televisivas é muito alta, apesar de a 

população ser majoritariamente branca. O grande problema midiático, porém, é como 

exibe a população negra, principalmente a africana. Chimamanda Adichie, 

escritora nigeriana, conta que, enquanto cursava faculdade nos EUA, teve de escrever 

um conto sobre a África, mas que o seu foi rejeitado por “não ser legitimamente 

africano”, sob a justificativa de que seu professor podia se identificar com as 

personagens, que dirigiam carros e não morriam de fome. CONCLUSÃO: São 

necessárias ações afirmativas para corrigir o passado escravocrata. Não apenas no Brasil, 

mas também mundialmente. Muitas mídias tentam passar suas ações como tal, mas é 

importante questionar se a audiência de um programa com objetivo de arrecadar 

doações para a população miserável da África não dá mais dinheiro à mídia exibindo o 

mesmo do que as próprias doações, e se esse dinheiro vai também para essa população. 

Franz Fanon muito bem salienta que os brancos de hoje não têm que assumir 

responsabilidade pelos atos de seus antepassados mercadores, mas apenas se cumprirem 

com sua responsabilidade moral de combater o racismo. Caso contrário, teriam de assumir, 

por usufruírem do muito que o trabalho escravo os possibilitou. 

Palavras-chave: Escravidão, Afrodescendente, Representatividade, Responsabilidade. 
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A INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA ESCOLA DE ENSINO 
REGULAR 

ANALITTA SOUZA GOSMESS DE LIMA¹; MÁRCIA SUELI DE LIMA FARIAS². 

Aluna da Licenciatura em Física – IFRN Campus Santa Cruz, Bolsista PIBID¹ 
Aluna da Licenciatura em Física – IFRN Campus Santa Cruz² 

RESUMO 

Baseado na obra de Olivier Sacks - Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos, 
o presente trabalho aborda o tema: O aluno com surdez na escola de ensino
regular. O mesmo foi desenvolvido por alunos do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)-Campus Santa Cruz. Por meio
deste trabalho, foi possível constatar as diversas dificuldades em relação ao ensino e
aprendizagem de alunos com deficiência auditiva, pela falta de uma metodologia
adequada no sentido de contribuir para a formação integral da pessoa com surdez,
buscando uma melhoria da qualidade de ensino, visando garantir o fortalecimento de
uma gestão democrática dentro da escola. O objetivo deste trabalho é identificar os
desafios enfrentados pela gestão escolar como um todo, e implementar praticas
educativas que promova a educação inclusiva buscando uma melhoria na educação.

Palavras-chave: Inclusão, Educação, Pratica Educativa. 
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ELABORAÇÃO	DE	UM	LIVRO	DIDÁTICO	DA	DISCIPLINA	DESENHO	
GEOLÓGICO	PARA	TÉCNICOS	DE	GEOLOGIA	E	MINERAÇÃO 

Mario Tavares de Oliveira Cavalcanti1 
Jomar de Freitas2 

Rodrigo dos Santos Souza3 
RESUMO 

Os	 profissionais	 da	 área	 das	 geociências	 são	 de	 importância	 inegável	 para	 a	
economia	brasileira	tendo	em	vista	o	grande	potencial	mineiro	do	pais,	com	isso	a	
formação	destes	profissionais	deve	ser	de	qualidade	para	que	estes	estejam	aptos	
ao	mercado	de	trabalho.	O	IFRN	detêm	cursos	de	mineração	de	geologia	em	nível	
técnico	que	formam	profissionais	para	atuarem	em	diversas	áreas	como	a	pesquisa	
ou	 o	 beneficiamento	 mineral	 e	 para	 que	 estes	 alunos	 tenham	 base	 teórica,	 o	
projeto	visa	a	publicação	de	uma	livro	da	disciplina	de	desenho	geológico	que	em	
se	 tratando	 desta	 as	 bibliografias	 utilizadas	 geralmente	 se	 encontram	 na	 língua	
inglesa	o	que	dificulta	a	passagem	do	conteúdo	como	a	construção	e	interpretação	
de	mapas,	perfis	topográficos	e	geológicos.				
	 O	 livro	 tem	por	objetivo	 ser	 compartilhado	 com	a	 comunidade	acadêmica	do	
IFRN	 e	 para	 aqueles	 que	 se	 interesse	 pelo	 tema	 abordado,	 para	 tal,	 coletar	
bibliografias	para	que	o	texto	base	seja	formado	é	imprescindível,	a	digitalização	de	
material	utilizado		pelo	professor	 Jomar	de	Freitas	é	mais	um	dos	objetivos,	para	
que	 sejam	 revitalizados	 tendo	 em	 vista	 que	 o	 tempo	 prejudica	 estes	 textos,	 em	
seguidas	 os	 autores	 dos	mapas	 utilizados	 no	 projeto	 serão	 contatados	 para	 que	
estes	 autorizem	 a	 sua	 utilização,	 porem	matérias	 novos	 serão	 produzidos	 pelos	
professores	 do	 IFRN	 no	 programa		 coreldraw	 x7	 e	 a	 formatação	 do	 livro	 será	
basicamente	feita	no	microsoftword.	
	 Pleitear	 os	 alunos	 dos	 cursos	 envolvidos	 na	 área	 com	 um	 livro	 didático	 e	 de	
fundamentação	 teórica	é	o	objetivo,	chegar	ao	 final	desse	projeto	com	este	 livro	
pronto,	encaminhado	para	a	editora	do	IFRN	e	disponibilizado	no	formação	digital.	
Com	 isso	 o	 incentivo	 ao	 estudo	 e	 aprimoramento	 de	 conhecimentos	 se	 faz	
evidente,	 pois	 a	 disponibilização	 deste	material	 didático	 ajudará	 na	 formação	de	
mais	 profissionais	 para	 o	 mercado	 de	 trabalho	 e	 que	 requer	 mão	 de	 obra	
qualificada.	

Palavras-chave:  Desenho Geológico, projeto, livro 

1	Professor	do	IFRN,	diretoria	de	recursos	naturais(DIAREN),	E-mail:	mario.tavares@ifrn.edu.br	
2	Professor	do	IFRN,	da	diretoria	de	recursos	naturais(DIAREN),	E-mail:	joamardefreitas@ifrn.edu.br	
3	Aluno	do	curso	de	geologia	do	IFRN,	da	diretoria	de	recursos	naturais(DIAREN),	turma	3.1433.1M,	E-
mail:	rodrigosts_@hotmail.com	
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FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Autores: Ana 
Emília Tavares Terceiros Vasconcelos: Iniciante com o tema Anna Elizabeth 

Pinheiro dos Santos: Produção do Resumo e textos Annalyne Nayara de Melo 
Sousa: Pesquisa do Tema 

Orientador (a): Aline Peixoto 

RESUMO 
A  sala  de  aula  e  os  meios  tecnológicos  de  comunicação  são praticamente 
divergentes no que diz respeito à aprendizagem do aluno. Visando a desconstrução 
desse preconceito e ampliação das metodologias de ensino fizemos um projetos que 
se constitui em usar um meio tecnológico – facebook-  dentro do contexto social e 
educacional o qual estamos inseridos para  o contato com os mais variados tipos de 
textos e produção destes, destacando assim a importância das tecnologias no espaço 
escolar, o qual está inserido nos  letramentos  digitais  representados  por  Bazerman  
(2011), Marcuschi (2010-2012), Dolz e Schneuwly (2004) dentre outros que destacam 
essa prática. Iniciamos com pesquisas bibliográficas para melhor conhecimento e 
referenciais; procuramos ser liberais em gêneros – narrativo, lírico, épico, entre 
outros, produzir e publicar na rede  como  desejar  para  melhor  acesso  e  
desenvolvimento  do projeto. 

Palavras-chave: Sala de Aula; Integração; Meios Tecnológicos de Comunicação; 
facebook; gêneros diversos 
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DEUSES, MITOS E ATUALIDADES DA MITOLOGIA GREGA 

Anny Beatriz A. de Souza ¹; Elayne O. da Silva ²; Emlly Martins3; Ester Martins Sousa4. Discente 
do curso integrado em Edificações e bolsista de História1; discente do curso integrado em 
Edificações e bolsista de Pesquisa de Engresso2; discente do curso integrado em Edificações3; 
discente do curso integrado em Edificações4

.

RESUMO 

O Projeto Deuses, mitos e atualidades da mitologia grega revela as 
particularidades da expressão cultural e as representações da época homérica, 
expondo ao público um pouco desse universo tão rico e fascinante. A abordagem 
enfatiza movimentos e dinâmicas lúdicos e interativos a partir da contação de 
histórias usando jogos, músicas, cenografia e figurino, como forma de entreter e 
facilitar a inserção do público no cenário de época. Um dos principais propósitos é 
envolver o público e provocar reflexões acerca do período histórico ora em cena e a 
atualidade. Os contos narrados – do mito de fundação do universo com o deus Caos 
até o mito de Narciso e Eco – abusam de histórias de heróis gregos e revelam 
extraordinária semelhança com os dilemas da antiguidade e os atuais. Sendo estes 
poemas épicos importantes no estudo da civilização grega por serem a expressão 
cultural do povo na época, principalmente a forma como entendiam a relação entre 
homens e deuses, baseada em sentimentos como amor, ira, inveja e vingança, o que 
levava os deuses a interferirem na vida dos humanos.

Palavras-chave: expressão cultural, poemas épicos, civilização grega. 
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Gabrielle Santos Bezerril 
Aluno de IC 

Maria Gabrielly Oliveira de Souza 
Aluno de IC 

Natália da Silva Menêzes 
Aluno de IC 

João Teixeira de Carvalho Neto 
Orientador 

RESUMO 

Este projeto visa aprimorar a segurança residencial particularmente nas áreas tidas 
como mais vulneráveis a assaltos e latrocínios: a entrada e o quintal de uma casa. 
Para tal, será utilizada a automação, que engloba as disciplinas PEOO 
(Programação Orientada e Estruturada a Objetos), Organização e manutenção 
de computadores e Eletrônica. A partir de pesquisas levantadas, descobrimos um 
alto índice de violência nas residências. Buscamos através da tecnologia diminuir o 
êxito de invasões residenciais utilizando os nossos conhecimentos adquiridos 
durante o curso. Para o monitoramento do quintal implementamos sensores de 
presença que são responsáveis por verificar movimentos suspeitos na área. E 
importante ressaltar que esses sensores estarão localizados em pontos 
estratégicos e funcionaram em efeito cascata. Para o monitoramento do portão 
de entrada da residência será feita a comunicação entre um led infravermelho 
e um transistor – conexão está que ser for quebrada indicara a presença de um 
invasor. Com isso, esperamos que esse trabalho diminua a incidência da violência 
e traga benefícios para a sociedade e mostrar os benefícios da tecnologia 
implementada no cotidiano dos cidadãos brasileiros. Temos como perspectivas 
para o futuro desse projeto, patentear e comercializar o produto no mercado. 

Palavras-chave: Automação, Segurança residencial, Programação.
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Layana Stefane Quirino Diogo (Aluna, Pesquisadora) Louyze 
Lourrane Fonseca Pereira (Aluna, Pesquisadora) Joao Teixeira 

de Carvalho Neto (Professor, Orientador). 

RESUMO 

A escassez de água pode ocasionar grandes prejuízos ao planeta, por ser 
algo indispensável para a sociedade como um todo, desta forma a sua falta  gera 
diversos problemas, sendo estes o custo elevado para o consumidor e 
principalmente os danos ambientais que interferem no futuro favorável ao 
planeta. Uma forma de minimizar esses danos ambientais seria economizar água e 
evitar o seu desperdício, pensando nisso desenvolvemos um sistema hidráulico de 
irrigação. 

     Esse sistema de irrigação, permite um gerenciamento do uso ideal da água, 
equilibrando o tempo adequado a ser utilizado para não desperdiçar e ainda assim, 
manter campos e jardins molhados de forma econômica. Além disso, o sistema 
hidráulico pretende fundamentar-se no uso de energias renováveis, conhecidas 
como eólico e solar, aplicando isto ao nosso objetivo e levando em consideração as 
particularidades da região do Rio Grande do Norte, em que o clima é muito quente 
e muito ensolarado, a melhor alternativa é o uso de energia solar, dessa forma 
mantendo o sistema sustentável, assim não precisando consumir energia elétrica 
da rede, economizando com despesas de energia.  

Será implementado no circuito um sensor de umidade, para identificar a 
umidade do solo. Com o objetivo de fazer com que o sistema funcione apenas quando 
necessário, além disso é utilizado uma bomba para o seu funcionamento, 
para a alimentação da mesma utiliza-se painéis fotovoltaicos, todos estes 
equipamentos são integrados ao micro controlador arduino, no qual é realizado a 
programação do sistema e é definido a forma do seu funcionamento. 

Com isso pretendemos reduzir os gastos com água realizando a 
implementação desse meio de irrigação, que irá gerenciar e controlar os gastos de 
água utilizando o sol como fonte de energia de modo que isso possa 
proporciona uma economia de forma sustentável. 

Palavras-chave: Sistema hidráulico, Microcontrolador, Energia solar, Economia de 
Água. 

SISTEMA HIDRÁULICO ALIMENTADO POR ENERGIA FOTOVOLTAICA
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 Autores: Jayne Emilly Silva de Melo (Bolsista) 
  Maria Eduarda da Silva Lima (Bolsista) João 

Teixeira de Carvalho Neto (Orientador) 

IFRN Campus Santa Cruz 
RESUMO 

   O projeto consiste na adaptação de móveis para deficientes físicos 
(principalmente os que não possuem os movimentos dos braços e/ou mãos) e tem 
por nome “Magic Drawers” que significa gavetas mágicas, a ideia das gavetas 
mágicas surgiu da seguinte problemática: como adaptar determinado ambiente para 
que o deficiente físico tenha o direito de usar móveis comuns que possuímos em 
nossas residências sem que ocorram eventuais acidentes com o mesmo? O plano 
inicial e objetivo do projeto é atender uma das necessidades mais simples do 
nosso dia-a-dia, mas que para deficientes físicos não é nada fácil, vamos adaptar 
uma cômoda com certa quantidade de gavetas que irão abrir e fechar com um 
simples comando de voz do deficiente e assim estaremos apresentando estratégias de 
intervenção para a melhoria na vida do mesmo.  

   O funcionamento do protótipo vai depender das seguintes etapas: a partir do 
momento em que o usuário der o comando de voz, o seu comando será 
reconhecido e as gavetas que estão adaptadas com drives de CD irão abrir e/ou 
fechar ao receber uma determinada corrente elétrica, isso vai de acordo com qual 
gaveta o indivíduo escolher, ex: gaveta1, gaveta2 e assim por diante. Estamos fazendo 
pontes H com relés (circuitos), e também desmontando drives de CD para que, 
dependendo do sentido da corrente elétrica aplicada sobre o circuito, o drive de 
CD se abra, empurrando a gaveta, ou se feche, puxando a gaveta. Depois disso, 
iremos fazer com que a gaveta se mova somente ao comando de voz, além da 
programação em C, que nos permitirá comandar tudo isso, fazendo com que tudo 
funcione bem. 

   O projeto visa na segurança do indivíduo que está usando as gavetas 
mágicas, além da acessibilidade o nosso foco é garantir a facilidade em seus 
movimentos, ou seja, evitar maiores esforços que podem ocasionar algum tipo de 
acidente, mostrar ao deficiente físico que mesmo frágil ele pode fazer coisas simples 
como abrir uma gaveta sozinho. 

Palavras-chave:  

Acessibilidade; Segurança; Facilidade; Reconhecimento. 

ADAPTAÇÃO DE MOVEIS PARA DEFICIENTES FÍSICOS (MAGIC DRAWERS)
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Ana Talita Pereira Silva, Lúcia Emanuelle Silva de Carvalho e Gutemberg Santiago 
Orientandos e Orientados 

RESUMO 

Não se pode deixar de reconhecer a grande importância da robótica na nossa 
vida, que está diretamente relacionada a importância da tecnologia.  O conhecimento 
presente os robôs englobam todas as áreas, desde a mecânica que está presente nos 
motores, até a informática correlacionada nos circuitos que o controlam. Cada vez 
mais as pessoas estão utilizando robôs para realizarem suas atividades comuns, ou 
aquelas em que não possível a vida humana, com isso o uso de uma máquina 
inteligente. 

Contudo o robô possui nos seus motores pequenas diferenças que podem 
acabar mudando por completo as suas ações. Essas diferenças acabam gerando 
grandes problemas, pois a ação que deveria ser realizada com precisão acaba saindo 
de forma errônea, de forma que o resultado gerado não é o que o usuário espera. Para 
solucionar esse problema pode ser realizado um processo de correção do erro com 
base no encoder. 

O que deve ser corrigido nesses casos é o processo de orientação desse robô, 
que se dá pela medição do encoder, que disponibiliza, de forma precisa, esta diferença 
que gera o erro cometido pelo robô. A diferença é dada pela rotação do encoder, que 
irá informar a quantidade de cada lado do motor daquela máquina, ao obtermos esta 
medição, temos total liberdade de corrigi-la de acordo com o desejado. 

Implementando essa correção no robô é possível ter uma máquina que pode 
realizar atividades de extrema importância, como por exemplo, salvar vidas quando 
não é possível o ato humano, chegar a lugares mais delicados, ou até mesmo realizar 
atividades simples, onde é desejado uma facilidade na sua realização. Visando estas e 
outras situações que este projeto foi posto em prática, para que possa haver uma 
opção a mais nas realizações de algumas atividades que muitas das vezes tornam-se 
delicadas de serem realizados por nós seres humanos.  

Palavras-chave: Encoders, correção, localização e robôs. 

LOCALIZAÇÃO DE UM ROBÔ UTILIZANDO ENCODERS
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Denise Cortês Dantas 
Jonatas Rodolfo Pereira dos Santos 

Orientadora: Lucileide Medeiros. 

RESUMO 

É notável que a cada ano, o uso de máquinas produzidas com finalidades 
específicas em todos os setores aumentou bastante, como na segurança, saúde, meios 
de produção entre outros. 

A partir disso, percebemos que o uso da inteligência artificial pode ser de 
grande utilidade também em casos de risco extremo, como por exemplo um 
desmoronamento de terra, em que há alguém correndo risco de vida. 

O intuito do nosso projeto é desenvolver um robô, autônomo, o qual deve ser 
capaz de vencer esses ambientes realizando ações como: identificar áreas 
desconhecidas, desviar de obstáculos, passar por encruzilhadas, se localizar de forma que 
possa realizar uma simulação desses ambientes de desastres com sucesso, levando a(s) 
vítima(s) à um local seguro onde a mesma possa receber cuidados médicos.  

Para realizar esse projeto, um robô montado com peças da Lego Mindstorms e 
também uma área de simulação de desastre que será dividida em três partes. Os 
caminhos da primeira e da segunda parte são conhecidos pelo robô antes do desastre, e são 
representadas por uma fita que irá guia-lo. O robô deve chegar às vítimas seguindo a 
linha informada anteriormente e também desviando de obstáculos e falhas nas linhas. Além 
disso, no final da segunda parte haverá uma rampa que, representa uma montanha ao qual 
o robô deve subir e então chegar à terceira parte. Esta é composta por uma sala 
retangular com paredes nas suas extremidades e um triângulo que representa a área de 
resgate, onde a vítima deve ser levada. 

O cronograma abaixo apresenta as etapas e as atividades que foram e/ou serão 
concluídas: 

ETAPA ATIVIDADE 

Julho Seguidor de linha (concluído) 

Agosto Utrassônico (concluído) 

Setembro Utrassônico e participação na Olimpíada Brasileira 

ROBÔ DE RESGATE 
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Setembro de Robótica (parcialmente concluído) 

Outubro Ajustes para a apresentação 

Novembro Integração entre SECITEX 

Dezembro Entrega do projeto pronto para o orientador 

Janeiro Ajustes finais 

Fevereiro Apresentação final 

Como está no nosso cronograma, até o dado momento do nosso projeto 
(setembro) nós desenvolvemos um software e um robô que consegue passar pelas 
primeiras partes (áreas um e dois) e estamos trabalhando na localização e ações que 
o robô deve fazer na área de resgate onde não teremos orientação a não ser por meio dos 
sensores de distância.
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ESTEIRA SELETORA DE MATERIAIS 

Aline Cassiano (desenvolvedora do projeto integrador) 
Alice Leonora de Sousa e Silva (desenvolvedora do projeto integrador) 

Augusto César Carneiro Dantas (desenvolvedor do projeto integrador) Yago 
Augusto Alves da Silva (desenvolvedor do projeto integrador) 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: 

A partir da análise, ao observar o mundo de maneira geral, encontramos 
inúmeros problemas ambientais. Um deles é o lixo, e que este é bastante 
preocupante para sociedade. Essa problemática é agravada por diversos 
fatores, como por exemplo, pelo acentuado crescimento demográfico, 
especialmente nos centros urbanos, resultantes do êxodo rural e da falta de um 
planejamento familiar.  Na maioria das vezes, o descarte do lixo é feito de 
maneira inadequada, tendo a possibilidade de reciclá-lo ou reaproveitá-lo de 
acordo com a sua natureza.  

Há uma indispensável importância para a reciclagem de materiais 
metálicos para o meio ambiente. Quando reciclamos o metal ou compramos metal 
reciclado estamos contribuindo com o meio ambiente, pois este material deixa de ir 
para aterros sanitário ou para a natureza.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
Será produzido uma esteira seletora de materiais metálicos e não-

metálicos utilizando componentes de baixo custo e reaproveitando alguns 
materiais para compor sua estrutura. 

Com isso, nosso trabalho na produção da esteira seletora terá como 
intuito principal, trabalhar na seleção de materiais em função de sua natureza, 
materiais metálicos (ferromagnéticos) e não-metálicos, visando proporcionar uma 
diminuição no montante do lixo produzido.  

RESULTADOS: 

Será montada uma esteira em escala reduzida e que seus movimentos serão 
controlados através de uma placa de Arduino e a seleção das peças será efetivada por 
meio de sensores. Quando o material for classificado, uma porta irá direcioná-lo para 
o lixo adequado. 

CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Espera-se que ao término do projeto, obter uma esteira funcional 
controlada por microcontrolador e sensores os quais serão capazes de separar os 
materiais em dois eixos: um de materiais ferrosos e outro não-ferrosos com o intuito 
de ser um meio alternativo de amenizar o montante do lixo produzido que alguma 
parte dele, teria a possibilidade de ser reutilizado ou reciclado. 

É vantajoso a questão de automatizar a seleção de materiais de acordo com 
sua natureza para a reciclagem do lixo, pois além de otimizar o tempo separando 
os materiais, evita o contato direto de uma pessoa com o material no momento de 
separa-lo. 

Palavras-chave: esteira, seleção, materiais, coleta. 3537
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APROVEITAMENTO DA ÁGUA DOS APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR 

Jackson Josino de Moura 
Aluno de IC 

Morgana Katharine de Lira Freitas 
Aluno de IC 

Jefferson Pereira Da Silva Orientador 
Ailton Torres Câmara Coorientador 

RESUMO 

Este projeto apresenta uma forma de aproveitamento da água dos aparelhos 
condicionadores de ar para criar um sistema de descarga sanitária inteligente, com 
o objetivo de demonstrar de forma prática, soluções ambientais 
sustentáveis, não só no ambiente escolar, mas sim em qualquer empresa, onde 
poderemos refletir sobre as políticas ambientais e econômicas que contribuem 
no desenvolvimento dos mesmos e que se preocupam com o futuro do nosso 
planeta. O projeto foi desenvolvido a partir da coleta de água proveniente do 
gotejamento dos aparelhos condicionadores de ar instalados nas salas de aula e 
laboratórios do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – Campus Natal Zona Norte (IFRN-ZN), sendo esta água armazenada e 
utilizada para uma especifica finalidade. Para tanto se buscou utilizar essa água, 
com a intenção de tornar o projeto mais viável e sustentável na visão ambiental e 
econômica. Com base no material pesquisado, passamos a desenvolver a parte 
teórica do projeto, que se encontra dividida em nove partes, sendo elas: 
Introdução, problematização, justificativa, objetivos (gerais e específicos), 
pressupostos teóricos, procedimentos metodológicos, cronograma, resultados 
esperados, equipe de trabalho e referências. Por fim, passamos para a realização 
prática do projeto, que consiste na elaboração do sistema de drenagem da água e 
criação do código de programação do microprocessador Arduíno, juntamente 
com o sensor de presença, sensor de nível e válvulas solenoides. Para conseguimos 
chegar aos resultados esperados, seguimos a orientação dos professores 
orientador e coorientador do projeto. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Aparelho condicionador de ar. Arduíno. Água. Meio 
ambiente.
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Níkolas Telvi Nahra Daroit 
Aluno de IC 

Bruno Lima Gomes Aluno de 
IC 

Rodrigo Remor Oliveira 
Orientador 

RESUMO 

A comunidade que o TCG (Trading Card Game) Magic: the Gathering abrange é a 
maior comunidade de jogos de cartas do mundo. Com uma movimentação de mais 
de milhões de dólares anuais e jogadores profissionais que vivem da participação de 
campeonatos. O uso de plataformas computacionais de Magic para recreação online 
tem aumentado drasticamente desde a criação do TCG. Plataformas como: 
Magarena, MOL (Magic: the Gathering Online), Duel of Planeswalkers, Incantus, 
Forge, XMage, dentre outras, em se destacado e cada vez mais sido utilizadas 
pelos membros da comunidade MTG. Com o crescimento do jogo e da 
comunidade a tendência é de que surjam novas plataformas as quais busquem 
aprimorar os níveis de jogabilidade já alcançados. O Fractus: walking through 
the planes tem como objetivo, oferecer uma nova plataforma a comunidade de 
Magic: the Gathering, sendo essa inteiramente web. Propondo, uma ferramenta 
mais completa, na qual será acessível um maior número de cartas e ainda 
mantendo as opções primárias das demais aplicações. Será intuitiva, pois o usuário 
não necessitará de um tutorial de como mexer na aplicação, para que possa 
entender a ferramenta que está utilizando. Porem, não irá decair em velocidade, já 
que esta tem como base uma ferramenta para conexão em tempo real, ou seja, os 
resultados das ações serão instantâneos. Não terá custos adicionais. Contendo 
nessa aplicação os itens sugeridos pelos próprios usuários das atuais plataformas e 
demais componentes da comunidade Magic: the Gathering. Como por 
exemplo, mais modos de jogo para que possa jogar em dupla ou com vários 
oponentes ao mesmo tempo. Aumentando os diferenciais e tirando melhor 
proveito da facilidade para comunicação, através de chat de texto e de chat de voz. 
Aproveitando da melhor maneira possível os benefícios de uma plataforma 
computacional e uma plataforma web. 

Palavras-chave: Magic: the Gathering; Webgame; Realtime; Cardgame

FRACTUS: WALKING THROUGH THE PLANES
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UPSOL: UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR COMO AUXÍLIO A UMA 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Luiz Fernando Melo da Rocha 
Aluno de IC 

Brendo Jackson Leite da Silva 
Aluno de IC 

Ailton Torres Câmara Orientador 
Aécio Vinícius Amorim Farias 

Coorientador 

RESUMO 

Os equipamentos de proteção como estabilizadores e No-breaks (UPS) são cada 
vez mais indispensáveis em ambientes computacionais e residenciais, pois existem 
falhas na rede de distribuição de energia que podem causar defeitos nos 
equipamentos eletrônicos, no entanto estes equipamentos de proteção, 
principalmente o UPS consomem muita energia para seu funcionamento. 
Este projeto tem como objetivo principal, o desenvolvimento de um equipamento 
eletrônico para o acoplamento da energia solar a uma Fonte de Alimentação 
Ininterrupta(UPS). Para isso, pretende-se gerar energia elétrica através de painéis 
fotovoltaicos conectados a circuitos que realizarão o controle da energia gerada, o 
chaveamento desta quando não conseguir gerar energia suficiente e aplica à bateria 
do UPS, fazendo com que, no seu funcionamento normal, as tensões de flutuação e 
de carga da bateria possam ser supridas pelo sol. Em situação de blecaute, a 
energia vinda dos painéis solares poderá agir como coadjuvante das baterias, assim, 
reduzindo o consumo de energia advinda da mesma. Na falta da incidência de raios 
no painel, o UPS funcionará normalmente. Como o Brasil está localizado em uma das 
áreas do planeta que mais recebe incidência solar, a utilização de painéis 
fotovoltaicos no projeto aparenta ser economicamente viável e de fácil 
implementação, pois o sistema será conectado nas baterias adicionais, disponíveis 
nos UPS analisados. O projeto parte de uma abordagem qualitativa, onde se 
pretende explicar o porquê da relevância da nossa pesquisa. Adotou-se uma 
pesquisa aplicada, onde se objetiva gerar conhecimentos para criação de um protótipo 
funcional e experimentado. Diante da necessidade cada vez maior do uso de 
energias renováveis e da utilização mais usual de UPS por usuários domésticos 
e corporativos. Vislumbra-se, além da redução dos impactos ambientais, uma 
redução de gastos para o usuário, uma vez que a junção da energia solar ao 
funcionamento do UPS diminuirá o uso da rede elétrica. 

Palavras-chave: UPSOL, energia solar, UPS, no-break, energias renováveis.
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AEROGERADOR MECÂNICO INTEGRADO A SISTEMAS DE 
BOMBEAMENTO D’ÁGUA  DO IFRN – SANTA CRUZ 

Vanessa Kelcey Silva Barros¹ 
Aluna do Curso Integrado em Mecânica e Bolsista do PFRH 

Caio Alexandro Maurício da Silva² 
Aluno do Curso Integrado em Mecânica e Bolsista do PFRH 

José Pietro de Freitas Luiz³ 
Aluno do Curso Integrado em Mecânica e Bolsista do PFRH 

Valério Fernandes de Azevedo 
Doutor em Engenharia Mecânica  e Professor do IFRN 

RESUMO 

Em diversas mídias jornalísticas, divulga-se periodicamente a importância das 
energias renováveis face a composição atual da matriz energética, tanto no Brasil 
quanto no mundo atual. Em suma, existem variadas formas de captação e uso dessa 
energia no próprio ambiente em que estamos inseridos, então, viu-se a oportunidade 
da confecção de um protótipo de um gerador eólico para um uso específico: o sistema 
de bombeamento e irrigação do IFRN – Santa Cruz. Aqui faremos uso de 
conhecimentos da Tecnologia Mecânica, Elementos de Máquinas, Metrologia e 
conhecimento específico dos materiais para realização de produção do protótipo; 
posteriormente, realizando testes de bancada tanto para obtenção de dados 
quanto para emular, empiricamente, limites de segurança aceitáveis para 
funcionamento do produto, tudo conforme revisão de algumas bibiografias e de 
parâmetros sustentável, rentável e econômico. Todavia, o objetivo final é obter 
um aerogerador que forneça corrente elétrica para as bombas que cuidam do 
sistema irrigatório do campus, viabilizando um menor custo energético e 
orçamentário nesse segmento. Conclui-se, empiricamente, que a realização 
desse projeto é possível. O aerogerador (já em processo de construção) deverá ser 
projetado para ter uma vida média de 10 a 20 anos. A ideia básica é, assim como 
num projeto real, aperfeiçoar a construção, o funcionamento e baratear ao máximo 
as despesas. Realizar os testes subsequentes e divulgar seus resultados.  

Palavras-chave: Mecânica, Tecnologia, Energias Renováveis, Bombas, Irrigação 
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Autores:    Ayrama Cosme de Oliveira         (Bolsista)   
Mariana de Lima da Silva            (Bolsista)   João 
Teixeira de Carvalho Neto  (Orientador) 

IFRN Campus Santa Cruz 

RESUMO 

Trata-se da construção de um sistema que através do comando de voz o deficiente 
visual possa distinguir qual lixeira utilizar. Isso além de ser uma ajuda para as pessoas 
com deficiência visual, também é uma ajuda para o processo de reciclagem e até 
mesmo para pessoas que não sabem ler. O lixo é separado em partes: Papel (Azul), 
Plástico (Vermelho), Vidro (Verde), Metal (Amarelo) e outros. O projeto funcionará 
como um guia de alta inteligência. 

Palavras-chave: Acessibilidade  Tecnologia  Reciclagem  

LIXEIRA INTELIGENTE
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IF TALK 

ARAÚJO, Yan Matheus de. 
Aluno do curso de Informática do IFRN -  Santa Cruz . IC- Iniciação Cientifica 

RESUMO 

Em um mundo de tantos avanços tecnológicos, as relações 
interpessoais se tornam mais distantes, E uma das relações prejudicadas por isso é a 
aluno-professor, que se torna puramente dada em sala de aula, o que faz com que o 
aluno se distancie do professor, e vice-versa. Ao mesmo tempo que ocorre esse 
distanciamento, ocorre também o crescimento tecnológico e das utilizações das 
redes sociais, chegando a um paradoxo de pela facilitação da comunicação distanciar 
a própria entre as pessoas mais próximas umas das outras. Hoje, segundo as 
pesquisas da empresa Google, a rede social mais utilizada no momento é o 
Whatsapp, justamente por facilitar essa comunicação e interação a longas distancias. 
Pensando nisso, o presente trabalho vem trazer uma ferramenta de 
comunicação voltada para a interação acadêmica entre aluno e professor a partir 
dos avanços tecnológicos que nos são oferecidos. 
O IF Talk nada mais é do que um chat web disponibilizado para alunos e professores 
do Instituto, para a criação deste foi necessário a utilização das linguagens HTML, 
CSS, Jquery e PHP, com essas linguagens foi possivel desenvolver toda a interface 
gráfica e funcional do IF Talk, utilizando o HTML, CSS e Jquery para os fins puramente 
gráficos e o PHP para a parte funcional. Sabendo que hoje a quantidade do consumo 
de bateria e de dados que os aplicativos de Bate-papo geralmente apresentam, o IF 
Talk traz a utilização da tecnologia dos web sockets, que é um meio diferente de 
utilizar os pacotes de dados enviados e recebidos na aplicação. Além disso, o IF 
Talk sugere uma conexão com o SUAP que faria com que na hora que o aluno fosse 
loggar com sua matricula e senha no sistema, este levaria as informações até o SUAP, 
que por sua vez autenticaria as informações e permitiria o acesso ao usuário. 
Hoje, a aplicação apresenta um avanço significativo em seu 
desenvolvimento, tendo suas interfaces prontas e sua parte de aplicação tendo os 
últimos retoques. Assim, temos como planos futuros fazer essa conexão com 
SUAP para que os alunos possam autenticar seu login no sistema a partir de sua 
matricula e senha utilizada no Instituto. 

Palavras-chave: Aluno – Professor – SUAP - Chat 
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Discentes: Ana Loyse de Souza Medeiros e Camila Rodrigues ‘    
Orientador: Daniel Santos 
IFRN – Campus Santa Cruz 

RESUMO 

Em um mundo que é cada vez mais englobado pela tecnologia, onde 
processos vêm sendo automatizados ao longo do tempo, visando facilitar a 
realização de determinadas tarefas, um celular não é mais apenas um 
dispositivo para realizar e atender chamadas. Tal função deixou de ser 
essencial, e passou a ser apenas mais uma. Tendo em vista todo esse 
contexto, surgiu a oportunidade de automatizar, através de um aplicativo, um 
processo que ocorre manualmente e frequentemente: O registro da chamada. 

Todo aluno (ou grande parte) possui celular, com isso, observamos uma 
oportunidade de usar os smartphones para uma finalidade acadêmica.  O 
projeto, trata-se de um aplicativo que foi denominado de “Eu Aqui”, que busca 
facilitar o processo de registro de frequência, visando menor perda de tempo 
possível. Para isso vai haver uma inversão de papéis: o aluno irá registrar a sua 
presença. 

O aplicativo está sendo desenvolvido no Eclipse, utilizando a linguagem de 
programação em JAVA e é direcionado para celulares que possuem o sistema 
operacional Android. Utilizaremos a tecnologia  Mysql para armazenar as informações 
em um banco de dados. 

Nosso projeto busca facilitar o registro da frequência da seguinte forma: 
O aluno, após baixar o aplicativo e configurar com sua conta com a matrícula, 

irá apontar a câmera para um QR code, que identificará o PC e o aplicativo irá 
registrar a frequência que será armazenada no banco de dados. 

Hoje, a chamada é realizada pelo professor, mas, com o projeto 
concluído, a chamada irá partir do aluno que, utilizando seu próprio celular para 
registrar-se, irá implicar em uma menor perda do tempo disponível, já que o 
professor não terá que parar sua aula para realizar a chamada. 

“EU AQUI!”  
UM APLICATIVO MÓVEL PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Palavras-chave: Android, frequência, facilitar. 
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Agna Clara Cândido dos Santos (Aluna) 
Mateus Aparecido Pereira de Brito (Aluno) 

Daniel Bruno Alves dos Santos (Professor, Orientador). 

Palavras-chave: Xô – Dengue, aplicativo, Dengue. 

A dengue tem recebido grande destaque pelo fato de ser um dos 
principais problemas de saúde do Brasil, uma vez que o mosquito Aedes aegypti tem 
encontrado condições favoráveis para sua reprodução, tanto pelo aspecto 
climático quanto pelo aspecto comportamental da população. Em relação ao 
aspecto comportamental, ao serem analisadas as ferramentas de combate à 
doença na região da cidade de Santa Cruz/RN, foi observada a necessidade de uma 
forma eficaz da população acompanhar os casos de dengue e contribuir com 
notificações de focos e suspeitas da doença, colaborando, assim, para o seu 
combate. 

Dessa forma, foi desenvolvido um aplicativo para a plataforma Android e 
Web, denominado de Xô Dengue, que tem como intuito identificar focos e 
auxiliar no combate a Dengue. Em particular, o aplicativo disponibiliza um 
novo meio de comunicação entre a população (usuário do aplicativo) e o agente 
de endemias. Para isso, o aplicativo Xô Dengue permite aos seus usuários a 
realização de denúncias de focos de dengue e também o acompanhamento dos 
locais onde elas foram realizadas. Tais informações também são fornecidas pelo 
agente de endemias durante as visitas realizadas nas residências. Por sua vez, o 
acompanhamento é feito através de mapas disponibilizados pelo próprio 
aplicativo, que permitem ao usuário e ao agente de endemias identificarem a 
gravidade de casos de dengue por bairro e também por região. 

Com a utilização do Xô Dengue, espera-se contribuir para a diminuição 
e controle da dengue na região em que o aplicativo for utilizado. Assim, dando 
mais eficiência ao trabalho do agente de endemias, que poderá se concentrar nas 
regiões mais afetadas e obter um melhor resultado no combate ao mosquito causador 
da doença.  

XÔ – DENGUE, UM DISPOSITIVO MÓVEL PARA IDENTIFICAR E 
COMBATER A DENGUE
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Autores:
Rita de Cássia da Costa Silva (Discente) Maria 

Eduarda da Silva Oliveira (Discente) Pedro 
Baesse Alves Pereira (Orientador)

RESUMO

Esse  trabalho  apresenta  um estudo  relacionado a  educação infantil, isso porque é a 
base da formação do indivíduo, abordando a importância dos jogos  para  o  
desenvolvimento  integral  da  criança  e  não  apenas  como entretenimento, mas 
uma atividade que possibilita a  aprendizagem de várias habilidades. O trabalho é 
voltado para o ensino infantil lúdico da matemática, principalmente com foco  na 
grade  do  quarto  ano  do  ensino  fundamental.  É composto por um menu onde o 
usuário poderá escolher entre alguns minijogos, onde  além  de  aprender  ele  poderá 
também  exercitar  seus  conhecimentos, podendo, ao sair do jogo, guardar seu 
progresso pra quando retornar continuar de onde parou, com a mesma pontuação. Os 
jogos são divididos por assunto, portanto, a tela inicial dará acesso a alguns minijogos 
onde o usuário poderá escolher  por  qual  começar.  A  implementação  da 
interface  geral  e  suas funcionalidades  será  feita  na  linguagem  Java,  sendo 
implementadas  no programa Netbeans e o banco de dados será desenvolvido e 
implementado usando  o  programa  My  SQL  Workbench.  Pode  ser  concluído 
que,  a matemática, quando trabalhada de um modo mais lúdico e divertido pode 
gerar o gosto do indivíduo pelo tema mesmo este sendo considerado de maior 
complexidade.

Palavras-chave: Educação infantil, aprendizagem, Jogo educacional.
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 Autores: Lara Bernardino da Silva (Discente) 
Maria Eduarda de Souza Lucas (Discente)    
Pedro Baesse Alves Pereira (Professor orientador) 

RESUMO 

A maioria dos alunos sente muita dificuldade em aprender certos assuntos da 
Matemática, e o problema só se agrava com a monotonia do ensino nas escolas. 
Foi buscado amenizar esse problema por meio de uma ferramenta lúdica, que 
prendesse a atenção do aluno e o ajudasse a aprender e gostar da matemática. O 
TriGame é um jogo para desktop, criado com a linguagem de programação Java, 
interface gráfica swing e linguagem SQL na manipulação dos dados, projetado para 
auxiliar os alunos na aprendizagem da trigonometria. A escolha do assunto 
matemático deu por uma pesquisa realizada no IFRN Campus Santa Cruz onde 
os alunos disseram ter mais dificuldade na trigonometria. Para ajudá-los a 
aplicação fará uso de diversos tipos de exercícios, como resolução de 
problemas do cotidiano que envolve cálculos trigonométricos, identificar os lados 
dos triângulos (cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa), questões de 
razões trigonométricas, cálculo de ângulos, etc. A aplicação envolverá também a 
história da trigonometria para que o usuário perceba a importância que ela teve para 
os antigos e também a importância dela nos dias atuais, tudo isso projetado de uma 
maneira dinâmica e que atraia a atenção do aluno. Foi concluído que os estudantes 
sentem que aprendem mais quando saem do ensino tradicional, onde somente o 
professor transmite o conhecimento, alunos eram ouvintes e sua maior função era a 
memorização. Hoje, com o avanço da tecnologia, o aluno tem um grande número de 
informações ao seu dispor e o professor deixou de ser o detentor do saber, e sim o 
mediador do conhecimento, logo o TriGame é uma forma de aprendizado fora da sala 
de aula utilizando a tecnologia a favor da educação básica.

Palavras-chave: JogoEducacional, Trigonometria, Tecnologia, Matemática. 
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AUTOMAÇÃO COM DISPOSITIVOS WIRELESS 

Autores (Lucas Samuel Ferreira Amaral) 
 (Lennedy Campos Soares) 

RESUMO 

Na atualidade, o assunto desenvolvimento sustentável está em foco, pois a visão das 
pessoas em todo o mundo sobre como é “preciso garantir as necessidades do presente sem 
comprometer o futuro” vem mudando. O desenvolvimento de ambientes 
inteligentes proporcionaria, além de uma economia energética, uma mínima degradação 
ambiental, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. 

A necessidade de se controlar sistemas e processos físicos existe desde tempos 
remotos. O controle manual, primeira forma de controle utilizada pelo homem, e ainda 
presente em muitos processos, apresenta a necessidade de um operador humano que deve 
conhecer o sistema e ter razoável experiência e habilidade. Com o crescente aumento no 
grau de sofisticação das atividades humanas surgiu o interesse e a necessidade de 
automatizar ou semi-automatizar determinados processos, isso foi possível a partir do 
desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

O objetivo do projeto é a instrumentação, controle e automação de um ambiente, em que 
este é monitorado por uma rede de módulos de sensores e atuadores. Os módulos se 
comunicam através da tecnologia wireless, em que a existência de um módulo 
coordenador faz a coleta das informações dos módulos sensores e atuadores e as enviam 
a um software supervisório. 

 O desenvolvimento do primeiro módulo possibilitará a substituição do atual controle 
existente nos ar-condicionados por um microcontrolador. Dessa forma, nas entradas do 
microcontrolador haverá um novo sensor de temperatura que ficará encarregado de 
monitorar a temperatura do ambiente. Já em suas saídas, estarão conectados os fios de 
controle do ar condicionado. Com a programação do microcontrolador será possível realizar 
todas as alterações, antes feitas manualmente, de forma microcontrolada. Já na segunda 
etapa do projeto, será desenvolvido um sistema de controle que possuirá interface com o 
usuário e, também, com cada microcontrolador, de modo que, de acordo com as informações 
de temperatura recebidas, pode orientar a tomada de decisões sobre as configurações a 
serem tomadas. Essas configurações são retornadas a um microcontrolador que, por sua vez, 
fará o ajuste do ar condicionado ao qual está associado. Essa parte do projeto será 
desenvolvida sempre visando ser o mais intuitivo possível para o usuário, de forma que ele 
possa controlar os aparelhos de forma simples. A validação desse trabalho será feita através 
da integração de todos os itens que foram propostos e que serão desenvolvidos, visando, 
inicialmente, atender a instalação de um ar-condicionado. A partir disso pretende-se agregar 
mais funcionalidades ao projeto. 

Palavras-chave: Sistema, Ar-condicionado, Wireless. 
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Lucas Gomes 
Aluno de IC 

Lennedy Soares 
Orientador 

RESUMO 

A través de várias pesquisas foi observado como a maneira de pisar 
influenciava na qualidade de vida e na saúde de pessoas. Com base nisso, vimos a 
necessidade de criar um monitoramento da maneira de pisar dessas pessoas, por 
isso foi criado a meia inteligente, não só como um meio de melhorar o bem-
estar dessas pessoas, mas também para auxiliar no rendimento esportivo 
das mesmas. A meia inteligente consiste em uma meia que consegue ler uma 
sequência infinita de dados calculados através de um sensor de pressão, fazendo 
assim que possa ser feito um monitoramento da pisada de um indivíduo quando 
em contato com o chão. Esses valores recebidos pelo sensor são tratados e 
assim podemos identificar se aquele tipo de pisada é ideal para aquela pessoa. O 
principal intuito do projeto é poder auxiliar no trabalho de Fisioterapeutas e 
atletas de auto nível, mas de que forma? Em vários estudos feitos foi observado 
que pisar de maneira errada acarreta vários problemas, desde problemas mais 
simples como uma unha encravada por exemplo, até problemas mais críticos como 
dores crônicas na coluna. Com a meia inteligente, seria possível monitorar a 
maneira de pisar desse paciente e assim identificar qual é seu problema de maneira 
mais rápida, podendo-se assim corrigir à sua maneira de pisar e obter um melhor bem-
estar do paciente. Na questão dos atletas, é muito importante que cada atleta saiba a 
forma correta de pisar no chão para obter um melhor rendimento em suas 
competições, assim a meia inteligente também iria auxiliar nessa identificação da 
maneira de pisar, ajudando ao atleta a corrigir seu erro e melhorar seu 
rendimento nas provas futuras. O projeto foi trabalhado de forma semanal, 
tendo assim reuniões por semana para que pudesse ser discutido uma melhor 
maneira de chegar ao objetivo previsto. Para que conseguíssemos chegar ao 
objetivo final foi preciso trabalhar em uma forma de que pudéssemos pegar os valores 
do sensor e transforma-los em um desempenho gráfico. Esse desempenho 
foi baseado em um dos testes mais conhecidos chamado baropodometria. 
Para conseguirmos isso, foi preciso fazermos uma ligação Arduino/Java, tudo isso 
via porta serial. Após conseguirmos conectar esse Arduino ao Java vimos a 
necessidade de criar um desempenho gráfico, por isso foi conectado o Arduino ao 
Java, pois não tínhamos como fazer tal união só com o software do Arduino. Por fim 
os resultados conseguidos no final do projeto foram positivos, pois a conexão 
Arduino e Java deram certos e ainda foi possível implementar a parte gráfica no 
projeto, fazendo-se assim com que o objetivo principal do projeto fosse concluído 
com sucesso. 

Palavras-chave: Barateamento, Bom-Desempenho, Facilidade, Diferencia mento e 
Solucionamento.
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PORT + 

Arthur Fellipe e Jonatas Emanuel 
Discentes. Orientandos 

RESUMO

O projeto consiste em um aplicativo para dispositivos Android, possuindo uma 
explicação clara dos assuntos tratados e exercícios para compreensão e fixação dos 
conteúdos da língua portuguesa, visando o maior nivelamento nas salas de aulas, 
porém estará à disposição de todos, tendo em vista que o foco principal é os alunos 
com maior dificuldade na língua portuguesa, já que esses precisam de um maior 
suporte para que atinjam o nível adequado da língua em questão. 

Temos como objetivo possibilitar os estudantes uma melhor 
compreensão da língua de seu país, gerando um nivelamento entre alunos, devido 
a sua robusta forma de compreensão, visamos melhorar o desempenho escolar sem 
substituir os livros didáticos, já que o mesmo são de extrema importância na 
vida dos alunos que visam um futuro concreto. Ainda assim, o aplicativo tem como 
objetivo estimular o aprendizado, melhorar o desempenho acadêmico e auxiliar no 
ingresso em instituições de ensino de qualidade. Para estimular mais e mais a 
utilização do aplicativo e assim um maior aprendizado por parte do usuário, um 
avatar fará parte do aplicativo, no qual o mesmo depende de acesso ao 
aplicativo para continuar “vivo”, sendo assim estimulando o acesso. 

Enfim, podemos então levar em consideração que a língua portuguesa 
apresenta um alto nível de complexidade, ainda possui o agravante de que 
algumas instituições de ensino não possuem estrutura suficiente para que a 
língua portuguesa possa ser desenvolvida de forma coerente com aquilo que 
nos é imposto pela vida. Pensando nessas dificuldades é que este aplicativo foi 
criado. 

Palavras-chave: Aplicativo, língua portuguesa, facilidade, nivelamento, 
dinâmico. 
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Aluno, pesquisador Marcos Vinícius de Lima Miranda. 
Aluno, pesquisador Matheus Onofre Fialho. Professor, 

Orientador Rodrigo Barreto. 

RESUMO 

O projeto baseia-se em um dispositivo que tem a finalidade de analisar a 
tensão, corrente e potência que se passa naquele local onde foi instalado, 
usando dessas informações para fazer os cálculos de kW/h e R$ de acordo 
com a tarifa da concessionária. Possibilitando assim ao usuário maior controle sobre 
os seus gastos.  

O trabalho é desenvolvido através das seguintes etapas: a primeira etapa 
consiste em medir os valores da corrente e tensão, usando sensores para cada 
um deles e podendo visualizá-las em forma de gráfico com a ajuda do 
Osciloscópio. A segunda etapa é na qual faz a maior parte da programação para 
fazer cálculos, utilizando o Arduíno, usando a linguagem de programação C para que 
possa calcular esses valores e transformar em potência ativa, reativa e aparente, 
calculando assim os gatos da casa. E a terceira etapa é a de fazer com que essas 
informações interajam com o usuário através do display de LCD.  

Como resultado esperamos que o usuário de formal geral possa controlar  
melhor seus gastos, com a ajuda das funções fornecidas pelo dispositivo como: 
Ajustar o   tempo do dispositivo, para que o usuário saiba as informações de quanto 
ele está gastando ou gastou, podendo ser exibido os dados do mês, semestre e até 
mesmo do ano; programar a hora em que deseja desligar toda a energia da casa, 
durante certo período do dia, da semana ou mês. Sendo de fácil acesso ao usuário, 
para que ele possa ajustar as configurações da forma que desejar.

Esse projeto irá possibilitar o uso da energia elétrica de forma mais econômica 
e sustentável, evitando gastos elevados com relação à energia consumida, além 
de contribuir com meio ambiente, fazendo com que seja retirada menos matéria 
prima da natureza. 

Palavras chaves: Energia, Usuário, Gasto, Dispositivo, Arduino. 
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QR CONFERE 
Allinne Indianara Araujo Hortencio (Discente). 

Ianca Rosalina Alves de Oliveira (Discente). Professor: 
Daniel Bruno Alves dos Santos (Orientador). 

RESUMO 

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 
onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 
utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo 
de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou 
à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. São 
ainda, todos os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico (Art. 1º, § 1º, Lei 4.717/65). A Administração ou Gestão Patrimonial 
compreende um conjunto de processos, metodologias e metas para o correto 
controle e administração do patrimônio. A gestão dos bens do patrimônio da 
Administração Pública, com fundamento nas classificações que dividem os 
bens públicos entre bens móveis e imóveis e entre bens consumíveis e não 
consumíveis pode ser subdividas em gestão do patrimônio imobiliário, gestão do 
patrimônio mobiliário e gestão do patrimônio mobiliário consumível, também 
conhecido por suprimentos. Tais bens variam de pequenos a grandes vultos 
financeiros, constituindo numa importante e difícil tarefa na administração de 
material, pois suas atividades são executadas em diferentes locais por órgãos e 
repartições diversos, o que torna difícil sua fiscalização. Especificamente, foi 
observado que o processo de conferência de patrimônio no âmbito do IFRN – 
campus Santa Cruz, vem sendo realizado de forma manual, fazendo com essa 
atividade torne-se lenta. Neste contexto, o objetivo deste projeto é automatizar o 
processo de conferência de patrimônio, de modo que este seja executado de uma 
forma rápida e pratica. Para isso, foi desenvolvido um aplicativo móvel para a 
plataforma Android, denominado de QR Confere, utilizando a linguagem de 
programação Java. O QR Confere tem como finalidade realizar a conferência de 
patrimônios (Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa). 
O aplicativo está disponível por meio de um web site, onde pode ser baixado. Para 
utiliza-lo é preciso que usuário tenha uma conta para fazer login, Caso o usuário não 
tenha uma conta, poderá criar uma, nesta mesma pagina e depois executar o 
aplicativo em seu smartphone com sistema Android. Como funcionalidades 
disponíveis no aplicativo, o usuário terá a sua disposição o acesso às listas dos 
patrimônios disponibilizados em cada espaço físico do IFRN, além de históricos onde 
tem o registro das conferências antigas. O processo de conferência do tombo é 
realizado a partir da leitura do código QR presente em cada patrimônio.  
Como resultados, espera-se que com a utilização do aplicativo QR CONFERE, o 
processo de conferência de patrimônio torne-se mais ágil, facilitando a conferência de 
patrimônio tanto público quanto privado.

Mundo inteiro 
Bill Gates  
"Acredito que neste próximo século, tomara, 
teremos uma visão mais global. Onde você não 
pensa, sim, meu país vai indo bem, mas sobre o 
mundo inteiro. ". 

Palavras-chave: Aplicativo Android, Conferência de patrimônio, Qr code.
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Élison José Vasco de Lira 
José Andriêr da Cunha Nunes 

Orientador: Lennedy Campos Soares 

RESUMO 

O objetivo deste projeto consiste na criação de um sistema de segurança com 
reconhecimento facial, utilizando micro controlador (Arduíno), com o fim de melhorar 
o mercado de segurança brasileiro, que está crescendo cada vez mais. Sua 
consolidação será realizada através de softwares e hardwares capazes de detectar a 
presença do ser humano. 

Através das câmeras, sensores de presença e softwares de 
reconhecimento de face, o usuário poderá ter acesso à propriedade. O software irá 
capturar a imagem e fará uma busca no banco de dados. Caso a imagem capturada 
seja reconhecida, o acesso à propriedade será liberado. Do contrário, 
o sistema não irá liberará o acesso. 

A realização do projeto deu-se em três etapas: houve primeiro um estudo sobre 
Arduínos – hardwares de baixo custo, e de fácil uso, principalmente para usuários 
leigos –, foi pesquisado o que é um Arduíno, e como funciona; a segunda etapa 
foi uma busca por softwares gratuitos de reconhecimento facial para que fosse 
possível aprimora-lo e implementa-lo no projeto; e, por fim, deu-se início à maquete 
para exemplificar melhor as funcionalidades do projeto.  

Atualmente, a primeira etapa encontra-se finalizada, e estamos 
trabalhando para concluirmos a segunda e terceira etapas até meados de 
fevereiro. 

Palavras-chave: Arduíno, segurança, reconhecimento de face. 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

3553



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC 

Anderson Filipe Clemente Silva 
Aluno de IC 

RESUMO 

Hoje em dia, ao se falar em computadores, é indubitável o fato que o mesmo 
deixou de ser apenas um aparelho útil, feito para facilitar o nosso dia a dia, para 
se tornar algo necessário, esteja ele em uma casa, em um ambiente escolar ou 
em um local de trabalho. A capacidade de armazenar informações e a agilidade de 
processar dados dos computadores atuais são tão necessárias que se tornaram 
ferramentas indispensáveis por grandes fundações, empresas e bancos. Com estas 
afirmações, podemos dizer que a humanidade está de certa forma dependente da 
computação, e isso nos remete a um grande problema, que são os defeitos 
em computador. Se somos de certa forma dependentes dos computadores, a 
falha de tal aparelho, consequentemente, é uma grande inconveniência. Visto isto, o 
projeto “Doutor Conserto” tem como objetivo primário proporcionar autonomia 
aos usuários para que: apenas respondendo algumas perguntas, consigam receber 
um diagnóstico do defeito que está se passando em sua máquina. Entretanto, o 
projeto em questão, possui alguns objetivos secundários como evitar o gasto 
desnecessário ao enviar uma máquina a um estabelecimento especializado 
na área de manutenção, quando o problema é de fácil solução, e evitar a perda de 
tempo, visto que é algo de suma importância nos dias atuais. No projeto esta 
sendo utilizado a linguagem de programação Java para a sua parte lógica. Também 
esta sendo usado o gerenciador de banco de dados Mysql, para criar e 
gerenciar o banco de dados do projeto em questão. O programa irá funcionar 
enviando mensagens ao usuário, que poderão ser perguntas ou diagnósticos 
seguidos de uma solução, e dependendo da resposta do mesmo, que será 
limitada a “sim” e a “não”, o programa ira lhe enviar outra pergunta ou um 
diagnóstico. Ao receber a solução o usuário também irá poder dizer se 
conseguiu solucionar o seu problema, se a resposta for negativa, o programa irá lhe 
enviar outra pergunta, ou outra solução. Por fim, se não for possível solucionar o 
problema, sera recomendo ao usuário que procure um profissional da área. O Doutor 
Conserto, então, visa proporcionar autonomia para que as pessoas possam 
solucionar problemas em suas máquinas. O projeto não será somente para fins 
acadêmicos. Ele terá uma aplicação prática no dia-dia das pessoas que utilizem tal 
ferramenta. 

Palavras-chave: Doutor concerto, mysql,
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HUNGRY PET 

Maiza Fernandes dos Santos (Discente) 
Noêmia Charmyse Brandão de Medeiros (Discente) 

Leonardo Duarte de Albuquerque (Orientador) IFRN – 
Campus Santa Cruz 

RESUMO 

O projeto trata-se do protótipo de um alimentador eletrônico programável via 
Smartphone, visando como objetivo facilitar a vida corriqueira das pessoas que não 
tem tanta disponibilidade para realizar uma simples tarefa do cotidiano como 
alimentar um animal de estimação, devido a isso é cada vez mais comum a busca por 
formas de agilizar e diminuir o trabalho ao executar tarefas que se repetem ao 
decorrer do dia. Pensando nisso o Hungry Pet surge como uma ferramenta para 
facilitar a vida dessas pessoas, de forma que com apenas uma simples configuração 
pelo Smartphone do dono e ele automaticamente despeja a comida do animal nos 
horários desejados. 

O projeto é dividido em três partes: o aplicativo, a parte eletrônica 
(sistemas embarcados) e a parte mecânica. No aplicativo temos basicamente duas 
funções: programar o horário e o tempo de despejo do alimento.  O 
Smartphone se comunica com um sistema embarcado eletrônico, no qual se 
encontra o modulo Bluetooth e o microcontrolador arduino, este que aciona um 
dispositivo eletromecânico que irá permitir o despejo de alimento. 

Com o Hungry Pet esperamos ajudar as pessoas que gostam de ter 
animais de estimação, mas também não querem se dar ao trabalho de repetir essa 
ação de alimentar seu animal diversas vezes no dia. 

Palavras-chave: Sistemas Embarcados, Arduino, Bluetooth, Android, Alimentador; 
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BENGALA ELETRÔNICA 

Conceição de Maria Bezerra de Melo e Maria Juliana da Silva Rocha. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Alunas. Lennedy 

Campos Soares.Orientador. 

RESUMO 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais, 
tivemos a iniciativa de criar um projeto que promovesse melhorias na 
mobilidade dos mesmos. Com isso, surgiu a ideia de criar um equipamento 
intitulado “bengala eletrônica”. Após ser desenvolvido, faremos com que a 
bengala informe a pessoa necessitada de possíveis obstáculos em seu trajeto.  

A bengala funcionará como um guia que identificará os obstáculos em um 
determinado percurso e retornará ao cego um comando vibratório, 
alertando-o que mais à frente haverá um empecilho. Entre os equipamentos que 
introduziremos em nossa bengala, temos o sensor sonar que será o responsável 
por detectar os obstáculos já que o mesmo informa a distância de objetos para o 
próprio sonar. Utilizaremos também o Arduino que irá processar e entender que 
existem obstáculos no percurso e passar um comando para o módulo vibratório. O 
módulo vibratório  se comunicará com o deficiente visual.   

O projeto envolve disciplinas na área de programação, eletrônica, 
sociologia e geografia (mobilidade urbana e organização social). Na área de 
programação, utilizaremos o Arduino para fazer a comunicação com o Sensor Sonar 
e o módulo vibratório. A eletrônica refere-se aos dispositivos, ou seja, a placa de 
Arduino, o Sensor Sonar e o Módulo Vibratório. 

Palavras-chave: Acessibilidade, cegos, inclusão, obstáculos, autonomia. 
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RESUMO 

O objetivo desse projeto consiste na criação de um website para fins 
turísticos. Sua consolidação se realizará através da construção de um sistema de 
informações sobre as cidades do Rio Grande do Norte voltado para o usuário 
que deseja se programar previamente para uma viagem. 

Reconhecendo em apenas um local, informações de diversos pontos 
turísticos, calendário de eventos da cidade, como também pelo acesso a 
consulta por meio de mapas, o eventual usuário poderá visualizar seu percurso e 
igualmente chegar aos seus pontos de atração anteriormente planejados, tudo 
acompanhado de fotografias que facilitem a navegação e a 
contextualização da viagem. 

A realização do projeto se deu através do cumprimento das seguintes 
etapas; inicialmente, a ideia foi aperfeiçoada, por sua expansão às cidades do Rio 
Grande do Norte; a segunda etapa foi formada por pesquisas para o 
desenvolvimento da Interface Gráfica, nas quais foram constatadas as 
dificuldades pelas quais o usuário passava em seu acesso. 

Na terceira etapa, observou-se o desenvolvimento da Interface Gráfica por 
meio de ferramentas como a linguagem HTML (do inglês: Hipertext Markup Language), 
CSS (do inglês: Cascading Style Sheets) e também JQuery  (uma biblioteca do 
JavaScript). O site visa também a ser responsivo, ou seja, o usuário poderá 
acessá-lo a partir de qualquer dispositivo, uma vez que o site irá ajustar.  

A quarta etapa teve como mecanismo o site “Hostinger” que oferece 
hospedagem gratuita na web, auxiliando na elaboração do banco de dados  com 
o apoio da ferramenta phpMyadmin, desenvolvida com PHP (Personal Home 
Page);  Enfim, a quinta e última etapa consistiu na criação do calendário de eventos da 
cidade, sendo a esta também destinada as modificações e os ajustes finais do 
projeto. 

O cronograma abaixo apresenta as etapas do projeto e o período em que 
foi ou no qual será concluído: 

Data Atividade 
Concluído em Julho Planejamento do Projeto 
Concluído em Agosto Planejamento da Interface Gráfica 
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Agosto a Setembro Desenvolvimento da Interface Gráfica 
Setembro a Outubro Elaboração do Banco de Dados 
Outubro a Novembro Criação do calendário de eventos 
Novembro a Dezembro Modificações e ajustes finais 

Tabela 1: Cronograma 

Conforme o cronograma apresentado é esperado que, no final de 
setembro, a interface gráfica esteja concluída, conjuntamente que a biblioteca 
JQuery seja implantada. A elaboração do banco de dados, tendo iniciado em 
setembro através da construção das tabelas existentes no website, terá 
outubro como previsão para o seu término.  

Os resultados esperados para o projeto são que o site possa ser 
acessado por qualquer dispositivo, portanto, sendo responsivo, e que seja de fácil 
navegação para os usuários, da mesma forma que eles possam interagir com o 
conteúdo, assim cumprindo sua função interativa e utilitária para qual foi planejado. 

Palavras-chave: Turismo, Website, HTML, CSS, JQuerry. 
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RESUMO 

O tema proposto denominado ManutHelp foi idealizado em relação a função do 
aplicativo, com significado Ajuda em Manutenção. Tendo como vantagem de ajudar 
o cliente a prolongar a vida útil do seu computador. Através de dicas e manutenções 
agendadas através do aplicativo. Neste projeto apresento-lhe a criação e o 
desenvolvimento de um software compatível com todos os tipos de smartphone. 
Facilitando assim, o cotidiano do usuário básico ao avançado, com várias dicas 
de manutenções preventivas para o computador do tipo Desktop ou Notebook, 
como por exemplo, a solução de pequenos problemas sem a necessidade da visita 
de um profissional da área, caso contrário, através do mesmo aplicativo em 
comunicação com o técnico, automaticamente agendaria uma visita, se 
necessário. Além de ajudar o usuário/cliente, também ocorrerá a fidelização junto 
ao técnico em informática de confiança. O desenvolvimento deste projeto 
tem como principal objetivo proporcionar melhorias e satisfação do usuário e/ou 
cliente ocorrendo à fidelização gerando fins lucrativos tanto para o profissional da 
área como também para o cliente. Com um intuito de cada vez mais propiciar 
melhorias aos concluintes do curso Técnico de Manutenção e Suporte em 
Informática. Este aplicativo tem por finalidade principal, fidelizar o cliente por meio 
da tecnologia atual, atingindo a satisfação de ambos. 

Palavras-chave: Cliente; técnico; ajuda; problemas.

APLICATIVO PARA SMARTPHONE - MANUTHELP
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RESUMO 

O Projeto apresentado é uma criação de uma Plataforma que será denominada 
IFRNET. Voltada às manutenções corretivas dos hardwares e aos softwares, como 
por exemplo, as partes físicas do computador, antivírus e outros utilitários do sistema 
operacional. Esses aplicativos estarão disponíveis e atualizados para que os 
usuários possam fazer downloads na plataforma, tanto para computadores, 
sistemas operacionais compatíveis e versões do sistema dos usuários. Este 
aplicativo tem a finalidade nas manutenções preventivas com os softwares voltados à 
segurança (ferramentas de segurança), e ferramentas de sistema operacional. O 
desenvolvimento para este projeto é a finalidade de promover aos hardwares de 
computador, a sua manutenção preventiva. Terá um banco de dados com normas 
e instruções na limpeza dos componentes internos e da placa-mãe dos 
computadores. Configuração de serviços, e outras funções. Evitando assim possíveis 
defeitos em seus componentes internos. Em experiências adquiridas ao decorrer de 
minha função profissional, na área tecnológica, tive a ideia deste aplicativo. 
Tendo a ideia de denominar o aplicativo IFRNET, já que sou aluno desta 
Instituição. Analistas das áreas tecnológicas comprovam que as manutenções 
preventivas evitam prejuízos enormes. Fazer a limpeza no equipamento com as 
substancias especificas para os devidos componentes. Além de uma limpeza 
lógica, incluindo a atualização do sistema operacional, ferramentas e antivírus. Já 
na área de proteger o computador contra vírus, os programas para o 
reconhecimentos de vírus escritos hoje no mercado, tem a função basicamente de 
neutralizar suas ações e na medida do possível deletá-los. Um programa antivírus 
assim que é instalado, pode ficar carregado na memória do micro para ficar 
monitorando desde o momento em que ele é ligado até o seu desligamento. O 
mercado conta com antivírus pagos e gratuitos. Alguns consistem em pacotes 
de segurança, já que incluem firewall e outras ferramentas que complementam a 
proteção oferecida pelo antivírus. 

Palavras-chave: Manutenção; Antivírus; Segurança.
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RESUMO 

Este projeto de pesquisa visa uma criação de um aplicativo onde pode-se 
observar, identificar e comprovar algum problema que acendesse ou aconteceu na 
máquina ou computador que vai apresentar soluções resolvidos ou possíveis 
soluções e ainda por cima se quiser implementar organização de computadores. 
A manutenção preventiva vem desse termo ‘prevenir’ que é muito abrangente 
prevenir-se onde programas, reparos da máquina ou hardware específico e 
instalação de sistema sendo ele de antivírus até desfragmentação, que estima 
a possibilidade de falha tanto no momento seguinte ao início do funcionamento, 
que podem ocorrer devido às falhas na instalação, ou ainda após um longo período 
de utilização dos hardwares essas conservações podem ser simples e a manutenção 
corretiva correspondem a somente quando algum hardware danifica ou falha que e 
quando o computador está com vírus ou lento que ele é consertado. O gerenciamento 
da manutenção corretiva é uma técnica reativa e na maioria das vezes é o método 
mais caro, pois em muitos casos envolvem custos com estoques. Conforme esse 
projeto de pesquisa e com o curso o qual está sendo estudado que é a manutenção e 
suporte em informática, tenho em consideração que este aplicativo vai nos 
possibilitar uma visão mais ampla no andamento do curso e melhorar o 
aprofundamento acerca do objetivo trilhado com base nos temas abordados no 
manuseio do aplicativo. Fazer com que os usuários entendam e identifique o erro 
ou o problema que apareceu em sua máquina, improvisando assim o tempo em 
que o concerto será aplicado, pois possíveis soluções serão implantadas para 
afim de ajudar a quem está trabalhando ou concertando a máquina. 

Palavras-chave: Até 5 palavras-chaves

APLICATIVO COM TABELA ELABORADA COM SUGESTÕES E SOLUÇÕES 
NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES
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RESUMO 

Mesmo com o avanço tecnológico ainda nos deparamos com pequenos 
problemas que dificulta o dia-a-dia dos usuários de computadores (desktop). 
Muitas vezes nos encontramos em situações urgentes que nos obrigam a sair de 
casa imediatamente, dessa forma nos vemos em um grande dilema. Um desses 
problemas é o tempo que gastamos ao desligar o computador, 
principalmente quando este fica ligado em modo stand-by, que também é um fator 
que gera o aumento do consumo elétrico residencial. Outro problema comum é 
o tempo que um computador leva para instalar alguma atualização importante para 
o sistema, assim fazendo perder mais tempo que o habitual. Esse projeto visa 
mostrar uma forma mais eficiente de desligar o aparelho. Com a utilização de um 
dispositivo conectado ao filtro de linha que será capaz de se desligar 
automaticamente logo após o acionamento feito pelo usuário para o desligamento 
do sistema do computador, o dispositivo irá entrar em ação, percebendo a 
ausência / diminuição da corrente elétrica ajudando a diminuição do consumo da 
energia elétrica e assim também conservando a vida útil dos componentes dos 
computadores e ou monitores em que este esteja ligado no dispositivo, assim 
esperamos facilitar o processo de encerramento de todo o sistema em que 
o dispositivo esteja conectado, poupando bastante tempo do usuário e energia 
elétrica consumida, facilitando a vida do usuário e ainda mostrando o porquê 
de não utilizarmos os estabilizadores de tensão que além de ser caro, não 
proporciona a proteção ideal que promete para os computadores, uma solução 
simples é o filtro de linha. 

Palavras-chave: Filtro de Linha; Stand-By; Desligamento.

DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA COMPUTADORES
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RESUMO 

O avanço do conhecimento técnico é a força motriz necessária para que ocorra 
o aprimoramento da indústria, independente do segmento, na indústria automotiva 
não é diferente e seu crescimento está diretamente ligado ao desenvolvimento da 
indústria como um todo, já que o ramo automotivo está vinculado as demais, como a 
metal mecânica e a de transportes.
Os técnicos em mecânica estão inseridos neste cenário, já que são responsáveis pela 
montagem e manutenção de sistemas mecânicos, seleção de materiais para processos 
de fabricação, entre outros, sempre objetivando segurança e qualidade na construção e 
manutenção dos automóveis, para o correto desenvolvimento dessas atividades, é 
necessário que o técnico em mecânica domine os conhecimentos acerca da mecânica 
automotiva.
O presente projeto integra três disciplinas do nível técnico relacionadas à indústria 
automobilística: Desenho Técnico; Mecânica Automotiva e Tecnologia Mecânica, e tem 
como objetivo inovar os procedimentos metodológicos e didáticos, facilitando, dessa 
maneira, o aprendizado dos discentes, visto que, grande parte dos mesmos 
desconhecem elementos que compõem, por exemplo, alguns dos subsistemas de um 
veículo.
A partir desta problemática, surge a necessidade de modelar virtualmente alguns dos 
subsistemas, inicia-se então a execução dos modelos em programas de CAD, e por fim, 
a manufatura, que pode ser através de usinagem, fundição ou até mesmo em 
impressão 3D, utilizando uma máquina de prototipagem. Sendo assim, o projeto resulta 
em modelos didáticos em
escala reduzida dos principais elementos visto na disciplina de Mecânica Automotiva, 
tornando o contato com a automobilística mais atraente, já que trabalhar com as peças 
em tamanho real torna-se inviável.  

Palavras-chave: Mecânica Automotiva, didática, tecnologia. 
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RESUMO 

Esse projeto de pesquisa visa implantar um Sistema de Identificação de Cartão 
principalmente para alunos e também servidores, funcionários e pessoas para ter o 
Acesso do Campus IFRN/CM. A pesquisa foi elaborada devido as minhas observações e 
notei que qualquer um tem o acesso ao Campus IFRN/CM, sem a devida identificação, 
se é aluno ou não ter a confirmação de quem está entrando no Campus com 
tranquilidade e segurança. Além de indicar a filiação do aluno no Campus IFRN/CM, o 
cartão de identificação do estudante podem ter várias funções diferentes, com 
múltiplas aplicações. Com esse Sistema de identificação IFRN/CM terá mais 
facilidade e controle no fluxo de entrada e saída de alunos, servidores e pessoas 
que precisem de identificação para ter acesso ao Campus IFRN. Um único 
Cartão contendo todos os dados necessários e vários recursos avançados de 
codificação o cartão IFRN/CM podem ter as seguintes funções. 

 Identificar os alunos como estudantes do CAMPUS IFRN/CM.
 Serviço de alimentação no Campus.
 Empréstimo de livros e outros materiais da biblioteca.
 Inscrição para participar em atividades esportivas.
 Acesso à áreas restritas do Campus apenas quem tiver permissão.

Palavras-chave: Acesso; Cartão; identificador.
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RESUMO 
A plataforma Samanaú é uma estação de coleta de dados meteorológicos de 

baixo custo e é uma inovação que realiza o desenvolvimento de soluções com um 
conjunto de dispositivos micro controlados (Arduino) e placa PandaBoard. Essa 
iniciativa começou no Campus Caicó e visa prover as informações coletadas em 
diversas regiões, além  de servir como referência para eventuais estudos e projetos de 
pesquisa nas cidades dos campi que se interessarem em desenvolver tal projeto, como 
é o caso do Campus Santa Cruz/RN. 

A coleta de dados meteorológicos tem possibilidades de expansão para a 
geologia, combate a endemias e sensoriamento remoto geral. O Projeto Samanaú é 
sustentável e pode ser utilizado em longa escala, por isso surgiu-se o intuito de ser 
desenvolvido um software que possibilite que esses dados coletados pelas plataformas 
cheguem ao usuário final de forma simples, prática e funcional.  

Para que fosse possível que esses dados chegassem a um usuário final da forma 
descrita anteriormente, pensou-se no Samanaú Mobile, que consiste em um aplicativo 
que disponibilizará todas as informações coletadas pela estação, dentre elas a 
temperatura, a qualidade do ar, a umidade, raios UV, pressão e alguns outros. 
No aplicativo, que ainda está em fase de desenvolvimento, também estará 
disponível o histórico desses dados, que será mostrado de acordo com a 
necessidade do usuário. Para essas informações serem mostradas, o Samanaú 
Mobile levará em conta a localização do usuário para que, com isso, se faça uma 
análise de qual das plataformas Samanaú está mais próxima do local onde ele, o 
usuário, se encontra. 

Dessa forma, garante-se que os dados apresentados sejam altamente precisos, 
pois são coletados por uma plataforma próxima; Caso o usuário deseje 
ver informações de outras plataformas que não estão próximas do local onde 
ele se encontra, há a possibilidade de escolher a estação que ele quer consultar, 
abrindo ainda mais os horizontes de expansão desses dados. 

O software está sendo desenvolvido no Android Studio, um ambiente de 
trabalho que possibilita a criação de aplicativos para a plataforma Android, utilizando a 
linguagem Java e XML. As telas e todo o sistema estão sendo idealizados de modo que 
melhor atenda as necessidades do usuário final, e claro, de modo que as informações 
sejam entregues de forma simples e prática. 

Com isso, concluísse que o objetivo do aplicativo Samanaú Mobile é tornar o 
Projeto Samanaú mais completo, de forma que o imenso trabalho realizado para 
coletar devidamente estas informações seja disponibilizado de modo simples, rápido, 
ágil e completamente acessível para todos os usuários que buscam fazer algo com 
estas informações, seja esse interesse gerado a partir de necessidades pessoais, de 
trabalho ou até mesmo de estudo e pesquisa. 

Palavras-chave: Samanaú, aplicativo, coleta de dados, Android. 

3565



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC

Vinícius Guimarães da Cruz Professor. 
Orientador 

Mohammed Matheus Antunes Reinaldo 
Aluno. Bolsista do PFRH 

Brunna Mainara Azevedo Costa Aluna. 
Bolsista do PFRH 

Jamile Gleicede Pontes Bezerra Aluna. 
Bolsista do PFRH 

Lucas Andryê da Costa Pinto 
Aluno. Bolsista do PFRH 

RESUMO 

A pneumática é o estudo da conversão da energia pneumática em 
energia mecânica, através dos respectivos elementos de trabalho (Parker, 2007). 
Os sistemas de automação que utiliza o ar comprimido como fonte de energia são 
chamados de sistemas pneumáticos. A utilização do ar tem como vantagens, entre 
outras, a abundância em que ele é encontrado na natureza e de graça; pode ser 
armazenado para posterior utilização e, após utilizado, pode ser descartado sem poluir 
quimicamente o meio ambiente.  

O trabalho “Projetos de Automação Pneumática” consiste em expor 
protótipos de projetos mecânicos com princípio de funcionamento pneumático, nos 
quais são propostas formas de automatizar processos mecânicos e/ou industriais, 
tais como: cortar legumes, mover pesos, prensar materiais para reciclagem, etc.  

Palavras-chave: Pneumática, Automação, Mecânica. 
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RESUMO 

O Componizer consiste em um sistema para gerenciamento online de 
componentes eletrônicos para laboratórios de Eletroeletrônica. A ideia do 
software surgiu como alternativa ao fato de, atualmente, as Coordenações de 
Laboratórios do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte, aqui representado pelo Campus Natal – Zona Norte, não possuir uma 
forma automatizada de controle do quantitativo dos componentes e dos 
empréstimos que são realizados para os professores, bolsistas e alunos no 
desenvolvimento das aulas práticas e projetos. O sistema possibilitará aos 
professores realizar um melhor planejamento de suas aulas, pois será possível verificar 
com antecedência a disponibilidade dos materiais, sua especificação e localização, 
poupando tempo e evitando imprevistos. A plataforma será composta por um 
banco de dados MySQL hospedado na web, utilizando a linguagem PHP para o 
seu desenvolvimento. O programa fornecerá os seguintes recursos: consulta 
dos componentes existentes/disponíveis; realização de empréstimos, 
devoluções e reservas dos materiais; geração relatórios; além da execução dos 
cadastros dos componentes, cadastro de servidores e bolsistas. A escolha da 
linguagem PHP deve-se a suas vantagens, dentre as quais estão: sua utilização em 
qualquer sistema operacional e possibilidade de hospedagem em diversos 
servidores web; a realização de coleta de dados de formulários e geração de 
páginas com conteúdo dinâmico; e o oferecimento de suporte a uma vasta 
variedade de banco de dados incluindo o MySQL. Da mesma forma, este último, 
além de ser uma ferramenta gratuita, permite maior suporte à programação por ser 
leve, rápido e prático, e 
o mais importante, por ser seguro.

Palavras-chave: Componizer; Componentes eletrônicos; Gerenciamento online.

COMPONIZER - SISTEMA DE GERENCIAMENTO ONLINE DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS
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RESUMO 

O projeto visa primeiramente atender e expandir a utilização de energia limpa para 
servidores e estudantes de escolas e institutos de educação, principalmente para 
aqueles que fazem o percurso a pé nos horários em que o sol se encontra mais 
incidente. Um dos fatores mais relevantes neste projeto é o beneficio para o meio 
ambiente. Além da utilização da energia abundante e limpa como a energia solar, o 
projeto tem o objetivo de reciclar componentes eletrônicos provenientes de placas de 
sucatas de equipamentos de informática como fontes de alimentação, estabilizadores, 
monitores de tubo de raio catódico e no-breaks, tornando o projeto barato. Dessa 
forma, com o conhecimento de eletrônica os componentes eletrônicos podem ser 
dessoldados das placas do lixo eletrônico e reutilizados na implementação do circuito 
eletrônico carregador de bateria. Abordaremos conceitos, informações e os benefícios 
que um carregador que utiliza da energia solar e que foi fabricado a partir da 
reciclagem de lixo eletrônico pode trazer para a população e estudantes de escolas e 
institutos de educação. Nosso objetivo é além de conscientizar a população local é 
conseguir meios para expandir nossos conhecimentos e difundir para todos os que se 
importam com o futuro do nosso planeta, para que essas pessoas não deixem de ser 
atualizados, abdicando das nossas tecnologias para isso, mas usando a tecnologia a 
favor da saúde da terra. O país possui um ótimo índice de radiação solar, 
principalmente na região Nordeste, especificamente nos semiárido, onde estão os 
melhores índices, com valores típicos de 1.752 a 2.190kWh/m², por ano de radiação 
incidente. Isto coloca o Nordeste em posição de destaque em relação as demais regiões 
do mundo com maior potencial de energia solar. (PACHECO, 2006).

Palavras-chave: Carregador; Energia solar; Lixo eletrônico.

CONSTRUÇÃO DE CARREGADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO ATRAVÉS 
DE LIXO ELETRÔNICO
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RESUMO 

O projeto tem o propósito de mapear um ambiente utilizando um software que 
usa dados das distancias, obtidos através de quatro sensores ultrassônicos colocados 
um em cada lado do robô que vai movimentar-se no ambiente enquanto os 
sensores captam as distancias dos objetos e obstáculos em sua volta. Mas quando o 
robô faz uma curva, se ele não souber o quanto ele virou os dados utilizados para 
mapear ficarão incoerentes e o mapa não ficara como deveria, para isso utilizaremos a 
matemática para calcular quantos graus o robô virou e ajustar o armazenamento dos 
dados obtidos pelos sensores, e assim o mapa obtido será como desejado. Esse tipo de 
software pode ser implementado em robôs futuramente que irão a lugares perigosos 
nos lugares de humanos, lugares como casas com risco de desmoronamento.     

Palavras-chave: Matemática; Sensores; Mapeamento; Robô. 

MAPEAMENTO DE AMBIENTES UTILIZANDO ROBÔS
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RESUMO 

O processo de comunicação entre as pessoas tem sido aprimorado a cada dia através 
da evolução tecnológica. Existem meios de comunicação cada vez mais avançados 
para pessoas que tem dificuldade em dialogar com outras, como Whatsapp, 
Tinder, Messenger, dentre outros, tornando-se um fator determinante para o 
desenvolvimento destas tecnologias que induz o usuário a conversar com outra 
pessoa. O aplicativo EventGame foi nitidamente pensado não somente para 
diversão, e sim, estabelecer uma aproximação entre pessoas desconhecidas 
durante eventos, através de missões a serem cumpridas no jogo. Para início 
do jogo o usuário terá que enviar uma selfie e ela receberá uma missão, na qual é 
achar a pessoa que aparecerá na tela do seu celular. Para ganhar pontos o usuário 
deve inserir no aplicativo o código da pessoa que está como sua missão, esse código é 
único para cada usuário e só poderá ser encontrado pessoalmente, fazendo com que 
os jogadores iniciem um diálogo. Ao final do evento que está sendo realizado, 
apresenta-se um ranking com a pontuação dos dez melhores, e os três primeiros 
receberão uma premiação fornecida pela organização do evento. A proposta da 
premiação serve para encorajar os participantes a interagir com pessoas 
desconhecidas. O projeto foi desenvolvido em Python, HTML5, CSS3 e Javascript. 
Utilizamos Python como uma linguagem segura e rápida no back-end do aplicativo 
com intenção de obter maior segurança e recursos para o mesmo. HTML5, CSS3 e 
Javascript foram tecnologias usadas para a interface visual do projeto. O 
aplicativo foi utilizado durante o I ETAL (Encontro de Tecnologia do Alto-Oeste 
Potiguar) realizado nos dias 24 a 26 de agosto de 2015, obtendo resultados 
satisfatórios em favor da interação e diversão dos participantes que ali 
estavam. Mostrando assim, que pode tornar-se uma ferramenta com grande 
potencial para eventuais ambientes. 

Palavras-chave: Aplicativo; Comunicação; Diversão; Interatividade; Eventos.

EVENTGAME: VISTO COMO UM JOGO E DEFINIDO COMO UM MEIO DE 
COMUNICAÇÃO EM EVENTOS
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REPOSITÓRIO DE AULAS 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO/OBJETIVO 

O Repositório de Aulas consiste em um website que visa oferecer maior 
comodidade aos alunos do ensino médio tendo em vista as dificuldades que estes 
encontram na hora de realizar a revisão dos assuntos estudados em sala de aula. 
Essas dificuldades corroboram para que o estudante não consiga obter um bom 
desempenho escolar, o que pode prejudicá-lo futuramente. 
O objetivo geral do projeto baseia-se na oferta de uma possível solução para tal 
problema, disponibilizando de maneira concentrada em um só lugar, todo o material 
necessário para que realizem de maneira adequada os seus estudos. Apostilas, 
vídeo-aulas e exercícios são alguns dos serviços ofertados, bem como provas para 
que o estudante possa avaliar seus conhecimentos de forma a garantir bons 
resultados. E tendo em vista a expansão do uso da internet, principalmente por 
parte dos jovens, o Repositório de Aulas é um recurso oferecido usando a 
plataforma WEB. E mais, a grande difusão do uso de dispositivos móveis, exige 
uma adaptação do referido website para os diferentes dispositivos tornando este 
ainda mais acessível. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolvimento deste projeto, faz-se necessário o uso de algumas 
tecnologias. Entre elas o HTML, CSS, JQuery, MySql e a linguagem de 
programação PHP. A Linguagem de Marcação de Hipertexto, cuja sigla é HTML 
(do inglês, HyperText Markup Language), é usada para envolver todo o conteúdo do 
site. Em conjunto, é utilizada as Folhas de Estilo em Cascata, CSS (do inglês, 
Cascading Style Sheets), uma linguagem que permite a definição do estilo da 
apresentação, ou seja, do design que será apresentado no website. 
Além desta, é usada para dar mais interatividade ao site, o framework JQuery, que é 
sem dúvidas uma ótima forma de tornar o site mais atrativo juntamente com a 
escolha, intencional, de suas cores vivas, com objetivo de tornar mais dinâmica a 
hora de estudar. E por fim, atendendo a necessidade de armazenamento dos 
dados dos usuários e dos diferentes materiais oferecidos pelo website, é 
definido um banco de dados utilizando MySQL, que para ser manipulado, 
utiliza a linguagem de programação PHP. 
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RESULTADOS

Com a interface gráfica concluída e adaptada para dispositivos móveis 
utilizando as linguagens HTML e CSS3, o projeto tem continuidade com a criação 
do banco de dados onde serão armazenadas todas as informações necessárias 
para tornar o website funcional. Dessa forma ao ligar o banco de dados com as 
interfaces, espera-se atingir êxito em relação ao proposto pelo website, que é 
oferecer materiais didáticos que auxiliem os seus usuários. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecendo a importância da inserção tecnológica na educação, bem como sua 
expansão entre os jovens, desenvolve-se o Repositório de Aulas, 
promovendo maior comodidade e interatividade aos alunos do Ensino Médio e 
possibilitando o acesso destes ao website de qualquer dispositivo em qualquer lugar 
com acesso à internet. Diante dos aspectos apresentados, o Repositório de Aulas é 
tido como uma ferramenta que visa, de maneira simplificada, apoiar os estudantes 
nas suas rotinas de estudos, tornando esse momento menos cansativo e 
mais estimulante. 

Palavras-chave: Estudo, Ensino Médio, Internet.

3572



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC 

Allyson José da Silva 
Aluno de IC 

Júlia Maria Alves de Medeiros Aluno 
de IC 

Edmilson Barbalho Campos Neto 
Orientador 

RESUMO 

Você já imaginou uma câmera de segurança inteligente que detecta em tempo real 
os assaltos a estabelecimentos comerciais e notifica a polícia 
disponibilizando as imagens dos circuitos de segurança? Essa é a proposta do Sistema 
Inteligente de Segurança Eagle, que utiliza a tecnologia em combate a favor da 
segurança. O desenvolvimento foi divido em três etapas, das quais, a primeira que 
consiste no protótipo inicial da câmera inteligente já foi concluída. Dessa forma, 
espera-se diminuir a quantidade de assaltos realizados e agilizar o processo de 
informar a polícia do ocorrido, facilitando assim o trabalho dos mesmos.

Palavras-chave: Segurança; Câmera; Assalto.

EAGLE - SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA PARA DETECTACÇÃO E 
COMBATE DE ASSALTOS
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RESUMO

Atualmente os smartphones são muito usados para realização de inúmeras tarefas do 
cotidiano das pessoas. Porem a problemática em si a ser solucionada com o 
desenvolvimento do mesmo é o ato das compras nos dias de hoje serem feitas 
manualmente, tais como compras de produtos em supermercado e farmácias. 
Entretanto o aplicativo, não necessariamente poderá ser somente utilizado em 
produtos de supermercados ,mas poderá também ser utilizado em farmácias,lojas e 
conveniências .  

Neste contexto, pensando na necessidade atual das pessoas que utilizam seus 
smartphones para realização de diversas tarefas do dia a dia, o objetivo deste 
projeto é facilitar a atividade de compras realizadas pelo usuário. Para isso, foi 
desenvolvido um aplicativo móvel para a plataforma Android, denominado de 
“Minha cestinha”, utilizando a linguagem de programação Java, que permite aos 
usuários gerenciarem os produtos que serão adquiridos e realizar um 
acompanhamento dos gastos. 

O usuário realiza o download do aplicativo “Minha Cestinha” a partir do web 
site desenvolvido e, em seguida, realiza a configuração do aplicativo para a sua 
primeira utilização. Durante a atividade de compras, o usuário utiliza o seu dispositivo 
móvel para ler o código QR do produto. Neste momento, o aplicativo permite ao 
usuário adicionar ou descartar o produto à Cestinha. Como funcionalidades adicionais, 
o aplicativo permite que o usuário crie uma lista de compras e gerencie os itens que
forem adicionados à cestinha. Além disso, o aplicativo também oferece uma
visualização de todos os itens já adicionados, em conjunto com o preço de cada item
e o valor total da compra até aquele momento.

Como resultados obtidos, o aplicativo Minha Cestinha permite que o usuário 
gerencie os produtos que serão adquiridos e possa assim ter uma noção de gastos 
obtidos naquela compra antes de chegar ao caixa, para assim ter um controle de seus 
gastos. 

Palavras-chave: Aplicativo Android, Gerenciamento de Compras, código QR. 
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RESUMO 

As aulas de conformação mecânica na disciplina de Tecnologia Mecânica para os 
cursos técnicos de Refrigeração e Climatização e para o curso de Mecânica são 
essencialmente teóricas devido à falta de dispositivos e equipamentos específicos 
para a elaboração de aulas práticas. Através dos conhecimentos adquiridos nas 
disciplinas de tecnologia mecânica, ciências dos materiais, desenho técnico e 
mecânico e hidráulica e pneumática foi possível desenvolver um equipamento em 
escala reduzida para ilustrar as aulas de estampagem, um dos processos de 
conformação mecânica estudados na disciplina. Foram desenvolvidas matrizes, 
punções e guias para serem acoplados a um cilindro hidráulico, com o intuito de 
realizar dobramento e corte em chapas metálicas. Os dispositivos foram 
construídos em aço 1045 através de processos de usinagem como torneamento 
e fresamento. Posteriormente, foram submetidos ao processo de têmpera e 
revenimento para elevação da dureza e, consequentemente, de sua 
resistência mecânica. Com a construção desse dispositivo, é possível associar os 
conhecimentos teóricos com as observações práticas, aproximando os alunos de uma 
abordagem do mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Conformação mecânica; Estampagem; Hidráulica; Usinagem; 
Tratamento térmico 
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RESUMO 

A criação em cativeiro de camarão, também chamada de carcinicultura, vem se 
destacando como uma importante atividade econômica no Brasil e no mundo. O 
camarão é uma iguaria e é considerado um alimento saudável. A procura crescente 
por uma alimentação equilibrada e saudável também contribui para o aumento de seu 
consumo. Para atender a esse crescente consumo, a criação em cativeiros torna-se 
uma boa alternativa. No Brasil, o Nordeste concentra a maior produção do país, com 
destaque para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Visando produção 
e lucros maiores, torna-se necessário reavaliar a tecnologia investida, e readaptá-
la a demanda de produção, visto que, o crescimento da produção de camarão está 
ligado proporcionalmente a implementação de tecnologia e o uso de equipamentos. 
Para a implementação de um sistema de automação é necessário pensar em sua 
viabilidade, seja ela econômica, ou mesmo de sua aplicação. Neste sentido, não é 
possível ignorar o  custo financeiro necessário para implementação e manutenção. Por 
este motivo, o trabalho em questão, optou por usar uma plataforma de prototipagem 
eletrônica, open-source, que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de 
usar, chamada de Arduino. Concluindo assim, que a implementação de um sistema de 
controle automático trará resultados satisfatórios para a carcinicultura. A placa de 
prototipagem Arduino é capaz de incorporar sensores que permitem detectar a 
mudança de estado no ambiente que o cerca, e por meio da recepção de sinais 
interagir com este ambiente. A proposta deste trabalho é o estudo e viabilidade de 
uma nova tecnologia aplicada a carcinicultura. Propor um sistema de monitoramento e 
automatização dos principais parâmetros, na fase de cultivo, que deverá influenciar 
positivamente esta atividade econômica.

Palavras-chave: automação, carcinicultura, controle, arduino.

USO DA PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ARDUINO PARA 
MONITORAMENTO, AUTOMAÇÃO E INOVAÇÃO NA CARCINICULTURA
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RESUMO 

A cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte possui um clima 
tropical semiárido típico da região com uma umidade que varia entre 40% em dias 
secos a 70%, sendo o clima seco predominante durante 2/3 do ano. Além disso, as 
curvas que indicam a quantidade de chuva e da temperatura média da cidade nos 
últimos anos apontam que os dias secos estão aumentando, devido à escassez de 
chuva no Nordeste, afetando várias outras cidades da região. Desse modo, com 
esse clima somado à baixa umidade, o calor experimentado pelos moradores 
da cidade tem gerado diversos incômodos, principalmente em relação ao conforto 
térmico. Por esse motivo, a demanda por equipamentos de ar condicionado tem 
aumentado na cidade, tanto para o uso em residências, como também no comércio 
e em escolas. Apesar disso, outras soluções podem se apresentar para diminuir tais 
incômodos gerados e a um custo bem mais baixo de investimento e de 
manutenção. Entre elas, destacamos o umidificador ultrassônico. De acordo 
com as propriedades psicrométricas do ar, a depender das condições de umidade e 
temperatura do ambiente, elevar a umidade do ar pode provocar a redução da 
sensação térmica e, com isso, levar o conforto térmico necessário a diversos 
ambientes. Além do aspecto conforto térmico, há o aspecto da saúde humana que 
deve ser também considerada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a umidade do ar deve permanecer entre 50% a 60% para o bem estar da 
respiração de todos. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o desempenho de um umidificador ultrassônico em salas de aula do 
Campus Santa Cruz do IFRN. Para isso, medidas de temperatura de bulbo seco, 
bulbo úmido, umidade relativa e de temperatura de orvalho foram 
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 Discente concluinte do Curso Técnico Integrado de Refrigeração e Climatização, IFRN – Santa 
Cruz.  Discente concluinte do Curso Técnico Integrado de Refrigeração e Climatização, IFRN – 
Santa Cruz.  Discente concluinte do Curso Técnico Integrado de Refrigeração e Climatização, IFRN 
– Santa Cruz.  Discente concluinte do Curso Técnico Integrado de Refrigeração e Climatização, 
IFRN – Santa Cruz.  Docente orientador da área de Mecânica e Materiais, IFRN – Santa Cruz.  
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RESUMO 

O projeto baseia-se em um dispositivo que tem a finalidade de analisar a 
tensão, corrente e potência que se passa naquele local onde foi instalado, 
usando dessas informações para fazer os cálculos de kW/h e R$ de acordo com a 
tarifa da concessionária. Possibilitando assim ao usuário maior controle sobre os seus 
gastos. O trabalho é desenvolvido através das seguintes etapas: a primeira etapa 
consiste em medir os valores da corrente e tensão, usando sensores para cada um 
deles e podendo visualizá-las em forma de gráfico com a ajuda do Osciloscópio. A 
segunda etapa é na qual faz a maior parte da programação para fazer cálculos, 
utilizando o Arduino, usando a linguagem de programação C para que possa 
calcular esses valores e transformar em potência ativa, reativa e aparente, 
calculando assim os gatos da casa. E a terceira etapa é a de fazer com que essas 
informações interajam com o usuário através do display de LCD. Como resultado 
esperamos que o usuário de formal geral possa controlar melhor seus gastos, com a 
ajuda das funções fornecidas pelo dispositivo como: Ajustar o tempo do dispositivo, 
para que o usuário saiba as informações de quanto ele está gastando ou gastou, 
podendo ser exibido os dados do mês, semestre e até mesmo do ano; programar 
a hora em que deseja desligar toda a energia da casa, durante certo período 
do dia, da semana ou mês. Sendo de fácil acesso ao usuário, para que ele possa 
ajustar as configurações da forma que desejar. Esse projeto irá possibilitar o uso da 
energia elétrica de forma mais econômica e sustentável, evitando gastos 
elevados com relação à energia consumida, além de contribuir com meio 
ambiente, fazendo com que seja retirada menos matéria prima da natureza. 

Palavras-chave: Energia; Usuário; Gasto; Dispositivo; Arduino.

ARE – ANALISADOR DE REDE ELÉTRICA
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RESUMO 

Segundo dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-, a 
população cega do Brasil nos anos 2000 era de 220 mil. Um dos itens 
fundamentais a locomoção do deficiente visual é o cão guia, porém, torna-se 
inacessível a essa parcela da população, já que os custos ultrapassam os 20 mil 
reais. Nos últimos anos, o uso da tecnologia a favor dos mesmos tem crescido 
gradativamente. Cães guias artificiais tornam-se cada vez mais frequentes na 
sociedade. O projeto por nós desenvolvidos vem a melhorar esse ramo, já que 
agora com as adaptações propostas pelo grupo, é possível utilizar um geolocalizador 
com a ferramenta GPS+GSM. A referida, consegue captar dados latitudinais/
longitudinais e enviar via SMS pra um celular cadastrado, com um delay de 
3min. Além disso, é enviado um link externo para Google maps, tendo em vista 
que a maioria da população possui smarthphones. 

Palavras-chave: Gps, Gsm, Geolocalização, Smartphone.
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RESUMO 

O presente trabalho propõe a utilização do Arduíno como ferramenta 
educacional utilizando a robótica e o desenvolvimento de projetos como 
ambientes lúdicos e práticos de interdisciplinaridade entre os diversos campos do 
saber explorados nos Curso Técnico Integrado em Informática, a pesquisa flui 
através do desenvolvimento de um robô explorador – controlado por um Arduíno 
Mega, totalmente autônomo e com um baixo custo de produção – e de um sistema de 
automatização, criado com base nos conhecimentos ofertados pelo curso técnico, 
que seja capaz de liberar a ração de animais de estimação a partir de uma pagina web 
– O primeiro protótipo é controlado por um Arduíno uno que tem acoplado uma shild 
ethernet. Para tanto, expomos o processo de construção física e lógica desses 
protótipos, explorando as diversas interfaces do conhecimento que se tangenciam 
e foram utilizadas no processo, em especial aquelas que se manifestam nas 
disciplinas técnicas do curso. Além disso, formulamos um minicurso de robótica e 
Arduíno com alguns alunos do curso com o objetivo de explorar e comprovar 
essa dimensão pedagógica proposta. Por esse viés, esse trabalho oferece 
estratégias que tornam o processo de ensino aprendizagem mais atrativo e 
eficiente através da interdisciplinaridade, aplicação prática de conceitos teóricos 
e do potencial lúdico da robótica educacional a ser explorado. Para que fosse 
integrado ainda mais conhecimentos ao projeto criou-se uma nova funcionalidade 
para o robô – através de um aplicativo android ele agora poderia ser controlado – a 
conexão entre o robô e o aplicativo é feita por modulo bluetooth conectado ao 
Arduíno.  

Palavras-chave: Robótica; Interdisciplinaridade; Arduíno.
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RESUMO 

Este trabalho aborda um sistema para monitoramento de variáveis do 
ambiente (temperatura, umidade do solo, do ar e volume hídrico) a automação de 
baixo custo no controle de irrigação com arduino e modulo wireless, alimentado 
com placa solar. As técnicas de irrigação de pequeno porte utilizam sistemas 
com pouca ou nenhuma automação, sistemas basicamente manuais geram 
grande riscos de perdas na produção, devido ao baixo nível de controle 
e monitoramento. A gerência é fundamental para evitar perda e danos na 
produção, gerando custos futuros ao produtor. O manejo adequado dos 
meios hídricos na irrigação é essencial para manutenção e eficiência dos 
recursos disponíveis para aumento da produção e menos gastos. Nesse processo foi 
desenvolvido um sistema para acesso a informações do ambiente, os dados 
capturados pôr sensores integrados a um microcontrolador são enviados por 
um modelo wireless conectado a placa até o sistema, onde são 
armazenados a um banco de dados, que poderá ser consultado pelo usuário, o 
sistema também emitirá um alerta de aviso quando o nível do reservatório 
chegar em seu estado crítico. As variáveis de temperatura, umidade relativa do 
solo e do ar poderão ser alterados de acordo com cada cultivo e região, que 
acionarão a bomba de água para irrigação. O equipamento será alimentado por 
uma placa solar com 5 volts permitindo a redução de custo de materiais para 
instalação e consumo de energia convencionais, o que permite situá-lo em 
diferentes locais. Portanto verifica-se a importância de vincular os meios 
tecnológicos viabilizando a melhoria da produção por meio de equipamentos de 
baixo custo proporcionando maior flexibilidade e controle dos processos.  

Palavras-chave: Sistema de monitoramento; automação; arduino; sensores.
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RESUMO 

Hoje é visível a irritação da população com o trânsito que a cada dia cresce 
desenfreadamente, e segundo o DENATRAN em pesquisa realizada no mês de Agosto 
de 2015 existe cerca de 90 milhões de veículos, sendo a maior parte concentrada 
nas grandes o que dificulta e muito a transição desses automóveis com a grande 
quantidade semáforos. Pensando nesse problema o presente trabalho tem o 
intuito de favorecer o tráfico de veículos nas cidades, uma vez que é constatada 
uma grande crescente desta frota que vão deixando o trânsito lento com 
inúmeros congestionamentos. E querendo uma solução para amenizar esse 
problema, foi discutida a criação de um sistema web que receberia as 
informações necessárias (localização dos semáforos, e tempo que o usuário deseja), 
para fazer cálculos que no final retornaria para o usuário uma velocidade necessária 
para que em determinada rua fosse possível ele pegar os todos os sinais no verde, o 
que deixaria o trânsito bem mais viável. Para a construção desse sistema foram 
utilizadas o HTML5 e Bootstrap (ferramenta criada pelos desenvolvedores do Twitter) 
que esta utilizada para montar o site, também utilizamos uma API do Google Maps em 
sua terceira versão juntamente com JavaScript o que possibilitou ser colocado um 
mapa em nosso site. Para criação do banco de dados foi usada a linguagem SQL que é 
bastante conhecida dos desenvolvedores, e para que pudesse ser acessado como web 
foi hospedado no site Hostinger. Portanto, desejamos que esse projeto seja de grande 
serventia para a urbanização das cidades, pois a intenção de criar esse sistema é tentar 
diminuir o máximo possível os congestionamentos, mesmo que em determinadas vias 
a velocidade máxima seja reduzida para a melhor transição, o que faria com que você 
passe mais tempo em movimento. Na realidade, o trânsito é verdadeiro choque na 
qualidade de vida dos cidadãos (Leão, 2013), e com esse trabalho também seria uma 
forma de diminuir esse fato social. Por isso vemos a tecnologia hoje, como uma das 
melhores ferramentas para que resolver tais situações do cotidiano da população, 
logo, podemos dizer que esse projeto não apenas resoluta não apenas os problemas 
de urbanização aqui vistos, mas também o psicológico que vem em detrimento de tal 
fato. 

Palavras-chave: Trânsito, Congestionamento, Sistema, Velocidade.
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RESUMO 

A geração de energia através de recursos renováveis, como a força dos ventos, está em 
constante estudo, implantação, pesquisa e aprimoramento. Portanto, é importante 
manter-se afastado do estudo estático, procurando inovar e aproveitar ainda 
mais os insumos disponíveis.  

A energia eólica é uma forma indireta de obtenção de energia do sol, uma vez que os 
ventos são gerados pelo aquecimento desigual da superfície da Terra pelos raios 
solares. Em outros termos, a energia eólica é a energia do movimento (cinética) das 
correntes de ar que circulam na atmosfera. Na sua captação vários fatores encontram-
se unidos, como o desenho das pás, materiais utilizados e, principalmente, o custo 
para empregar tal tecnologia. Sendo assim, pesquisar e avaliar, teórica e 
experimentalmente, a relação dos componentes envolvidos na geração e transmissão 
da energia elétrica é fundamental.  

Sendo assim, a pesquisa se desenvolve entorno da utilização de um motor de passo 
simples, reaproveitado, em conjunto com alguns modelos de hélices, também 
reaproveitadas, de modo a trabalhar a eficiência de cada uma em relação à 
utilização prática para captação de energia pelo método eólico.  

Buscando a avaliação desta eficiência, o projeto se propõe inicialmente a 
demonstrar a geração de energia eólica e sua transmissão, utilizando-se de uma 
maquete física iluminada por Diodo Emissor de Luz (LED) alimentada pela 
energia gerada através do motor de passos, acoplado a uma hélice. Assim, espera-
se trabalhar a necessidade do reaproveitamento de materiais em conjunto 
com o aproveitamento de energias renováveis para, posteriormente, aplicação à 
utilização cotidiana. 

Palavras-chave: Geração, Eólica, Hélices e Reutilização. 
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RESUMO

O projeto tem como principal  objetivo mostrar  o que pode ser  feito a partir do 
conhecimento adquirido em algumas das matérias do curso técnico de informática, 
visto  que  há  um  alto  índice  de  desinteresse  no  mesmo.  Como forma de  resolver 
isso  foi  criado  um jogo  de  batalha  naval  multiplayer  (em rede), a partir dos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Arquitetura de Redes  de  Computadores 
e  Tecnologia  em  Implementação  de  Redes e Programação Estruturada Orientada 
a Objetos¹. Para realização do projeto, foi utilizado principalmente da linguagem de 
programação JAVA, onde desta foi utilizado a biblioteca de interface gráfica  SWING 
para criar o que será visível para o usuário, como, por exemplo, seu tabuleiro, barcos e 
o tempo de jogo.² É na interface que acontece o jogo no quesito interação com o 
usuário, tal como o posicionamento dos barcos, visualização do tempo necessário para 
posicionar os barcos e se os jogadores já posicionaram todos os seus barcos para que a 
batalha tenha início. Sockets basicamente é um de vários meios de comunicação entre 
dois computadores.³ Inicialmente são utilizados para realizar a conexão entre os 
clientes (jogadores) e o servidor (onde os dados dos clientes ficam salvos), após isso 
Sockets é utilizado para conectar dois jogadores entre si, para que possam jogar juntos. 
Com este projeto, podemos nos aprofundar mais no conhecimento adquirido nas 
disciplinas integradas. Esse projeto serve de exemplo do que pode ser feito a partir do 
conhecimento adquirido ao longo do curso, para que assim possa aumentar o interesse 
de outros alunos pelo curso técnico de informática.

Palavras-chave: Jogo, Multiplayer, Redes de Computadores, Batalha Naval, 
Programação.
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RESUMO 

O projeto Hidrocar, consiste na construção de um carro robótico alimentado por 
energia proveniente de células de combustível à hidrogênio, controlado por um 
joystick. Com intenção de unir os conhecimentos de robótica e geração de 
energia alternativa, a prática pedagógica criada permite utilizar do protótipo uma 
forma de unir os conhecimentos de diversas áreas. O carro robótico é um projeto que 
serve de temática para aulas nos diversos cursos do Instituto Federal, como 
Gestão Ambiental, Eletrotécnica, Mecânica e Informática. Além do cunho pedagógico 
o projeto permite por meio da utilização das células de combustível à hidrogênio, 
mostrar a eficiência desta fonte de energia limpa na qual o combustível utilizado é 
simplesmente a água. O modulo da célula é composta por 13 células a 
combustível unitárias que compõem um arranjo empilhado em série, converte os 
gases hidrogênio e oxigênio em eletricidade, tendo como resíduo final a água. Tem 
integrado um ventilador para controle de água residual, temperatura e para forçar o 
ar (oxigênio) a reagirem com os catalisadores de cada célula unitária. O sistema 
de células a combustível é composto por dois módulos (stacks) de 20 watts, 
os quais utilizam um controlador que monitora e controla a corrente, tensão 
(12V), processo de purga e temperatura de operação. A energia captada é 
suficiente para movimentar e controlar os motores do carro robótico. Para 
armazenar o hidrogênio retirado da água, por meio da eletrólise, são 
utilizadas pilhas Hydrostik (adquiridas pelo Instituto em um kit didático de estação 
de energias renováveis). O robô utiliza na constituição de seu chassi materiais 
recicláveis, pedaços de madeira do tipo MDF, que acoplado às células de 
combustível e aos motores elétricos, é conectado um joystick para controle, 
dando assim interatividade ao projeto. 

Palavras-chave: Hidrocar; stacks; pedagógico.

HIDROCAR - APLICAÇÃO PEDAGÓGICA DE SISTEMA ALTERNATIVO DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA
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RESUMO 

A adoção de animais domésticos ou de companhia nas famílias vem crescendo 
notoriamente no Brasil e em parte do mundo. Cada vez mais, esses animais estão 
sendo humanizados, e passam a compartilhar de alguns dos mesmos privilégios de 
pessoas comuns, como poder circular em lugares públicos, ter acesso à saúde e 
tratamento médico especializado, bem como, dispor de uma rede de lojas dedicadas a 
oferecer uma variedade de produtos e serviços para esse novo mercado de consumo. 
Diante da nova mudança de comportamento, e visando um mercado futuro 
promissor, ePuppy é um projeto de pesquisa e inovação que é destinado à 
criação de uma rede social de animais de estimação. A ideia possibilita reunir 
em um único espaço informações dos animais, veterinários, fornecedores de 
produtos, clínicas e hospitais. O sistema interligará todos os usuários do sistema 
criando uma grande rede interna em conjunto com as mais variadas redes sociais, 
com o intuito de facilitar e agilizar a integração entre as demais clínicas, hospitais, 
veterinários entre outros, assim disponibilizando aos demais usuários uma 
maior proximidade e familiaridade com o ambiente. O sistema ainda reunirá 
formas de ajudar seus clientes a acharem seus animais de estimação (caso 
estes estejam perdidos/desaparecidos), por meio de coleiras personalizadas e 
codificadas, através de um QR Code. O projeto em si, foi dividido em duas partes e 
com o foco no design e na usabilidade dos elementos da página, o ePuppy (Front-
End) desenvolverá a parte visual da rede social que é tudo aquilo que o usuário tem 
contato. Utilizaremos o framework chamado Bootstrap, que foi 
desenvolvido pela equipe do Twitter, e nos auxiliará na praticidade do 
desenvolvimento das páginas. As páginas serão interligadas com as 
funcionalidades desenvolvidas pelo grupo do ePuppy (Back-End). 

Palavras-chave: Rede social; animais; QR code; Front-End; Bootstrap.
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RESUMO 

O ideário de sustentabilidade, em sua questão ambiental, se 
fundamenta, basicamente, em desenvolver-se garantindo o respeito e o espaço da 
natureza, evitando a escassez de recursos e de fontes energéticas. Nas últimas 
décadas tem-se alertado continuamente da possibilidade de escassez total dos 
combustíveis fósseis e do impacto ambiental causado pela utilização dessas fontes 
de energia. Existem inúmeras soluções para utilização de um tipo de energia 
renovável, abundante e adquirida de forma sustentável, a energia solar. A energia 
solar que chega à Terra em um ano é muito maior que o consumo humano de energia 
no mesmo período. Infelizmente todo esse potencial não é aproveitado. Este trabalho 
tem, como objetivo, apresentar algumas das formas de aproveitamento desta energia, 
através do desenvolvimento experimental de aparelhos que utilizam a mesma para 
funcionar ou aproveitam esta para fazer funcionar outros dispositivos como motores 
elétricos, por exemplo. Aquecedores para água e concentradores solares são outros 
exemplos de dispositivos que serão utilizados. Pretende-se testar o funcionamento, 
avaliar a produtividade e a viabilidade do uso destes tipos de equipamentos.
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RESUMO 

Este estudo está direcionado ao setor de energias renováveis, mais 
propriamente focado nos geradores de hidrogênio por eletrólise e nos 
benefícios da queima do hidrogênio como combustível auxiliar. Em primeira 
instância, serão abordadas algumas informações básicas e curiosidades a 
respeito dessa tecnologia e seus constituintes. Será apresentado assim, um breve 
histórico sobre o gás hidrogênio, suas propriedades, e o embasamento científico 
referente à eletrólise da água. 

Palavras-chave: Gerador de hidrogênio, combustível hidrogênio, eletrolise da água. 
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RESUMO 

A introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os processos 
industriais, perfis de alta complexidade são facilmente usinados. Estruturas em 3D 
tornam-se relativamente fáceis de produzir e o número de passos no processo 
com intervenção de operadores é drasticamente reduzido. O CNC reduziu também 
o número de erros humanos, o que aumenta a qualidade dos produtos, diminui o 
retrabalho e o desperdício, agilizou as linhas de montagens e tornou-as mais flexíveis, 
pois a mesma linha de montagem pode agora ser adaptada para produzir num 
tempo muito mais curto se comparados os processos tradicionais de produção.  

O projeto em desenvolvimento busca mostrar a importância de máquinas 
CNC's, máquinas que funcionam por comando numérico computadorizado, por 
consistirem em sistemas flexíveis de produção, obtendo com elas um menor tempo 
de usinagem e consequentemente um maior lucro, também expondo seu 
funcionamento e levantando dados para comparações com máquinas 
convencionais.  

O objetivo geral consiste na aplicação da teoria de desenho técnico mecânico e CAD 
na fabricação de peças reais utilizando código de instruções G. Abordando e 
ampliando o aprendizado do código G no CNC para desenvolver peças mecânicas e 
de refrigeração. 

O presente estudo é qualitativo, comparativo e de cunho quantitativo, em um 
primeiro momento buscaremos mostrar as necessidades que levarão a 
elaboração de peças mecânicas feitas por comando numérico 
computadorizado e toda sua funcionalidade, após levantaremos o material de 
estudo da linguagem de programação e do funcionamento do CNC e enfim 
compará-la às máquinas convencionais com base nos dados levantados e mostrar 
pontos positivos e negativos. E por fim desenvolver a produção de peças no CNC. 
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RESUMO 

Uma vez que processos industriais geram poluição na atmosfera terrestre, surge 
a necessidade de solucionar este problema. Desta forma, o presente trabalho 
busca realizar um levantamento a cerca da poluição gerada pelas indústrias 
ceramistas e, a partir dessa problemática, contribuir para a redução de emissão de 
materiais particulados durante processos industriais de queima de lenha. Essa 
realização se dá por meio da criação de um precipitador eletrostático ligado a 
um exaustor eólico a ser acoplado em uma chaminé de forno para queima de 
materiais cerâmicos. O foco principal do trabalho é o de possibilitar atender às 
indústrias de cerâmicas da região Trairi-Jacu, realizando uma avaliação nas indústrias 
estabelecidas na cidade de Santa Cruz/RN e região. O trabalho também 
representa uma importância significativa para o meio social, uma vez que visa 
auxiliar a redução da poluição provocada pela queima de lenha, além de 
contribuir para o pensamento em torno da manutenção do meio ambiente. 
O exaustor eólico confeccionado é para aplicação laboratorial, incialmente, 
utilizando material reciclado de baixo custo, assim como também a fonte de alta 
tensão, necessária para funcionar o sistema de precipitação. Utilizando um polo 
positivo, o sistema ioniza as partículas durante sua passagem na chaminé e o 
exaustor, aterrado, retém tais partículas impedindo seu descarte na atmosfera. 
Como resultado desse trabalho, busca-se a disseminação dessa forma de conter 
a poluição dos particulados da indústria cerâmica da região, tentando auxiliar 
com que a empresa execute o seu papel socioambiental, configurando um novo 
olhar tecnológico e ao mesmo tempo preservando nosso ambiente e a nossa 
população. 

Palavras-chave: Indústria Ceramista; Precipitador Eletrostático; Exaustor Eólico; 
Poluição; Particulados.

3590



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 

I Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN 

V EXPOTEC/SC 

Giovanna Lorena Rodrigues dos Santos 
Aluno de IC 

Marina de Araújo Andrade 
Aluno de IC 

Silvia Carliane dos Santos Silverio 
Aluno de IC 

Alba Sandyra Bezerra Lopes Orientador 
Edmilson Barbalho Campos Neto 

Coorientador 

RESUMO 

A degradação dos recursos naturais é um dos assuntos mais discutidos no mundo 
atualmente. O planeta Terra sofre há muitos séculos com a exploração exacerbada 
destes recursos, o que acarretou a escassez da maioria deles (REUTERS, 2011). 
Isso tem trazido consequências catastróficas para a humanidade, dessa forma, 
economizá-los passou a ser não mais uma opção, mas uma atitude fundamental 
para continuidade da vida na Terra. A produção de energia elétrica é uma das ações 
que mais se utiliza de recursos naturais e causa danos ao meio ambiente 
(MENICONE, 2011). Por consequência, é necessário que haja conscientização da 
população em relação à economia de energia, bem como o desenvolvimento de 
métodos que estimulem o consumo consciente. Pensando nisso, o projeto 
proposto pretende desenvolver uma plataforma para monitoramento do consumo 
de energia elétrica que poderá ser utilizada tanto no âmbito domiciliar como em 
âmbito institucional, fazendo alusão ao Impostômetro, o qual mostra o valor 
arrecadado de impostos no ano corrente. Como cenário inicial, pretende-se utilizar 
o Instituto Federal do Rio Grande do Norte Campus Natal Zona Norte com o
intuito de tornar a comunidade acadêmica desta instituição cada vez mais
colaborativa na conservação do meio ambiente e dos seus recursos naturais. Esta
plataforma possibilitará obter a medição do consumo de energia em tempo
real e apresentar as informações dos quilowatts gastos. Essas informações estarão
disponíveis em três interfaces diferentes: um aplicativo para dispositivos
móveis, uma página web e um painel a ser afixado em um ambiente de uso
coletivo. Além da exibição dos dados, a plataforma possibilitará ao usuário
visualização de dados estatísticos, histórico de consumo e também possibilitará definir
uma meta, visando a colaboração da comunidade na redução do consumo de
energia em um período determinado, e apresentará indicativos, em cores
diferentes, para informar a proximidade de atingir a meta estabelecida.

Palavras-chave: Monitoramento energético; consumo consciente; medidor de 
consumo; aplicativo.
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A Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN (Secitex) é 
o maior evento científico e cultural do Instituto. Realizada
através das Pró-Reitorias de Pesquisa e Inovação; Extensão e
Ensino, é um evento itinerante com organização do campus
sede em cada ano.

A Secitex é uma mostra dos principais trabalhos realizados por 
alunos e servidores dos 21 campi do Instituto. Com diversas 
ações, objetiva também ser um espaço de exposição para 
pesquisadores, empreendedores e artistas de todo estado. A 
Secitex congrega múltiplos eventos, sendo um espaço diverso 
de integração entre ciência, tecnologia e cultura. Formam a 
Semana o Congresso de Iniciação Científica (Congic); Simpósio 
de Extensão; Mostra Tecnológica; Prêmio de 
Empreendedorismo Inovador; Olimpíada de Robótica; Mostra 
Coletiva de Artes, além de uma programação de minicursos, 
oficinas, palestras, rodas de conversa e lançamentos de livros.
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